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”

Vi forskar om något som vi
hoppas ska bli en storskalig industri.
Det gör det hela mer spännande.”
Susanne Eriksson, marinbiolog och expert på hummerodling

”

Resultatet
av forskarmötet
blev fantastiskt. Och
det är bara början.
Vi har fått med oss en
massa annan kunskap
och idéer från våra
möten som vi ännu
inte hunnit ta tag i”
Henrika Pavia,
forskningsledare algprojektet,
om ett av flera forskarmöten
med alla medverkande projekt

”
”

I studien har vi inga begränsningar för
vare sig gödsling, vatten eller växtskydd. Det
är naturligtvis inte så normal odling ska bedrivas men det ger oss en möjlighet att bedöma
hur stora skördar som det är möjligt att få.”
Bo Stenberg, forskningsledare på SLU i Skara
och projektledare för Vetegapet

”

Forskningen som
bedrivs i havs- och
vattenprojekten är i
absolut världsklass.”
Barry A. Costa-Pierce, professor vid University
of New England och chef för UNE NORTH,
The Institute for North Atlantic Studies
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Sommarens
torka och hetta har
gjort forskningen
inom AquaAgri
ännu mer relevant.
Vi behöver grödor
som tål extremväder,
som tål vattenmättade jordar, som kan
fånga upp vatten om
det blir torrt och som
står pall för extrema
temperaturer.”
Pär-Johan Lööf,
Lantmännens Forskningsstiftelse
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Välkommen
till AquaAgris
slutkonferens
– Presentation av resultaten från forskningsprogrammet
AquaAgri och framtidsdiskussion
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Innovativa grödor
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AquaAgri – Hur går vi vidare?							
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Framtidens mat är här!

							

					

Det dags att vi för ett livsviktigt samtal – om framtidens mat.

							

Om vad vi ska äta. Om hur vi kan producera mer mat på ett hållbart sätt.
Om hur vi med nya metoder kan ge plats för nya näringar.

					

Sommarens extremväder satte fingret på något vi

tar för givet: maten vi äter. Med ens såg alla att systemet
är sårbart. Att livsmedelsförsörjning är en framtidsfråga
som angår hela samhället.
I magasinet du håller i din hand pratar vi om
dessa framtidsfrågor. Här presenterar vi forskningen i
AquaAgri – ett forskningsprogram som pågått i fyra år
med det gemensamma temat att utveckla mer hållbara
och effektiva produktionsmetoder för mat.
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Vi skickar ut magasinet till dig och andra utvalda

aktörer, som vi tror är intresserade av dessa frågor och
som vi tror vill komma på programmets slutkonferens
den 23 oktober i Stockholm.
I AquaAgri har ett antal meriterade forskare inom
lantbruk och vattenbruk tagit sig an uppgiften att utveckla systemlösningar för att odla fram mer och bättre
mat och att utnyttja restprodukter och sidoströmmar
och allt som annars går till spillo.
De visar hur svenska lantbrukare och vattenbrukare
kan hjälpa oss att gå från ett fossilbaserat samhälle till
ett mer biobaserat. Där vi blir mer självförsörjande. Där

mat och energi ska räcka till allt fler – och där planetens
gränser inte överskrids.
Det är i sig ett enastående arbete. För mig har det

varit en ära att få bidra till att koordinera samverkan i
denna satsning!
Regeringens livsmedelsstrategi pekar ut en rad framtida behov och utmaningar. I AquaAgri finner vi svaren
på många av de utmaningarna.
AquaAgri har också mynnat ut i nya, oväntade samarbeten. När de som forskar om lantbruk respektive
vattenbruk befinner sig i samma rum händer det saker.
Plötsligt väcks nya idéer, korsbefruktningar uppstår. Det
har lett till helt nya forskningsprojekt och bidragit till att
ett marint forskningscentrum bildats (sid 18–19).
Vi tror att du som läser magisnet är beslutsfattare,
forskare, företagare inom livsmedelssektorn, lantbrukare eller vattenbrukare eller att du kort och gott är
nyfiken på ny kunskap.
God Läsning! God mat! God hälsa och miljö!
Och VARMT välkommen på konferens den 23 oktober!
Helene Oscarsson
koordinator forskningsprogrammet AquaAgri

projekt
reportage

Perenna sädesslag
står pall för extremväder
– Jag har aldrig sett så tydlig skillnad som i år. De
perenna släktingarna till vete och korn som vi satte
förra året har vi inte vattnat alls, men de har utvecklats fint. De har haft en bra vegetativ och reproduktiv
tillväxt under sommaren och har inte alls påverkats
negativt på samma sätt som ettåriga sädesslag, säger
Anna Westerbergh.
Docent i genetik
och växtförädling
Anna
westerbergh
Gör: Intresserar sig
för växtförädling av
grödor för ett
uthålligt jordbruk
Aktuell med:
Forskningsledare
för forskningsprojektet Perenna
sädesslag inom
AquaAgri

U

nder sommaren blev det skarpt
läge för Sveriges bönder. Medan
den vanliga vete- och kornskörden till stora delar torkade bort
har Anna Westerberghs perenna
släktningar till dessa sädesslag
klarat sig utmärkt.
Det är lätt att måla upp
fördelarna med fler perenna grödor i jordbruket.
En av dem är att växter som får växa till sig under
flera år utvecklar ett större rotsystem vilket gör att de
kan klara framtidens klimatutmaningar bättre. De är
robustare mot torka och extremväder.
Andra fördelar är att jorden kan lagra in mer kol
i marken, behålla mer av sina näringsämnen och inte
minst viktigt, kräva mindre energi- och arbetsinsatser
från jordbrukaren.
Så långt är allt enkelt.
Kruxet är att det inte är lika självklart hur drömmen om fleråriga sädesslag ska kunna förverkligas,
framförallt inte om de samtidigt ska klara av kravet att
de ska ge god avkastning. Dagens ettåriga sädesslag
har domesticerats och förädlats under minst 10 000 år.
Det betyder att människan successivt förbättrat dessa
grödor för att de ska ge oss en god skörd.
– Ge oss ett par decennier så ska vi nog lyckas att utveckla perenna sädesslag som ger en acceptabel skörd,
säger Anna Westerbergh som är docent och forskare på
Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Uppsala och ledare
för projektet perenna sädesslag.
För att förstå varför de ettåriga växterna totalt dominerar odlingen av livsmedelsgrödor måste vi gå tillbaka
till tiden när människan gick från att vara samlare av
frön till att aktivt bruka jorden.
– De var svedjebrukare, och de nakna jordar som
skapades efter bränder gav perfekta förutsättningar
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för ettåriga gräsarter, som har många frön, att snabbt
etablera sig. Fleråriga gräsarter, som behöver en
längre tid på sig att slå rot och börja växa, hade sämre
chans i den konkurrensen. Den naturliga selektionen i
kombination med förädling har alltså gett oss en lång
rad olika ettåriga grödor med goda odlingsegenskaper
och hög avkastning.
Problemet är att dagens jordbruk inte är uthålligt
eftersom det har negativa effekter på miljön. Därför menar
Anna Westerbergh att vi måste gå mot odlingssystem som
inkluderar perenna sädesslag.
– Vi står inför många utmaningar, men med dagens
kunskap om genetik och olika växtförädlingsmetoder
har vi goda möjligheter att lyckas, och vinsterna kan
bli stora.
Växtförädlingen av perenna sädesslag är förstås i ett
relativt tidigt stadium om man jämför med hur långt vi
har kommit med de ettåriga sädesslagen.
– Självklart måste vi även i fortsättningen ha goda
skördar. Det kravet kan klaras av genom upprepade
urval av perenna plantor med högst skörd. Ett annat
mål kan vara att förädla perenna sädesslag som kan
ge skörd av både säd och foder under en och samma
växtsäsong.
Anna Westerbergh, och hennes fyra kollegor inom
projektet, koncentrerar sig framförallt på utvecklingen av
fleråriga former av vete och korn. När det gäller perennt
vete har gruppen ett nära samarbete med The Land
Institute i Kansas, USA, som under många år har arbetat
med ett perennt vetegräs som går under namnet Kernza.
Forskarna på SLU utgår från deras växtmaterial men
undersöker hur dess vinterhärdighet och frosttålighet
och skörd kan förbättras för odling i Sverige.
När det gäller korn kan med fog sägas att den
svenska forskargruppen är världsledande. Delvis
beroende på att den än så länge är rätt ensam om att
försöka skapa en perenn variant av det fjärde viktigaste sädesslaget i världen.
Oberoende av vilken växt som de arbetar med är
förutsättningarna i Sverige en utmaning. Det är inte bara
den långa vintern som ställer till med problem. För att
en gröda ska fungera här måste den även klara återkommande frostperioder under våren, långa sommardagar
och en kort vegetationsperiod. >>>

Anna Westerbergh är tydlig;
dagens jordbruk kan bli mer rustat för klimatförändringar.
Ett mer hållbart alternativ skulle kunna vara att skapa ett odlingssystem
som bygger på fleråriga grödor. Dit vill hon och hennes kollegor ta
oss med projektet ”Perenna sädesslag”. Lyckas de blir vinsterna stora.
Det visar inte minst den gångna sommarens torka.

projekt
reportage

Den perenna kornsläktingen knylkorn är en
av de varianter som testas inom projektet.
Den överlever bra i vårt klimat men den
måste få bättre skördeegenskaper för att bli
verkligt intressant för famtida odlingar.

>>> – För att utveckla ett perennt sädesslag med dessa
egenskaper kan vi utgå från en perenn vild släkting till
våra ettåriga sädesslag och domesticera den så att den
erhåller bra skördeegenskaper. Alternativet är att utgå
ifrån en ettårig sort och göra den flerårig genom korsningar med en perenn vild släkting. Och vi använder
båda dessa strategier i vårt förädlingsarbete.
Forskarna arbetar bland annat med den perenna
kornsläktingen knylkorn som har egenskaper som passar
i deras domesticeringsstrategi. Knylkorn har valts ut utifrån studier i både fält och klimatkammare bland 17 olika
perenna kornsläktingar från olika delar av världen.
– Den överlever bra i vårt klimat vilket är ett viktigt
första steg. Senare måste den bland annat få bättre
skördeegenskaper och kunna behålla sina frön på axen
vid mognad.
För den andra förädlingsstrategin sker korsningsarbetet i klimatkammare och växthus på SLU i Uppsala.
Där har ett stort antal kornvarianter tagits fram genom
korsningar mellan korn och knylkorn, allt för att hitta
de egenskaper som är värda att förädla vidare. När det
gäller vetehybrider som uppkommit genom korsningar
mellan perennt vetegräs och ettårigt vete har forskargruppen vid SLU deltagit i en internationell studie av ett
20-tal linjer som utvärderats i fält utanför Uppsala och
på 20 andra platser i världen.
Viktigast just nu är alltså att identifiera och utveckla
ett omfattande växtmaterial som ska användas för
vidare studier.
Just nu pågår odlingsförsök på en gård i Vattholma
utanför Uppsala. I ett mindre avgränsat fält odlas både de
vete- och kornvarianter som forskarna antingen korsat
fram själva eller fått från olika samarbetspartner runt om
i världen.
Bland raderna av noggrant uppmärkta plantor
står en av forskarna i gruppen, Mohammad Sameri.

Fördelar med fleråriga sädesslag utifrån studier på gräs
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>
>
>

Perenna sädesslag utvecklar ett kraftigare rotsystem än ettåriga, vilket gör att de mer effektivt kan ta upp näringsämnen från jorden.

>

Genom ett utvecklat rotsystem har de möjlighet att klara både torka och väta bättre och samtidigt kan det odlas på näringsfattigare
jordar och användas som fånggrödor.

>

Eftersom fälten inte behöver plöjas varje år minskar näringsläckaget till omgivande vattendrag och utsläpp av växthusgaser.
Även energi- och bränsleförbrukningen minskar.

>

Den minskade markbearbetningen minskar störningen på de ”goda” mikroorganismerna (bakterier och mikrosvampar) i jorden och
ger en bättre jordkvalitet. Minskad markbearbetning innebär även att jorden inte packas så hårt som vid odling av ettåriga grödor, vilket
minskar jorderosionen.

En planta som får växa under flera säsonger binder mer kol i marken och minskar utlakning av näringsämnen.
Det perenna växtsättet ger dessutom en stor fördel på våren. Då finns plantorna redan i jorden och kan sätta igång att växa så snart
förutsättningarna är de rätta. Därmed får de en längre växtsäsong, vilket gynnar upptag av kol och näringsämnen, och skulle dessutom
kunna göra det möjligt för lantbrukaren att ta ut flera skördar per år.

”

Mohammad Sameri vattnar
nyplanterade plantor.
Fleråriga plantor som väl
har rotat sig har bättre
förutsättningar att klara
torka och översvämningar.

Det är inte alla som
överlever, men det är
meningen i en försöksodling att kunna upptäcka sådan variation.

Han visar hur många plantor som är frodiga och har
börjat gå i blom. På andra ställen finns tomrum efter
plantor som inte har klarat vintern.
Anna Westerbergh förklarar:
– Det är inte alla som överlever, men det är meningen
i en försöksodling att kunna upptäcka sådan variation.
Som växtförädlare vill vi snarare hitta de varianter som
avviker från mängden eftersom det är just dessa som
kan hjälpa oss att komma vidare.
Hon erkänner samtidigt att det krävs en hel del
tålamod för att lyckas.
Anna Westerbergh får ofta frågan om det inte
skulle gå snabbare att nå resultat om de kunde använda
CRISPR/Cas9-tekniken, en ny metod för att genetisk
editera växter.
– Vi är inte där än. Tekniken fungerar inte så länge
vi inte har full koll på vilka funktioner olika gener
i de varianter vi undersöker har. Därför måste vi
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fortsätta med traditionell växtförädling under en tid
framöver. För att göra det måste de arbeta systematiskt. Det är som att börja längst ner på en lång och
bred trappa. För varje steg uppåt måste de även se
till att den blir smalare.
Hittills har de största framstegen gjorts med det
domesticerade perenna vetegräset.
De storskaliga perenna skördarna ligger kanske
en bit fram i tiden. Men den torra sommaren visar att
utvecklingen är viktig.
– Vi har blivit ännu mer övertygade om att jobba vidare
med att utveckla perenna sädesslag. Det är viktigt för
livsmedelssäkerheten och för ett uthålligt jordbruk,
säger Anna Westerbergh. ///

Anna Westbergh
undersöker
försöksodlingen
utanför Uppsala.
Varje planta har
ett eget nummer.

projekt
reportage

Varför har ni valt att upplåta en
del av er mark till projektet?
Kjell: Det var självklart eftersom vi är
övertygade om att växter som inte dör
varje år har stora fördelar.
Vilka skulle de största fördelarna
vara för er som lantbrukare?
Ylva: För oss vore det mycket intressant att få fram grödor med den multifunktionalitet som fleråriga växter har.
Framförallt att de mer varaktigt kan
binda in kol i marken och vara bättre på
att ta upp näring, samtidigt som de får
ett mer utvecklat rotsystem som når
ner i alven.
Kjell: Inte minst det sistnämnda är viktigt
eftersom de sannolikt skulle klara både
torka och väta bättre än växter med
mer ytliga rötter.
Finns det några nackdelar
med flerårig grödor?
Kjell: Inte som jag kan se. Tittar man
på världens samlade växtlighet så
domineras den totalt av perenna
arter. Därför skulle det vara intressant om vi även kunde ha fler fleråriga
grödor i lantbruket, inte minst perenna
spannmål.

”

Det finns
ett stort intresse
för perenna
grödor hos våra
medlemmar.
Det är lockande
för lantbrukare
att slippa plöja
och så efter
varje skörd.
Pär-Johan Lööf,
Lantmännens Forskningsstiftelse
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På Kjell och Ylva Sjelins gård i Vattholma
utanför Uppsala finns en av projektet
”Perenna grödors” försöksodlingar

Så ska livsmedelsstrategin bli verkstad
– Företagen måste med!
Livsmedelsstrategin är en långtgående ambition av regeringen att lyfta svensk livsmedelsproduktion ett snäpp till. Men hur ska de vackra orden bli verklighet?
Ett sätt är att engagera branschen.
Vid årsskiftet 2019, startar därför en arena/samverkansorganisation med syfte att göra verkstad av
livsmedelsstrategin. Drygt 30 ledande företag och organisationer inom den svenska livsmedelsbranschen,
från primärproduktion, livsmedelsproduktion och restauratörer har gått samman i Sweden Food Arena.
Arenan ska vara en plattform för forskning och innovation och kommer att ha ett nära samarbete med
Näringsdepartementet och andra offentliga aktörer. Arenan är en del av regeringens tredje åtgärdspaket. Läs mer på www.tillvaxtverket.se

hallå där...
Finansiär

Era medlemmar är lantbrukare som är intresserade av nya metoder.
Hur har sommarens extremväder påverkat hur de ser på resultaten inom AquaAgri?
– Sommarens torka och framförallt hetta har gjort forskningen inom AquaAgri ännu mer relevant.
Det visar att vi behöver än mer robusta produktionssystem, vilket är en jätteutmaning på många
fronter. Vi behöver grödor som tål extremväder, som tål vattenmättade jordar, som kan fånga
upp vatten om det blir torrt och som står pall för extrema temperaturer.

...Pär-Johan Lööf,
på Lantmännens
Forskningsstiftelse
en av tre finansiärer av Aqua Agri

Har du exempel på sådan relevant forskning?
– Projektet Perenna Sädesslag är ett exempel. En perenn gröda med djupare rotsystem skulle till
exempel kunna vara tåligare för torrperioder, bland annat. Det finns ett stort intresse för perenna
grödor bland våra medlemmar. Det är lockande att slippa så och plöja efter varje skörd.
Vetegapet är ett annat intressant projekt, som ger oss bättre kunskaper om precisionsodling,
vilket blir allt viktigare när vädret är oförutsägbart. Metodiken som utvecklas att anpassa olika
åtgärder efter grödans utveckling är användbar även om det inte går att uppnå höga skördar
överallt varje år. Den som har rest runt i Sverige ser idag att torkan har slagit olika hårt även
inom samma fält.
Även forskningen inom Mjölk på Gräs och Biprodukter har hamnat i skarpt läge. Vi måste plötsligt
ha en enorm flexibilitet när det handlar om vad korna äter. Vi kommer att tvingas ersätta bra
ensilage med annat, och då behövs kunskap om hur korna reagerar. Det måste också bli lönsamt.
För oss är det viktigt att forskningen har relevans och att det helst blir affär av den.
Vad har överraskat dig inom AquaAgri?
– Vattenprojekten har varit mycket roligare än vad jag kunde drömma om. De är också i livsmedelsbranschen men har klart tuffare förutsättningar, utan utvecklade produktionssystem. Även om produktionssystemen inom lantbruket inte alltid är tillräckliga så finns de där och vi tar dem för givna.

Fakta Lantmännen
>
>
>
>

Lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 lantbrukare.

>

Forskningsstiftelsen leds av Helena Fredriksson, som också deltagit i arbetet med AquaAgri

Omsätter 40 miljarder och har affärer i stora delar av Europa inklusive Ryssland och Ukraina.
Utsågs 2018 till Sveriges mest hållbara livsmedelsmärke av Sustainable Brand Index.
Lantmännens Forskningsstiftelse – finansierar forskning om innovativa lösningar inom
Lantbruk och Maskin, Bioenergi och Gröna material samt Livsmedel och Förpackningar.

Ta en öl och rädda planeten!
Så marknadsför den amerikanska tillverkaren av friluftsutrustning, Patagonia, sitt
Kernza-öl. Ölet bryggs delvis på mältat Kernza och kallas Long Root Beer efter de flera
meter djupa rötterna som Kernza-gräset bildar. Enligt tillverkaren själv smakar ölet
”damn good”.

Kernza-gräsets rotsystem
kan bli flera meter djupt.
I USA odlas Kernza och
förhoppningarna är stora
att det ska bidra till ett
hållbarare jordbruk.
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Havsbönder
I Kosterhavets djup finns åkrar av nyttiga och välsmakande alger.
Samtidigt som de växer renar de havet från kväve och fosfor.
Nu står algodling inför ett kommersiellt genombrott i Sverige.
Det är forskare inom AquaAgri som har utvecklat metoderna.

– Det är ett enormt intresse för våra alger. Nu ska vi se om det blivit något!
Henrik Pavia lyfter upp några ruskor sockertång över relingen. Salt hav stänker över oss.
Han inspekterar med bister min.
– Släta och fina. Ingen påväxt.
Det är en ovanligt kylig aprildag och sjok av dimma sveper över Kosterhavet. Små flockar
av gudingar flaxar förbi, men sälarna håller sig borta.
Den öppna motorbåten har tagit oss ut till den marina nationalparken. Framför oss
ligger tre fotbollsplaner av sockertång och fingertång. Framtidens mat. De hänger i rep,
som upp- och nedvända skogar under ytan. Efter fyra år har marinbiologen Henrik Pavia
och hans forskarkollegor i AquaAgri fått till en algodling i industriell skala.
Nu ska de skördas.
– Det är examen för oss.

”

Det är ett
enormt intresse
för våra alger.
Nu ska vi se om
det blivit något!
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skördetid

1.

2.

3.

4.

Sporfabriken – i manshöga glasbehållare
odlas makroalgerna tills de är stora nog
att föras ut i havet

Efter skörden är det bråttom att ta hand
om algerna. De påverkas snabbt när de
kommer i kontakt med luft.

400–500 kronor kilot kostar torkad 		
sockertång.

Organiska miljögifter anrikas inte i alger,
utan de går att odla i många vatten med
gott resultat.

H

enrik Pavia är lite spänd. Det är
första gången han ser algerna i
full växt, de som de lade i havet
som små sporofyter i september. Är de tillräckligt stora?
Det gäller att de växer till sig men inte så länge
att de får påväxt av kiselalger och mossdjur.
Men sockertången växer tät och fin på repet,
skimrar i buteljbrunt. Ingen påväxt har fått fäste
i ändarna. Henrik Pavias anletsdrag slätas ut.
Han ser nöjd ut. Vi andra i båten kryper fram
mot relingen, nyper till oss kvistar och tuggar. Det
smakar hav. Lite sött och med en viss strävhet.
Makroalger, inte minst sockertång, är delikatesser som asiaterna tillagat i generationer.
De ger smaken i misosoppan och dess lipider
och aminosyror är bärare av den svårfångade
grundsmaken umami, den som gör att all annan
mat smakar bättre. Alger används i öl, chips,
knäckebröd och som ingrediens i sushirullar och
annan asiatisk mat.
Dessutom är makroalger sällsynt nyttiga. De
innehåller mineraler, vitaminer, bra proteiner och
nyttiga Omega-3 fetter.
Här i Kosterhavets nationalpark ser vi
den första storskaliga odlingen i Sverige. Fyra
års forskningsansträngningar vid Sven Lovén
centrum för marin infrastruktur vid Tjärnö
(Tjärnölaboratoriet) har resulterat i den marina
åker vi ser framför oss, två hektar stor.
Förutom att alger smakar gott och är nyttiga
ger algodling en mängd miljömässiga fördelar.
Alger behöver inte gödslas och inte vattnas. Det
solljus de får på våra breddgrader är fullt tillräckligt för att de ska växa på egen hand. Makroalger
växer snabbare än växter till lands och är därmed
bättre på att fånga in koldioxid.
Samtidigt renar algodlingen havet från kväve
och fosfor. Ekonomerna i Aqua Agri har räknat
ut att det kostar 100 kronor att rena ett kilo kväve
med alger. Att göra samma sak i ett reningsverk
kostar det tiodubbla. Det är alltså en sällsynt effektiv ekosystemtjänst vi har framför oss.
Repen är 200 meter långa och tunga att lyfta.
Henrik Pavia får hjälp av forskningsingenjören
Gunnar Cervin.
– Man blir trött av det här, säger han. Det är ju
inte riktigt det vi är utbildade för.

5.
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Östersjön är nästa havsåker som 		
algforskarna gärna vill utforska. 		
Där passar andra sorts makroalger.
Men att Östersjön lider övergödning
är närmast en fördel för algodling.

Nu när vårljuset har kommit växer algerna
snabbt vilket ökar tyngden, förklarar Gunnar
Cervin. Han styr båten till andra sidan odlingen.
Där drar vi upp fingertång. En skarv har parkerat på en stenskärva och bevittnar aktiviteten.
Långt inne i dimman anar vi Sydkosters spets.
Innan odlingen satte igång hade Henrik Pavia

”

Det är
examen
för oss

och hans kollegor en lång dialog med myndigheterna som ansvarar för Kosterhavets
nationalpark. De pekade på en formulering i
nationalparkens statuter om att den ska främja
hållbart nyttjande. Det är precis det som sker
här, menar Henrik Pavia. Algerna växer redan
naturligt i vikarna, det är inte fråga om att
införa en ny art. Och att odlingen i sig är en
ekosystemtjänst har vi redan fått lära oss.
Att anlägga en havsåker här mitt i nationalparken har också bidragit till att algerna vi drar
upp har blivit Kravmärkta.
Helt lätt är det inte. Makroalger har komplexa
livscykler. Sporofyterna får först drivas upp på
landbacken inne vid Tjärnölaboratoriet. Där ska
de förmås att släppa sina sporer som bildar mikroskopiska gametofyter, ett mellanstadium som i
sin tur bildar ägg och spermier. Efter befruktning
av äggen växer sporofyter åter fram som sedan
lindas runt rep.
– En framgångsrik utveckling av algodling
kräver att man känner till och kan kontrollera
denna livscykel, säger Henrik Pavia.

Forskare
Henrik Pavia
Gör:
Professor i
Marinbiologi
och verksam
vid Sven Lovén
centrum för marin
infrastruktur
vid Göteborgs
universitet.

Algerna drivs först upp på land.
När de är tillräckligt stora lindas
de runt rep och förs ut till havs.

Sporfabriken består av höga glascylindrar
inne på Tjärnölaboratoriet. Där får de växa
till sig under konstbelysning, men så tidigt
som möjligt ska de små sporofyterna föras
ut i havet. Det är dyrt att ha algerna i labb.
Det är en grannlaga uppgift att se till
att repen blir ordentlig insådda. Där finns
det gott om traditionell kunskap från Asien
som forskarna här har kunnat ta till sig.
Men mycket annat har de fått utveckla på
egen hand. När är sporofyterna mogna att
föras ut i havet? Hur länge ska de växa? Var
ska odlingarna ligga? Det har Henrik Pavia
och hans kollegor fått pröva sig fram till.
– Det första skördarna blev lite si och så.
Men nu har vi fått till det.
Eftersom alger kräver kalla vatten kan
de inte sjösättas för tidigt på året. September
tycks vara en lämplig tid för sockertång och
fingertång på svenska västkusten.
Henrik Pavia beslutar att skörden ska
dra igång på allvar dagen efter. Då får
forskarna dra på sig säkerhetsoveraller,
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Aktuell med:
Har utvecklat
den första kommersiella odlingen
av makroalger i
Sverige.

grova handskar och jobba hårt under några veckor. Mellan 40
och 50 ton hoppas de bärga hem i år.
När fångsten är i land uppstår nästa problem. Hur ska algerna förvaras: ska de torkas, frysas eller ensileras? Makroalger
förändrar snabbt karaktär efter skörd och måste tas om hand
direkt. Alla tre metoderna har för- och nackdelar, både tekniskt
och prismässigt, och forskarna grubblar över vilken som kan
vara den mest optimala.
– Nyckeln är att ta hand om dem snabbt. Torka dem fort eller
frysa dem. Vi måste ha ett flöde. Vi har ännu ingen industri som
tar hand om biomassan. Det är stora volymer det handlar om,
upp till ett 20-tal containrar.
Men det finns andra problem. Det berättar Henrik Pavia när
vi kommit i land och vi ålat oss ur säkerhetsdräkterna. Jag frågar
honom vad som har varit svårast.
Han funderar en stund tyst medan vi vandrar längs kajen.
– Att få tillstånd till odlingen. Det har nog varit det svåraste,
säger han.
Han berättar om en Kafka-artad vandring mellan olika myndigheter för att få erforderliga tillstånd, miljöprövningar, tjänstemän
som inte ser några lagliga möjligheter och så vidare.
– Det går inte att redogöra för alla turer. Men på varje nivå har
handläggare inte vetat hur de ska hantera det och då har vi blivit
stoppade.
En viktig orsak är att när miljöbalken skrevs var det ingen
som tänkte på alger. Musslor, jodå, för dem finns ett undantag,
men alger nämns inte där.
Det gör att myndigheterna inte fått upp frågan på sin radar.
Svårigheterna har varit så pass stora att när Henrik Pavia håller
föredrag visar han tillståndet, ett domslut från Vänersborgs tingsrätt, som en skalp. >>>
Det är ett handfast arbete att vara algforskare.
Forskningsingenjör Gunnar Cervin kör oss
ut till odlingen i Kosterhavet.

projekt
reportage

>>> forts.

Fakta: Odling av makroalger

– Det tog oss flera år. Miljöprövningarna har varit lika hårda
som för att bygga en industrihamn.

Makroalgsodling är globalt sett den snabbast växande sektorn inom
vattenbruk, men är trots goda naturliga förutsättningar (kalla och
näringsrika vatten) outvecklad i Sverige.

Lagstiftningen bidrar även med andra skevheter. Medan det
går att få samhällsstöd för att anlägga en våtmark som suger upp
närsalter, får en algodlare inte en krona, fast en algodling kan vara
effektivare som kvävefångare.
Men det håller på att hända saker. I EU:s kommande stora forskningsagenda fokuseras det på havet, däribland alger. Henrik Pavia
och hans forskarkollegor ser även en stor potential i Östersjön, vars
näringsrika vatten verkligen skulle må bra av en växtnäringsfångare.
Där skulle det handla om andra alger, troligen grönalger, och det
krävs att man utvecklar nya odlingsmetoder.

I detta projekt studerar forskarna odling av makroalgen sockertare
(Saccharina latissima), en brunalg som förekommer naturligt vid
svenska västkusten. Sockertare, sockertång på svenska, kan användas
i livsmedel och som foder till djur, och potentiellt även till att producera
bioetanol, biogas och bioplast.
Algodling har många fördelar jämfört med landbaserad biomassaproduktion. Odling i havet kräver inte gödning, pesticider eller konstbevattning och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk. Istället
fångas näringsämnen upp i kustvatten och genom att använda alger
för föda, foder och gödning kan man skapa en länk till lantbruket.

– Det finns en enorm potential och vi pratar mycket om det.
Näringsrika vatten är inte ett problem. Det är en bra tillväxtmiljö
för algerna, säger Henrik Pavia. ///

Barry A. Costa-Pierce, är professor vid University of New England och
chef för UNE NORTH, The Institute for North Atlantic Studies.
Han har medverkat i havs- och vattenprojekten inom AquaAgri.
Vilket är ditt intryck av forskningen?
Barry A. Costa-Pierce
tror att Swemarc vid
Göteborgs universitet
kan bli ett globalt
nav för forskning om
hållbart, ekologiskt
vattenbruk.

– Forskningen som sker i havs- och vattenprojekten är
av absolut världsklass. Den är viktig, inte bara för hur vetenskapen på området ska gå framåt, utan också för hur forskningen ska skapa förutsättningar för nästa generation av
hållbara affärsmodeller och för att informera beslutsfattare.
Varför är mer vattenbruk viktigt?

”

– Akvakultur utvecklas snabbt. Det beror bland annat på
globala omvälvningar i traditionella havsodlingssystem på
grund av politisk instabilitet och klimatförändringar. Vi behöver
mer hållbara livsmedel från havet och det är just det som de
marina forskarna i Sverige tar itu med. De adresserar frågan
ur ett helhetsperspektiv och ser till
lokala förhållanden, affärsmodeller
och pekar på nödvändiga förändringar i regelsystem.

Forskningen
som bedrivs
i havs- och
vattenprojekten
är i absolut
världsklass

Du kommer från en region som har större erfarenhet av den här sortens verksamhet.
Finns det något du kan lära av forskningen inom AquaAgri?
– Absolut! Den svenska västkusten påminner starkt om regionerna Maine i nordöstra USA och
Kanadas atlantkust. Vi har samma problem och förutsättningar och mycket att lära av varandra.
Swemarc (se faktaruta sid 18) skulle enligt min mening kunna utvecklas till ett globalt center
för hållbar, ekologisk akvakulturforskning, som kan dra nytta av den expertis som finns här.
Vi har redan formerat de inledande faserna för ett globalt lärande inom marin akvakultur med
Sverige, Island och Norge under Swemarcs ledning. Här är ingen före den andra, utan det sker
ett spännande ömsesidigt lärande.

Vad blir nästa steg?
– Vi ska skapa en dubbel masterexamen tillsammans med Göteborgs universitet och andra nordiska partner. Där ska
framtidens havsförvaltare få lära sig att göra rätt prioriteringar vad gäller livsmedelsystem i norra Atlanten.
Barry A. Costa-Pierce är fram till årsskiftet 2018–19 knuten till Göteborg universitet med placering vid Sven Lovéns
centrum, Kristineberg. Han medverkar under AquaAgris slutkonferens den 23 oktober i Stockholm.
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Mat

med alger

”

En av gästerna
var skeptisk
till att äta alger,
men sa sedan
att det var bland
det bästa hon
ätit i hela sitt liv

Sofia B Olsson är
headchef på Restaurang vRÅ.
Hon lägger sin själ på
nordiskjapansk gastronomi med
hållbart från hav och sjöar.
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Mat

V

med alger

åra gäster är mycket
kunniga och intresserade och vill veta att det
som de äter är i samklang med naturen. Det
lyfter restaurangupplevelsen till en högre höjd,
säger Sofia B Olsson.
Gästerna på vRÅ vill äta på en hög gastronomisk nivå. Men de vill också veta att maten
är hållbart producerad. Många av gästerna kan
sorteras in under akronymen Lohas, Lifestyle
of health and sustainability.
Krögaren Sofia B Olsson passar själv in i
beskrivningen. Hon har sedan barnsben varit
lika intresserad av matlagning som av miljön.

1.

2.
1.

En variation på gurka. ”Rätten
smakar hav, utan att innehålla fisk
eller skaldjur.” Grillad och rå gurka.
Gurkjuice smaksatt med algpulver
och flädervinäger, sesamolja och vit
soja. Färska spritärtor och friterad
sockertång. Ostronblad som garnering. En majonnäs på sockertång,
blåstång och ostronblad.

2.

Västkustmakrill på japanskt vis.
Sashimi på makrill, saltad och syrad.
En ponzu som är gjord med kombualg, soja, risvinäger och yuzujuice.
Shisoört från vRÅ:s takodling och en
emulsion smaksatt med sockersaltad
yuzu och wasabiolja.

3.

Chokladglass, torkad dulsealg, rostad
råg, brynt smör och vit misokola.
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3.

Hon var vegetarian mellan 12-23 års åldern och
dessutom vegan under några av de åren, fram
tills hon satsade på att bli kock i 24-årsåldern.
Som kock och chef för lyxkrogen i Göteborg ser
hon till att det som ligger på tallriken är noga
utvalt ur hållbarhetssynpunkt.
– Jag har alltid älskat djur och natur och
alltid älskat att vara i köket och laga mat. Som
kock vill jag gärna servera hållbart från havet,
men det är en stor utmaning, säger hon.
Sofia B Olsson säger att råvaran fisk ligger
långt efter kött och grönsaker när det gäller
spårbarhet och miljöklassning. För kött och
grönsaker går det att kartlägga nära nog exakt
vad de varit med om, var de vuxit och vilken
näring de fått.
– På fisken står det ibland bara fångstzon
27 vilket är hela Nordatlanten. Och jag märker
att det finns ett kunskapsglapp hos många som
jobbar med fisk. De vet för lite om var, när och
hur fisken är fiskad eller odlad, säger hon.
De gängse miljömärkningar som finns,
ASC, MSC och KRAV, är inte alltid tillräckliga
och omfattar inte all fisk. Därför gör Sofia B
Olsson sin egen research. Bland annat hittade
hon en odlad röding som hon tyckte verkade
intressant. Röding saknar miljömärkning i Europa. Men hon tog själv kontakt med företaget i
Norrland som odlar öringen i gamla kraftverksdammar, döda sjöar. Där gör närsalterna från
fisken att sjöarna får växtlighet och liv igen.
– Där gör näringen sjön en tjänst, berättar
hon.
Rödingen serveras rå som sashimi på vRÅ.
Men röding från Norrland innebär transporter.
Helst skulle Sofia B Olsson vilja få kontakt med
småskaliga fiskare längs västkusten och jobba
direkt med dem. Skippa alla mellanhänder där
information försvinner.
– Det är min vision. Jag vill kunna garantera
fiskaren som väljer att jobba hållbart och selektivt:
det du får upp köper jag och gör något på. Sedan
vill jag kunna lyfta den fiskaren gentemot gästerna.
Berätta om det ofta slitiga arbetet, säger hon.
Sofia B Olsson ändrar ofta menyn. Istället
för att tänka ut en meny och leta upp lämpliga
råvaror ser hon först vad det kan finnas för råvaror som är hållbart odlade eller fiskade. Alger
är en sådan tacksam råvara. Hon ser också med
intresse på utvecklingen av odlad hummer och
havskatt. Sedan några år är Sofia B Olsson knuten till Swemarc och samarbetar med forskarna
där. När Swemarc hade ett event på Almedalen i
somras bjöds de medverkande på en meny med
alger som bas.
Sofia B Olsson berättar:
– Det blev en stor succè. En av gästerna var
skeptisk till att äta alger, men sa sedan att det
var bland det bästa hon ätit i hela sitt liv. ///

hallå där...
Finansiär

Vad ville ni få ut av Aqua Agri?
– Vi hade påbörjat ett programarbete inriktat mot akvakultur, vattenbruk. Där och då började
vi föra samtal med Formas om att knyta ihop olika vatten- och jordbruksprojekt för att få ett
systemperspektiv. Vi var hela tiden tydliga med att det skulle bli mer än bara fem olika projekt.
Vi ville knyta ihop dem, även om det inte fanns uppenbara beröringspunkter.
Hur har det gått, har det blivit ett systemperspektiv?

...Thomas Nilsson,
programansvarig
på Mistra
en av tre finansiärer av AquaAgri

– Ja, utfallet har varit positivt. Att samla forskarna visade sig vara bra, liksom att ha en forskningskoordinator. Projektmötena har genererat flera idéer i den riktningen, idéer som i vissa
fall blivit nya projekt. Dessutom har forskare från olika områden inte bara träffat varandra,
utan också börjat pratat med varandra.
Aqua Agri forskar om hållbara och effektiva produktionssystem. Finns det en motsättning mellan hållbarhet och effektivitet för en finansiär av miljöstrategiskt forskning?
– Det kan absolut finnas avvägningar. Tittar vi för ensidigt på effektiv produktion kan det bli
en utmaning för miljön. Men det står samtidigt i våra stadgar att vi ska främja Sveriges konkurrenskraft. Där är effektivitet en viktig faktor. Och ökad inhemsk produktion betyder kortare
transporter, vilket är bra för miljön.
Vad har Mistra lärt sig av Aqua Agri?
Vi utreder en satsning inom livsmedelsområdet. Där tar vi tillvara erfarenheterna från AquaAgri,
som varit inriktat på primärproduktion. Men vi ska även inkludera senare processer som förädlingsindustrin, handeln.

Fakta Mistra
– Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Bildades 1994. Fristående stiftelse som varje år delar ut 200–300 miljoner i forskningsstöd. Mistra arbetar med sitt startkapital och är inte beroende av statliga medel.

”

En traditionell industri skapar
jobb, varor och tjänster men påverkar ofta miljön negativt.
Algindustrin
skapar samma
samhällsekonomiska värden
och bidrar
samtidigt till
att förbättra
havsmiljön.
Miljöekonomen
Linus Hasselström,
verksam vid KTH och knuten
till AquaAgri algodlingsprojektet
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1

miljon
ton makroalger per år
Eller fyra procent av
världsmarknaden. Det är
vad som maximalt skulle
kunna gå att odla längs
västkusten utan att göra
intrång på fiske, farleder
eller naturreservat.
Källa: KTH Jean-Baptiste Thomas

Reportage
Synergieffekter

AquaAgri
har engagerat
ett stort antal
forskare.
Vid en konferens
i Göteborg och
Kristineberg
samlades ett
30-tal av dem.

M

arinbiologen Henrik
Pavia var på väg mot
AquaAgris första forskarmöte. Han var lite brydd.
Hans projekt att utveckla
en algodling i Kosterhavet med kommersiell
potential hade nyligen
startat. Nu skulle han träffa lantbruksforskare. Vad
hade alger med lantbruk att göra, frågade han sig. En
hel del, skulle det visa sig.
– Det blev jätteintressant för oss. Där fanns det de
som sysslade med perenna grödor och växtförädling.
Precis det som jag som algnörd gärna ville lära mig
mer om. Det fanns de som sysslade med modellering
för precisionsodling. Också det en sak jag gärna vill
fördjupa mig i.
På konferensen började han också prata med Kjell
Holtenius, om metanutsläpp från kor. Kjell Holtenius,
som forskar om foder till mjölkkor av gräs och biprodukter, hade fått korn på en australisk forskargrupp
som utvunnit ämnen ur alger som kunde minska kornas

metangasutsläpp. Alltså något som minskar klimatpåverkan från nötkreatur.
– Den forskargruppen känner jag väl till, berättar
Henrik Pavia. Vi har haft samarbeten och jag var glad
att kunna vidarebefordra en kontakt.
Samtalet vandrade sedan över på att vissa ämnen i
alger kan stimulera djurs immunförsvar så att det därmed skulle krävas mindre antibiotika i fodret. Skulle
detta så kallade probiotika kunna användas även till
foder för kor?
– Det skulle det nog. Det var vi överens om. Men där
var Kjell generös nog att föreslå att en av hans medarbetare först skulle testa det på kyckling.
Det blev uppstarten till ett spin-off projekt från
Aqua-Agri. De insåg att det är lättare att få tillstånd för
försök med kyckling. Det är också relevant, eftersom
kyckling är en uppfödning där användningen av antibiotika kan behöva minska.
Kjell Holtenius berättar:
– Vi såg snabbt möjligheter i att samarbeta med Henrik
Pavia angående alger som fodertillskott till animalieproducerande djur. Med fodertillskott menar vi att algerna

Nya samarbeten från AquaAgri
Swemarc – The Swedish Mariculture Research Centre (www.swemarc.gu.se). Ett av sex centrum som Göteborgs
universitet startade under initiativet UGOT Challenges, Global Societal Challenges. Swemarc förfogar över 50 miljoner
kronor under sina sex år.
Projekt: Brunalger som fodertillskott till kycklingar, för en hållbar produktion och säkrare konsumtion.
Formas: 2017–2022. Projektansvarig: Emma Ivarsson.
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Vad händer när marinbiologer, agronomer, ekonomer plus en rad andra
experter sätts i samma rum? Svar: Nya idéer uppstår.
När forskarna i AquaAgri fördes samman föddes ett nytt forskningsprojekt
och grunden lades för ett forskningscenter vid Göteborgs universitet.

Blandad verkstad
har egenskaper vid sidan av de rent näringsmässiga. Det är
framförallt speciella kolhydratfraktioner i vissa alger som
har immunstimulerande och antimikrobiella effekter.
Projektet som sedan uppstod var en direkt effekt av
diskussionerna inom AquaAgri, förklarar Kjell Holtenius.
När Henrik Pavia kom hem från mötet tog han
kontakt med Emma Ivarsson, som arbetar med Kjell
Holtenuis. De tog en fika, åt varsin semla, och skissade på
ett projekt som sedan fick 9,3 miljoner kronor i projektfinansiering, från Formas.
– Det var ett helt fantastiskt resultat av det där forskarmötet. Och det är bara början. Vi har fått med oss en
massa annan kunskap och idéer från våra möten som
vi inte ännu hunnit ta tag i, säger Henrik Pavia.
Idag pågår projektet om alger som probiotika för fullt
och Henrik Pavia är sysselsatt med att utvinna ämnet laminarin ur sockertången han skördat. För Emma Ivarsson
blev det en rejäl skjuts i forskarkarriären. Det var hennes
första egna anslag.
– Det har gett mig en jättebra möjlighet att fortsätta utvecklas till en självständig forskare. Vi har
kunnat anställa två doktorander. Det kan förhoppningsvis ge publikationer och fler forskningsanslag,
säger Emma Ivarsson.
Emma Ivarsson understryker att forskningen pågår
och att resultaten kan komma att låta vänta på sig några år.
– Men vi har gjort en in vitro studie och studerat
sammansättningen i algerna, fermenterat dem i en labbmodell med tarmbakterier från kyckling.

– Vi hade varsitt projekt. Då slår det oss att det är
en utlysning om centrumbildningar vid Göteborgs
universitet, säger Kristian Snuttan Sundell.
Göteborgs universitet
ville satsa 300 miljoner
kronor på sex forskningscentrum för tvärvetenskaplig
forskning med utgångspunkt
i forskning om viktiga globala samhällsutmaningar.
– Vi ville starta ett centrum med fokus på hållbar
odling av livsmedel från
havet. Idag står havet bara
för några procent av matproduktionen. Här finns en
outnyttjad potential, säger Kristina Snuttan Sundell.
Ett och ett halvt år senare hade Swemarc – som
inhyser ledande forskargrupper inom samhällsekonomi,

”

Resultatet av
forskarmötet blev
fantastiskt. Och det
är bara början.

juridik, statsvetenskap, oceanografi, biologi samt konst
och design – startat. Finansieringen är på nära 50 miljoner kronor och centrumet ska var verksamt i sex år

– Det är förstås många som ska ha cred för att en
sådan sak går i lås. Men det hade aldrig hänt om inte vi
förts samman i AquaAgri, säger Henrik Pavia. ///

OVantat samarbete uppstod över en öl

En av tankarna bakom AquaAgri var att det skulle börja
slå gnistor mellan projekten, uppstå synergieffekter.
Öppna för ny forskning. Kycklingprojektet är ett exempel på hur så skedde.
Strax efter att AquaAgri dragit i gång satte sig
två biologer och drack en öl på krogen Gyllene Prag
i Göteborg. Den ena forskaren var Kristina Snuttan
Sundell som är zoofysiolog och professor vid Göteborgs universitet. Den andre var Henrik Pavia som
vi redan lärt känna. De var båda nyblivna forskningsledare för varsitt projekt inom AquaAgri. Kristina
Snuttan Sundell skulle utveckla hållbara system för
hummer- och havskattsodling. Henrik Pavia är
algforskaren. Vad pratar de om?
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För Emma Ivarsson (ovan)
ledde diskussionerna inom
AquaAgri till hennes första
egna forskningsprojekt.
Kjell Holtenius (höger)
insåg att brunalger
kunde användas som
fodertillskott till kyckling.

En öl på krogen
Gyllene Prag ledde
till ett helt nytt
forskningscenter.
Kristina Snuttan
Sundell (vänster)
och Henrik Pavia
(nedan)
startade
Swemarc
efter att
ha förts
samman i
AquaAgri.

projekt
reportage

Vi ser en tilltagande konkurrens
mellan en ökande global befolkning
som behöver mat, foder till djur
och även bränsleproduktion.
Idag blir hälften av allt spannmål
som odlas foder till boskap.

Hållbart foder
i mjölkfabriken
De senaste åren har ett hundratal mjölkkor utanför Uppsala provat
något nytt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har för
första gången studerat vad som händer om man helt avstår spannmål
och soja i kraftfodret. Resultaten är positiva och visar på nya
möjligheter att öka hållbarheten i svenskt jordbruk.

D

oktoranden Johanna Karlsson gräver ner händerna i
fodertråget och lyfter upp en
hög med pellets. De avlånga
bitarna, lite mörkare i färgen
än vanligt, är ett unikt kraftfoder som enbart består av
biprodukter från industrin
Vi befinner oss i kostallarna på SLU:s forskningscenter
Lövsta, strax utanför Uppsala. Inom forskningsprojektet
Mjölk på gräs och biprodukter har ett hundratal kor ätit
det nya kraftfodret. Med lovande resultat, berättar Johanna
Karlsson och projektets koordinator Kjell Holtenius.
– Vi har visat att det går att ha en effektiv mjölkproduktion även om man avstår helt från spannmål och soja.
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Vi ser inga negativa konsekvenser av att använda vårt
alternativa kraftfoder jämfört med det konventionella,
säger Kjell Holtenius, professor vid Institutionen för
husdjurens utfodring och vård på SLU.
GLOBAL ÖVERLEVNAD OCH BIOLOGI

Gräs utgör grunden i kornas diet. Men i Sverige har
mjölkkor länge utfodrats också med annat – spannmål
och rotfrukter var vanligt redan på 1800–talet. Numera
talar man om dels grovfoder, det vill säga främst gräs i
form av ensilage, dels kraftfoder, som vanligtvis innehåller spannmål men ofta även bönor, ärtor eller rester från
livsmedelsindustri. Utfodringen, foderstaten, består av
en kombination av grovfoder och kraftfoder. Andelen
kraftfoder i foderstaten har de senaste femtio åren varit
uppemot hälften. Det har gynnat mjölkproduktionen.
Men det är en långsiktigt ohållbar ekvation att ge kor
livsmedel som människor kan äta, konstaterar både Kjell
Holtenius och Johanna Karlsson.
– Vi ser en tilltagande konkurrens mellan en ökande
global befolkning som behöver mat, foder till djur och
även bränsleproduktion. Idag går hälften av allt spannmål
som odlas till boskap som foder, säger Kjell Holtenius.
De omkring tusen miljoner ton spannmål – bland
annat vete, korn, majs och durra – som på global nivå
varje år går till djurfoder skulle kunna föda 3,5 miljarder
människor. Att inte utfodra boskap med livsmedel som
människor kan äta är en global överlevnadsfråga. Men
det finns också välgrundade biologiska argument för en
förändring, konstaterar Kjell Holtenius.
– Mjölkkor har en unik förmåga att omvandla fiber
och enkla kvävekällor till protein i form av mjölk och kött.
Under laktationen, den tid då korna producerar >>>

projekt
reportage

grönbete

Hermania sist ut – Hon har varit med så länge nu, jag tror
hon vant sig vid alla provtagningar, säger Johanna Karlsson.
Hermania är sista kon som är kvar i forskningsprojektet. Varken
blodprov i svansen eller träckprov verkar bekomma henne.

Professor
Kjell holtenius
Gör: Agronom med

Kjell Holtenius, professor vid SLU och
koordinator för forskningsprojektet, har i
många år studerat långsiktigt hållbar
utfodring och skötsel av mjölkkor.
Övervakad i varje steg – Vi vet när de går in genom grinden,
när de går in till fodertråget, när de dricker vatten, när de ska
mjölka etc. Så vi har rätt bra koll, säger Johanna Karlsson.
Varje ko har en transponder i örat, som låter forskarna följa
minsta steg i kostallarna.

>>> mjölk, utfodrar vi idag kor med hälften kraftfoder, periodvis ännu mer. Då tar
vi inte vara på den förmågan, säger han.
RESURSSLÖSERI

Specialtillverkat kraftfoder – Jämfört med traditionellt kraftfoder innehåller forskarnas kraftfoder mer fiber och är nästan
stärkelsefritt. Det innehåller främst sockerbetsfiber, därav en
något mörkare färg än konventionellt kraftfoder.

Att dagens utfodring av mjölkkor innebär
ett dåligt resursutnyttjande har SLU-forskarna själva kunnat konstatera i sina beräkningar. Energi- och proteinbalansen är klart
negativ, förklarar Johanna Karlsson.
– När vi ger kossor spannmål och soja
får de mer potentiellt livsmedel än vi får
ut i form av mjölk. Nettoproduktionen av
livsmedel hamnar på minus. Det var förvånande att resultatet var så dåligt, säger
Johanna Karlsson.
PROJEKTET OCH RESULTAT

Lövsta gård, strax före kosläpp – På Lövsta gård bedriver
SLU forskning och utbildning om lantbrukets djur. Lövsta är
samtidigt ett traditionellt lantbruk med djuruppfödning samt
odling av foder och spannmål. Här finns grisbesättning och
fjäderfästallar, och årligen produceras cirka 2 700 ton mjölk av
ungefär 300 mjölkkor. När vi besöker gården är det bara någon
vecka kvar till kosläpp, som brukar locka tusentals Uppsalabor.
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Målet med forskningsprojektet Mjölk på
gräs och biprodukter är att utveckla ett mer
hållbart utfodringssystem till mjölkkor, där
enbart gräs och biprodukter från livsmedelsoch bioenergiproduktion ingår. Det vill säga
helt utan inblandning av spannmål och
annat som människor kan äta.
Tidigt i projektet utvecklades därför,
i dialog med Lantmännen Lantbruk, ett
unikt biproduktbaserat kraftfoder. Det

specialitet mot mjölkkors foderutnjyttjande.r i
Marinbiologi och

Aktuell med:
Prövar hållbara
alternativa foder
(till mjölkkor).

består till hälften av betfiber – en rest
från sockertillverkning, som redan idag
används som kraftfoder i viss utsträckning. I forskarnas kraftfoder ingår även
rapsmjöl (från framställning av rapsolja)
och drank (främst skaldelar från etanoltillverkning).
– Vi valde ut en kombination av
tillgängliga biprodukter som var näringsmässigt balanserade och fungerade bra
att producera, en kombination vi sedan
har använt konsekvent genom alla försök.
Inom projektet har man också, genom
att pröva olika fröblandningar och gödslingsstrategier, odlat och utvecklat ett
anpassat grovfoder som ska komplettera
det biproduktbaserade kraftfodret.
– I grunden har vi använt traditionellt
grovfoder. Men vi vill ha hög kvalitet med
högt energiinnehåll. Så vi använder den
första skörden gräs som är mest näringsrik,
säger Johanna Karlsson.
Forskarna har sedan studerat hur
olika kombinationer av gräs och biproduktbaserat kraftfoder påverkar mjölken,
både till mängd och näringsinnehåll,
jämfört med konventionellt kraftfoder
med spannmål.

Johanna Karlsson, husdjursagronom
och doktorand vid SLU, jobbade
tidigare med teknikutveckling på
DeLaval. En erfarenhet som hon
har nytta av för att förstå hur den
stora mängd data som samlats in
under projektet kan utnyttjas.

”

Mjölkkor har
en unik förmåga
att omvandla
fiber och enkla
kvävekällor till
protein i form av
mjölk och kött

– Vi har också kombinerat olika kraftfoder
och grovfoder med olika näringsinnehåll,
säger Kjell Holtenius.
I två försök jämfördes konventionell
utfodring med olika varianter av biproduktbaserat kraftfoder och grovfoderkvaliteter. Forskarna har även genomfört två
studier som undersöker vad som händer
när korna äter mer gräs än vanligt. Dels
följdes hundra kor under några veckor
efter kalvning, dels följdes fyrtio kor
under hela laktationen, totalt 305 dagar.
Korna utfodrades med biproduktbaserat
kraftfoder och dessutom ökades andelen
grovfoder. Som mest fick vissa kor 80 procent gräs och endast 20 procent kraftfoder.
Att avkastningen blir lägre med mindre
mängd kraftfoder var inget överraskande,
framhåller Johanna Karlsson, men minskningen var mindre än förväntat.
– Avkastningen minskar först när vi
ger korna mycket gräs. När vi gav korna
lika mycket kraftfoder som vanligt, men
baserat på biprodukter, får vi lika mycket
mjölk. När vi sedan minskade den totala
mängden kraftfoder och istället ger dem
mer gräs fick vi cirka fem procent mindre
mjölk, säger Johanna Karlsson.
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EKONOMI/MILJÖ OCH FORTSÄTTNING

Forskningsprojektet pågår året ut och
de data som har samlats in kommer
att ligga till grund för den avslutande
delen i projektet. Bland annat kommer
Mikaela Lindberg vid SLU och Susanne
Bååth-Jacobsson vid Växa att genomföra
konsekvensanalyser av miljöeffekter och
ekonomi.
Hittills tyder inget på att biproduktbaserat kraftfoder blir dyrare för den enskilde
brukaren.
– Med det prisläge som var för något år
sedan var det i varje fall inte dyrare att ut-

fodra med biprodukter istället för spannmål,
men priserna styrs av marknaden så det kan
förändras, säger Kjell Holtenius.
Kjell Holtenius planerar nu, tillsammans
med genetiker vid SLU i Uppsala, för en
fortsättning på det arbete som har påbörjats
inom AquaAgri. Istället för att avla på hög
avkastning vill de avla fram kor som mjölkar
bra även med mer gräs i fodret.
– Frågan där är om det går att avla
på djur som är duktiga på att nyttja gräs,
som passar till den sortens foderstat. Där
kommer vi att fortsätta genetiska studier,
säger Kjell Holtenius. ///

FAKTA: Mjölk på gräs och biprodukter
>

Forskningsprojektet, ett av fem projekt inom AquaAgri, undersöker hur utfodringen
av mjölkkor kan bli mer hållbar. Hur påverkas avkastning och djurhälsa av att enbart ge
korna gräs och kraftfoder baserade på biprodukter? Projektet studerar miljöeffekter
och ekonomiska konsekvenser av de olika utfodringsstrategierna.

>
>
>

Tidsperiod: 2015–2018
Deltagande forskare: SLU Uppsala, SLU Umeå och Hushållningssällskapet, Halland
Till projektet är även knutet en referensgrupp med bland annat Lantmännen Agroetanol,
Nordic Sugar samt Jordbruksverket.

intervju

När krisen kommer
– V i kla ra r os s – om invasionen kommer rätt årstid
Sveriges livsmedelsberedskap behöver förbättras visar
två nya rapporter. Men att säkra maten för svenskarna i krig
och kris är en svårare fråga än man kanske tror.

K

larar inhemsk primärproduktion att försörja landets invånare
i tre månader, som
myndigheterna vill?
– Möjligen. Om invasionen
sker rätt årstid, helst i november då
ladorna är fyllda. Om vi skrapar rent
i alla handelsbodar, i alla skolkökoch äldreboendes torrskafferier.
Det säger Therese Frisell,
sakkunnig vid Livsmedelsverket.
Sveriges livsmedelsberedskap är
med andra ord otillräcklig. Det gäller
både vid kriser i fredstid och i krig.
Fram till mitten av 1990-talet
fanns beredskapslager runt om i
landet. Men det monterades ner.
Nu har samhället påbörjat byggandet av ett nytt system som ska
fungera i krig.
– Vi vet ännu inte hur det nya
systemet ska se ut, eftersom det ska
byggas utifrån de förutsättningar vi
ha idag, säger hon.
Therese Frisell,
sakkunnig
Livsmedelsverket
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Finland däremot, behöll sin beredskap och där finns idag livsmedelslager utplacerade hos privata aktörer
för att klara en större kris.
Frågan om livsmedelsberedskap
blev högaktuell under sommarens
extremväder. Livsmedel borde vara
en del av totalförsvaret menade
många. Pär-Johan Lööf på Lantmännens Forskningsstiftelse anser att
debatten är välkommen.
– Det är på tiden att den här diskussionen kommer. Om man tittar
på de basala behoven så är det inte
mobiltelefoner utan mat och vatten,
säger han.
Han hoppas att diskussionen ska
leda till att synen på svenskt jordbruk
förändras i grunden.
– Länge har man inte sett något
självändamål med ett inhemskt
jordbruk. Men om vi ser jordbruket
som en del av totalförsvaret sätts
frågan i ett annat ljus. Ett hektar
utsökt åkermark kan förvisso bli en
fin parkeringsplats, men det kanske
finns viktigare sätt att använda
jorden, säger Pär-Johan Lööf.
Livsmedelsberedskap är dock en
komplicerad fråga som omfattar hela
samhället, där primärproduktion
bara är en del, om än en helt nödvändig sådan. Det handlar om transporter, lagerhållning, det faktum
att livsmedelsproducenterna ofta är
ägda av internationella företag –

och att svenska företag förädlar
många utländska råvaror.
– Kaffe till exempel där Sverige
är både en stor importör och en
stor exportör. Samma när det gäller
norsk lax, säger Therese Frisell.
Därtill behövs insatsvaror för
primärproduktionen; drivmedel,
gödsel, växtskyddsmedel, utsäde
och foder, sådant som vi idag till
stor importerar. Ett sätt att stå på
stadigare ben är att göra jordbruket
fossilfritt med egen tillverkning av
insatsmedel. Detta framhålls också i
en relativt färsk rapport finansierad
av Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap.
Sverige kan inte ge egna statliga
stöd till primärproduktionen utan
är inlemmad i EU:s jordbrukspolitik. Det försvårar ytterligare. I
Livsmedelsstrategin pekas ut vägar
att öka livsmedelsproduktionen,
men det handlar enligt Therese
Frisell mer om ekonomi, mindre om
krisberedskap.
– Sannolikheten är stor att det
blir fråga om nischprodukter som
ger hög avkastning men som inte är
bulkvaror vid en kris, säger Therese
Frisell.
Försvarsberedningens delrapport:
Motståndskraft (Ds 2017:66)
Rapport: Livsmedelsproduktion ur ett
beredskapsperspektiv: sårbarheter och
lösningar för ökad resiliens (MSB)

hallå där...
Finansiär

Varför är produktionssystem inom livsmedelssektorn viktigt att forska om?
Därför att det har varit underbeforskat, i alla fall av oss. Vi hade satsat ganska mycket
på forskning om djurskydd och miljö. Men vi såg ett glapp – vi behövde titta även på produktionssystemen. De ska vara hållbara – men också effektiva, vilket ju är en aspekt
av hållbarhet.
Hur gick ni tillväga?
När vi hörde att Mistra låg i startgroparna för en utlysning om akvakultur frågade vi oss om
vi kunde göra något tillsammans. Här fanns en lämplig arena och även en testmiljö för att
prova att samarbeta. Och så behövde vi få med oss industrin. Jag tog kontakt med Lantmännens forskningsstiftelse och de högg direkt.

...Mattias Norrby,
forskningssekreterare
på Formas
en av tre forskningsfinansiärer
av AquaAgri

Vad har varit mest intressant?
För oss som statlig forskningsfinansiär är det intressant att se hur forskarna förts samman
och börjat prata med varandra. De har börjat se hur deras forskningsområde påverkar andra
områden. Det är mycket uppmuntrande.
Vad har det lett till?
Det har bland annat lett till att nya projekt har uppstått, som har fått bra finansiering och
som driver forskningen framåt.
Vad har Formas lärt sig?
Vi har lärt oss samarbeta med andra finansiärer. Det här var ett test och det föll väl ut. Vi har
varit tre olika finansiärer med olika visioner. När vi går samman, som vi har gjort här, kan vi
satsa stort. Det leder, tror jag, till bättre forskning, plus att det ger ett större avtryck kommunikationsmässigt.

Fakta Formas
– ett forskningsråd för hållbar utveckling
Ett statligt forskningsråd för forskning om hållbar utveckling. Delar varje år ut drygt
1,3 miljarder till forskningen, varav omkring hälften till riktade satsningar så som
programsatsningar.

”

När vi går samman kan vi satsa stort

Mattias Norrby

Nöden är uppfinningarnas moder
Foderbristen under sommaren har tvingat många mjölkföretagare
till kreativa lösningar. I Östergötland har jordbrukare grönensilerat
förstörda rapsskördar och blandat med annat kraftfoder. Ammoniakbehandlad halm är en annan lösning som prövas.
Agronomen Kjell Holtenius ser ett ökat intresse för okonventionella
fodermedel, rest- och biprodukter, alger med mera.
– Det positiva med denna sommar är att många mjölkföretagare har
tvingats att pröva alternativ till de traditionella fodermedlen, säger han.
Källa: Jordbruksaktuellt
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Käppar i hjulet
Svårt att få tillgång till data
– Forskare är beroende av stora
mängder data som genereras
på teknikintensiva gårdar.
Men lantbrukaren äger inte
alltid datan som genereras
från besättningen utan det
gör de företag som levererar
tekniken. Utan data, ingen
oberoende forskning.
Dags för en datarevolution?
Källa: Kjell Holtenius/AquaAgri

projekt
reportage

Humrarna ska växa från larver till att bli tallriksstora.
Havskatterna ska bli trekilos bjässar.
Vid Sven Lovéns centrum för marin infrastruktur på Kristineberg och Zoologen
i Göteborg utvecklas hållbara vattenbrukssystem för två arter som kan
gjuta nytt liv i kustnäringen. Det är en kombination av avancerad forskning
och biologiskt hantverk som får de attraktiva arterna att leva och frodas.

D

e är kannibaler, humrarna,
och gillar att äta varandra.
Det gör det knepigare att föda
upp dem. De får hållas en och
en i små celler av vit plast,
med cirkulerande vatten. Där
får småhumrarna simma i
splendid isolation, cirka tre
centimeter långa. Det ser lite ensamt ut.
– Det är för att de inte ska angripa varandra, säger
marinbiologen Susanne Eriksson.
Susanne Eriksson är av sådan natur att om man släpper in henne i labbet bland humrarna, då stannar hon där
i timmar.

– Jag älskar att stå och titta på dem. Se hur de angriper
ett nytt foder, hur de beter sig i nya miljöer. Jag är
nördigt intresserad av biologin.
Vi befinner oss i ett drivhus för hummer och en del
andra marina ryggradslösa djur. Det luktar hav och skaldjur. Luften är fuktig och det susar svagt från vattentankarna omkring oss. Forskarna här ska följa sina små vänner, ända från larvstadiet tills det att det är dags att skeppa
dem till något av restaurangköken längs västkusten.
Här, på Kristineberg i Fiskebäckskil och vid Zoologen i Göteborg, utvecklas nya system för att odla europeisk hummer samt fiskarna fläckig och vanlig havskatt
på ett ekologisk hållbart sätt. Det har aldrig tidigare
gjorts i Sverige.

”

De måste
få kärlek för
att växa

”

– Vi vill undersöka hela kedjan och öppna för nya
näringar. Det är jättespännande, säger Kristina
Snuttan Sundell som är professor i zoofysiologi
och forskningsledare för projektet Nomaculture,
som fokuserar på nya hållbara marina vattenbrukssystem.

– Att få det ekologiskt hållbart, det klarar vi. Men det
ska också vara ekonomiskt hållbart. Nu gäller det att
få till fungerande affärsmodeller. Här handlar det om
att både jobba mot storskaliga lösningar, att få upp
volymen, och att hitta nischade, småskaliga verksamheter, säger Susanne Eriksson.

I projektet Nomaculture, ett av fem inom AquaAgri,
är biologin bara en del, om än en omistlig sådan. Projektet omfattar också teknik, ekonomi, infrastruktur och
miljöforskning, både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig. Forskarna gör livscykelanalyser och mäter
miljöpåverkan.
Och så undersöker de det där sista men svåra steget
från labb till näringsliv.

Systemen som i huvudsak utvecklas och testas är
olika recirkulerande system, RAS, för att undvika läckage
av foderrester och fekalier ut i omgivande vatten. Det
kan innebära att man odlar på land och med vatten som
cirkulerar och renas med olika tekniker, framförallt med
mikrobiologiska filter.
Det har stora fördelar jämfört med odling till havs i
öppna kassar. Där läcker närsalter direkt ut i havet och >>>
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Forskare
Susanne Eriksson

Att få det
ekologiskt hållbart,
det klarar vi

humrar

Skalömsning – Humrar ömskar skal tio gånger under första
levnadsåret och sedan med avtagande frekvens. En vuxen
hummer ömsar skal en gång per år eller mer sällan och växer
1–2 centimeter per gång. Det tar 5–7 år för en hummer att
bli könsmogen.

Rör sig långsamt – Hummern är tämligen stationär.
Märkta individer har återfångats högst 4–5 kilometer från
märkningsstället.
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Gör: Forskar om
humrars beteende
och hälsa. Nördigt
intresserad av skaldjurens biologi.
Aktuell med:
Leder hummerprojektet
inom Nomaculture.
Detta efter 25 år
som kräftforskare.

>>> risken ökar att de odlade fiskarna
rymmer. Det blir också en ökad risk för
spridning av smitta mellan de odlade och
vilda fiskarna. Här närmar sig forskarna
istället ett slutet system med ambitionen att
mindre än fem procent av vattnet ska bytas
ut varje dag.
Branschen och forskarna kan redan
relativt mycket när det gäller att odla tropisk
sötvattensfisk på land med RAS-teknik.
Men det räcker inte här. Odlingar i salta och
kalla vatten innebär andra bakterier och
kräver annan kunskap.
Det finns dock tankar om att odla till
havs, fast då på ett miljömässigt hållbart
sätt. Kristina Snuttan Sundell målar upp ett
spännande scenario där en havskattodling
till havs, i slutna kassar, förses med kompletterande odlingar av musslor, alger och andra
så kallade blå fånggrödor för att suga upp de
närsalter som havskattodlingen åstadkommer. Sedan kan dessa fånggrödor användas
för att mata havskatterna, som är köttätare.
Ett nära nog slutet system, fast ute till havs.
– Där är vi ännu inte. Men det skulle vara
väldigt intressant, säger Kristina Snuttan
Sundell som är zoofysiolog och alltså expert
på hur djuren fungerar inuti.
Kollegan Susanne Eriksson hade forskat
på havskräftor i 25 år innan hon i samband
med AquaAgri blev nyfiken på humrar.
Humrar har hårdare skal och kan vara mer
ekonomiskt lönsamt att föda upp.

För de ska säljas till slut, humrarna. Men
även om de växer fortare i labbet än i
naturen så tar det flera år för att de ska bli
”tallriksstora”. För odlad hummer finns
ännu inga regler. Men en vild hummer ska
enligt nya regler ha en ryggsköldslängd om
9 centimeter för att få tas upp. Det innebär
i praktiken att alla honor ska ha hunnit
släppa larver en gång.
För att humrarna ska bli så stora krävs
omvårdnad.
– Vi måste vara hos dem varje dag. De är
som små bebisar och man utvecklar en
fingertoppskänsla för hur humrarna mår.
Ger vi dem bättre välfärd, bättre näring,
bättre närmiljö – ja då ökar överlevnaden.
Det blir ett kvitto på att vi gör rätt, säger
Susanne Eriksson.
Hon beskriver det som ett hantverk.
Ett marinbiologiskt hantverk. Hon mäter
stresshormon, provar huruvida larverna
utvecklas bättre i ljus än i mörker och gör en
rad andra experiment.
Tillsammans med europeiska forskare
har hon också isolerat olika kullar av hummerlarver och jämfört dem med varandra,
för att se kulleffekter.
– Det är första gången detta har gjorts.
Många som odlar hummer blandar kullar
och åldrar. De har inte den kontrollen som
vi har kunnat ha, säger hon.
Havskatterna är sällsynt roliga krabater,
förklarar Kristina Snuttan Sundell.
– De är väldigt sällskapliga och de simmar
upp till ytan när det vankas mat.
Från början ingick 1200 pyttesmå
isländska havskattsyngel i projektet. En
stor del har gått åt i olika försök och när
vi besöker RAS systemet i Göteborg är det
cirka 450 kvar. De har vuxit till sig och
väger ett hekto eller ett och ett halvt.
– Det är först när havskatterna är på
trekilosnivån eller mer som det är läge att
sälja dem, säger Kristina Snuttan Sundell.
Idag finns det bara en kommersiell
odling av havskatt, i Norge, på Esöya, söder
om Bodö, och den är relativt nystartad.
Det innebär att forskarna behöver lära sig
mycket om havskatten.
– Det är en ny art och då måste vi börja
från början. Vi behöver lära oss om fiskens
biologi så att vi kan skapa en så bra
odlingsmiljö som möjligt. Vi behöver veta
hur mycket de äter, hur fodret skall vara
sammansatt för att de skall må och växa
bra, och hur mycket av fodret de tar till sig.
Så småningom kan vi hamna därhän att
vi skapar ett avelsprogram, och avlar på
egenskaper som är positiva, säger Kristina
Snuttan Sundell.

Havskatt vill ha kallare vatten än hummer. Men vilken temperatur är optimal för
odling? För att ta reda på det testar Kristina
Snuttan Sundell och hennes kollegor havskattens energiåtgång vid olika vattentemperaturer. De mäter hur mycket syre den
konsumerar i olika temperaturer, i vila och
när den aktiveras.
–Vi sätter strömmande vatten mot dem
eller jagar dem lite försiktigt med en håv,
säger Kristina Snuttan Sundell.
Ännu vet inte Kristina Snuttan Sundell
svaret. Men femton grader tycks vara en
övre gräns och bäst verkar havskatterna
trivas vid sju–tiogradigt vatten.
– Det gäller att ha en balans. Vid varmare
vatten växer de bättre, men blir det för
varmt mår de sämre och då kan de helt
slutar växa, säger hon.
Fodret är en nyckelfråga, både för hummer och havskatt, och det som kostar mest.
– Vi jobbar med att utveckla det optimala
fodret för havskatterna. Vi har kommit
fram till att en proteinhalt på 50–60 procent ger bättre tillväxt än om proteinhalten
är lägre, säger Kristina Snuttan Sundell.
Därför laborerar de med att hitta
protein från sådant som havskatten själv
äter ute i det vilda. Musslor, fisk– och räk–
biprodukter och annat som ofta går till spillo
inom fiskindustrin. En filead sill åstadkommer ungefär 50 procent spill.
– Allt det kan vi göra foder av. På så vis
använder vi inte andra värdefulla proteinkällor för att mata havskatterna, säger
Kristina Snuttan Sundell.
När det gäller hummer har forskarna
kommit lite längre och är på god väg att
ta fram proteinpellets av fisk– och räk–
biprodukter. Det är doktoranden James
Hinchcliffe som arbetat hårt.
– James har en innovativ och avancerad
metod att utvinna proteinet och göra

Forskare
Kristina
Snuttan sundell
Gör: Zoofysiolog som
Intresserar sig för havskatters inre liv.

Aktuell med:
Forskningsledare för
forskningsprojektet
Marint vattenbruk/
Nomaculture inom
Aqua Agri

”

Det är först när
havskatterna är på
trekilosnivån eller
mer som det är läge
att sälja dem

pellets med hög kvalitet av sidoflödena.
Biprodukter i sig håller inte en tillräckligt
jämn kvalitet, säger Susanne Eriksson.
Hon tillägger:
– Vi forskar om något som vi hoppas ska
bli storskalig industri. Det gör det hela
mycket mer spännande.
Efter att Nomaculture hade en workshop om hummerodling började det hända
saker.
– Vi bjöd in entreprenörer, beslutsfattare,
kommunfolk och fiskare. Efter det har det
initierat en handfull seriösa initiativ, för
att antingen stödutsätta hummer, eller att
starta landbaserad odling till konsument,
säger Susanne Eriksson. ///

Havskatter

Simmar motströms – För att undersöka havskatternas energiförbrukning i olika temperaturer får små havskatter simma
mot strömmande vatten i speciellt tillverkade behållare.
Därefter mäter forskarna hur mycket
syre som gått åt.

Fakta: Marint vattenbruk/Nomaculture
>

Hummer samt fläckig och vanlig havskatt är marknadsmässigt gångbara arter som
lämpar sig väl för kommersiell odling.

>

Projektet syftar till att ta fram odlingsmetoder och system genom att öka den
tekniska, biologiska och socioekonomiska kunskapen runt marint vattenbruk av
dessa arter för att göra det möjligt för fler att starta denna typ av odling.

>

Ett av delmålen är att ta fram modeller för odling i landbaserade, slutna, recirkulerande akvakultursystem (RAS) med minimala utsläpp. Havskatt trivs i kallt
vatten, hummer i varmare vatten, vilket ställer olika krav på systemen.

>

Idag finns två pilotodlingar vid Göteborgs universitet, för havskatt på Zoolgen i Göteborg
samt för hummer vid Sven Lovens centrum för marin infrastruktur, Kristineberg. Där sker
forskning, innovation, utbildning och samverkan mellan forskare och branschen.
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Lagom hårdhudade
Havskatternas skinn ska vara både genomsläppligt och fungera som barriär mot bland annat bakterier. De med starkast
barriär-funktion tycks klara sig bäst.

notiser

Stödutsättning av hummer
– resultat av AquaAgri

U

nder våren 2018 sattes tusentals småhumrar ut i vattnen
utanför Sotenäs. Syftet är att på sikt öka den idag svaga
hummerpopulationen längs västkusten. Utsättningen är ett
samarbete mellan bland annat Nomaculture och Sotenäs
kommun. Enligt marinbiologen Susanne Eriksson är det
kunskapen som utvecklats i Aqua Agri som gjort stödutsättningen möjlig.

”

Om sju åtta år
väntas humrarna
ha blivit stora nog
att tas upp

– Vi bjöd in entreprenörer, beslutsfattare, kommunfolk och fiskare. Efter
det har det initierat en handfull seriösa initiativ, för att antingen stödutsätta hummer, eller att starta landbaserad odling till konsument.
Om sju åtta år väntas humrarna ha blivit stora nog att tas upp.

Kompisarna
smakar bäst
Vilken kost får hummerlarver
att växa till sig allra bäst?
Svar: andra hummerlarver
Denna upptäckt gjorde
forskarna i Nomaculture och det
satte igång en febril aktivitet. Är det
astaxanthinet som färgar skalet rosa?
Eller är det glykosaminet som stärker
skalet? Forskarna laborerade med
foder som innehöll båda ämnena,
men det visade sig att kombinationen
snarare fick hummerlarverna att
växa sämre. Gåtan bakom hummerlarvernas kannibalism är fortfarande
olöst. Forskningen pågår oförtrutet.

Lättare
för vattenbruk
Jordbruksverket fick
i somras regeringens
uppdrag att utreda hur
reglerna för vattenbruk
kan förenklas, hur
tillståndsgivningen kan
snabbas på och
byråkratin minimeras.
Källa: Sveriges Radio Ekot
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Hummerflykt

Hummer är en art som
fiskas hårt. Därför
importeras levande
amerikansk hummer i
stora mängder. Den
rymmer ibland och har
enligt marinbiologen
Susanne Eriksson börjat
etablera sig längs västkusten.
Det hotar det inhemska beståndet
och är ett argument för att odla europeisk hummer.

Havskatter
blir bubbelsjuka
Havskatter får bubblor under huden
En viktig upptäckt som forskarna gjorde under olika
försök med havskatterna var att arten tycks mycket
känslig för mängden gaser som är lösta i vattnet.
Höga gastryck kan ge emfysem eller så kallad ”gasbubbelsjuka” då gasbubblor bildas under huden och i
olika organ. Det gör att fiskarna mår dåligt och även
blir känsligare för infektioner. Forskarna studerar
därför olika tekniska lösningar som ska förse havskatterna med tillräckligt med syre i vattnet utan att
gastrycket blir för stort.

intervju
David Langlet

L

agstiftningen tar inte hänsyn till nya
miljövänliga tekniker. Dessutom tar
det ofta orimligt lång tid, sex sju år,
att få tillstånd, anser David Langlet.
Tillstånden måste dessutom förnyas
var tionde år, vilket gör att tillståndsprocessen aldrig
riktigt upphör. Det tillsammans gör det nästan omöjligt
att starta ett litet eller mellanstort havs- eller vattenbruk,
menar han.
– Du måste ha väldiga finansiella muskler för att
kunna vara så uthållig, säger David Langlet.

och foderrester, exempelvis odling av så kallade blå
fånggrödor. David Langlet menar att det vore det
bättre om lagstiftningen istället utgick från förväntade
utsläpp. Svårt, men inte omöjligt.
– Det är inte helt lätt att skriva en sådan lag och det
skulle behövas en ordentlig utredning. Men det vore en
bättre princip, säger David Langlet.
För makroalger gör frånvaron av specifik lagstiftning att myndigheterna inte ser de miljöfördelar sådana
odlingar kan ge. Makroalgodling är i sig en ekosystemtjänst som renar havet från närsalter med mera. I miljöbalken görs undantag för musslor, alger nämns inte.
– Man tar inte hänsyn till att makroalger är en
miljönytta.
David Langlet tror inte att det beror på politisk ovilja
att lagar och myndighetsförfarande sätter käppar i hjulet.

Den svenska lagstiftningen kring vattenbruk är
omodern och försvårar för nya näringar
Det anser juristen David Langlet
som är landets enda professor i havsförvaltningsrätt
Professor
david Langlet
Gör: Jurist med
inriktning mot
miljörätt.

Aktuell med:
Har den första inrättade professuren i
havsförvaltningsrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs
universitet.

David Langlet är professor i havsförvaltningsrätt vid
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tillsammans med andra experter och företrädare för myndigheter och för näringen har han analyserat lagstiftningen kring havs- och vattenbruk. Hans slutsats är att
lagen behöver ändras om havs- och vattenbruk ska bli
en växande näring för landsbygden.
En av de största svagheterna i nuvarande lagstiftning
är enligt David Langlet det faktum att den utgår från
foderförbrukningen, oavsett vilken teknik som används.
Ju mer foder, desto dyrare och mer omfattande prövning.
Det gäller oavsett om det handlar om fiskodling i
öppna kassar i havet eller mer miljövänliga slutna och
landbaserade system, det som brukar kallas recirkulerande akvakulturella system, RAS.
Lagstiftningen tar inte heller hänsyn till om andra
åtgärder vidtagits för att absorbera utsläppen av fekalier

Snarare råder det ärendeträngsel på departementen.
De hinner inte med, och vattenbruksfrågan är inte
prioriterad.
Det handlar också om okunskap hos vattenbrukare, menar han. De vet inte alltid vad som krävs. Att
vissa mätningar måste göras och att de – för att ta ett
exempel – bara kan göras i maj. Men så handlar det
också om att myndigheter segar. De svarar inte, de
är sena med synpunkter till domstolarna och begär
kompletteringar i sista stund.
David Langlet vill se en bättre dialog mellan
myndigheter och fungerande riktlinjer för att förkorta
handläggningstiderna. Där lyfter han fram jordbruket
som en förebild.
– Min uppfattning är att jordbruket har varit
bättre på att få till fungerande tillståndsgivningar. ///

Så här kan lagar och myndigheter förbättra för svenskt vattenbruk

>
>
>

Koppla lagar och tillståndskrav till teknik och förväntade utsläpp, istället för fodermängd.

>
>

Ta fram riktlinjer för tillståndsgivning och för provtagningar.

Ge tillstånd i 20 år istället för 10, med uppföljning efter 10 år.
Utred om vattenbruk kan klassas som areell näring. Det skulle ge vattenbrukare samma
möjlighet till bidrag som lantbrukare.

Gör vattenbruket till en del av kommunernas översiktsplaner. Eftersom det är konkurrens
om utrymmet till havs skulle vattenbrukets behov beaktas.

projekt
reportage

Vetegapet

Mattias Gustafsson och
Lena Engström från SLU förbereder de försöksrutor som
projektet senare skall använda
för att testa olika odlingsinsatser
på gården Krageholm. Några av
rutorna får för området normal
tillgång på näring och växtskydd,
medan andra vattnas och gödslas
så att brister aldrig uppstår.

Teodora Todorovic Vekic från SLU
undersöker odlingsförhållandena
på Krageholm i Skåne.

Större veteskördar utan att miljöbelastningen ökar. Det är ett av
målen för projektet ”Vetegapet”. Nyckeln är bättre kunskap om hur
odlingsförhållandena varierar inom och mellan fälten.

P

å håll ser det lite märkligt ut. Mitt i veteåkern finns ett antal kvadratiska fält
avgränsade med vita käppar. Flera av dem avviker dessutom tydligt från omgivningen. I några växer det bättre, i andra sämre.
Förklaringen är att forskare inom programmet Aquaagris projekt Vetegapet
använder fälten för att undersöka vilka åtgärder som, utifrån platsernas olika
förutsättningar, ger en optimal skörd. Behovet är stort. Både för den enskilde
lantbrukarens ekonomi och för att kunna öka veteskörden, som globalt är mycket
viktig för livsmedelsförsörjningen. Och det på ett miljömässigt och hållbart sätt.
Utifrån områdets normala skötsel testas om mer eller mindre gödsel, ökad bevattning eller
effektivare växtskydd kan minska det gap som finns mellan ett fälts potentiellt bästa skörd och vad
lantbrukarna verkligen lyckas bärga när hösten kommer.
– I studien har vi inga begränsningar för vare sig gödsling, vatten eller växtskydd. Det är naturligtvis inte så normal odling ska bedrivas men det ger oss en möjlighet att bedöma hur stora skördar
som det är möjligt att få ut. Med kännedom om markens egenskaper, väderdata och sortegenskaper
vill vi med hjälp av grödmodeller simulera skördepotentialen och förklara varför den i enskilda fall
inte uppnås. Med modellerna kan vi också överföra kunskapen till fler platser, säger Bo Stenberg,
forskningsledare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Skara och projektledare för Vetegapet. >>>
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...bevattning kan vara en effektiv åtgärd.
I vissa fall kan skörden öka med upp till
två ton per hektar

Bo Stenberg,
Elsa Coucheney
och Lena Engström
är några av de
forskare som
har arbetat
inom projektet.

>>> I praktiken betyder det att där
en lantbrukare lägger en viss giva
kväve plussar forskarna på med
ett antal kilo till och gödslar vid
fler tillfällen. Dessutom optimerar
de växtskyddet och försörjningen
av andra växtnäringsämnen som
fosfor och kalium och vattnar så
ofta det behövs.
Under många decennier ökade
skördarna av vete men i början av
1990-talet bröts plötsligt trenden.
Brottet förklaras till stor del med att
vetepriset då sjönk och att det inte
lönade sig för lantbrukare att kvävegödsla i den omfattningen som
krävs för att få maximal avkastning.
– Mängden kväve har en avgörande betydelse för skördens storlek
men även för vetets proteininnehåll. Men det finns också stora risker med att gödsla för mycket, inte
minst eftersom en gödsling utöver
vad grödan kan utnyttja leder till
ökade kostnader och till oönskade
miljöeffekter i form av läckage till
både vattendrag och till luften.
Den potentiella skörden kommer
aldrig att vara en målsättning för
lantbrukaren. Det handlar mer om att
hitta en balans, så att det sista kilot

Docent
Bo Stenberg
Gör: Agronom
och markforskare
som arbetar med
markegenskaper,
deras variation
och betydelse för
platsanpassade
odlingsinsatser.
Aktuell med:
Forskningsledare
för projektet
Utnyttjandet av
skördegapet för
uthållig intensifiering av höstveteproduktionen
inom AquaAgri.
andra i båten nyper
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– I studien har vi inga begränsningar för
vare sig gödsling, vatten eller växtskydd.
Det är naturligtvis inte så normal odling
ska bedrivas men det ger oss en
möjlighet att bedöma hur stora skördar
som det är möjligt att få.

Skördeutvecklingen i Sverige (överst) och
Europa (underst) mellan 1961 och 2013
enligt enligt statistik från FN:s Livsmedels
och jordbruksorganisation.
Den heldragna linjen visar en potentiell
skörd under optimala förhållanden medan
den streckade visar verkligt skördeutfall.
Om projektet ”Vetegapet” skulle lyckas
med sin ambition att hitta metoder att öka
produktionen skulle ”skördegapet” minska.

Skördeutvecklingen i
Sverige och Europa 1963–2013

Sverige
50 k

6 ton

40 k

30 k

vete som lantbrukaren får ut inte
ska kosta mer än det smakar. För att
kunna göra det behöver odlaren en
omfattande information om markens
beståndsdelar och struktur på gårdens olika fält. Det räcker dock inte,
ska de få ut en optimal skörd krävs
även kunskap om hur bördigheten
och skördepotentialen varierar inom
ett och samma fält.
– Utan den kunskapen är risken
stor att man gödslar för lite på de
bästa områdena medan man tar i
för mycket på sämre marker. I båda
fallen blir resultatet inte det önskade. Antingen blir skörden mindre
än vad som är möjligt eller så ökar
läckaget av kväve till omgivningen.
Fyra gårdar i olika delar av landet har varit engagerade i projektet.
På dessa har försökspatruller från
Hushållningssällskapen eller SLU
under tre år odlat upp testytorna
enligt forskarnas instruktioner.
– Lantbrukarna på de fyra gårdarna har med sin erfarenhet och
yrkesskicklighet bidragit till att vi
har fått en större förståelse för vilka
åtgärder som är effektiva.
Alla resultat är ännu inte klara,
men en tydlig slutsats är ändå att det
finns en potential att öka skördarna.
Men för att komma dit måste man
som lantbrukare veta vad som
begränsar skörden på varje plats och
vad som är möjligt att få ut.
En annan slutsats är att olika
åtgärder påverkar varandra. Till
exempel kan bevattning få önskad
skördeeffekt först om andra insatser
ger utrymme för det.
– Alla länkar i kedjan måste hänga
ihop om lantbrukaren ska kunna
närma sig sin skördepotential. Gör
man det är det möjligt att öka skördarna i områden med god avkastning, och minska miljöpåverkan i
områden med låg.
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Att bevattna vete är än så länge
ovanligt i Sverige. Kostnaden är
helt enkelt för hög i förhållande
till skördeökningen.
– Vi har dock kunnat visa att
bevattning kan vara en effektiv
åtgärd. I vissa fall kan skörden öka
med upp till två ton per hektar men
även här gäller det att bedöma var
det är en rimlig insats. Vi har sett
stora variationer både inom och
mellan fält.
Redan idag lyckas svenska bönder få veteskördar som ligger nära
det som bedöms vara praktiskt
möjligt. Mycket beror på att kunskapen om kvävets betydelse har
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ökat. Men det är även ett resultat
av att det idag finns bättre hjälpmedel, både i form av sensorer som
mäter aktuell kvävehalt i grödan
och i form av digitala markkartor.
Där kan alla få veta exakt vilka
jordarter och vattenförhållandensom finns i de egna fälten.
Projektet syfte är att ge lantbrukarna det underlag de behöver för
att de mer precist ska kunna välja
insatser i förhållande till de egna
markernas förutsättningar.
På så sätt kan de komma närmare den skördepotential som finns,
utan att för den skull öka odlingens
miljöbelastning. ///

Fakta: Vetegapet
>

Projektet Vetegapet syftar till att både öka veteskördarna och minska lantbrukets miljöpåverkan. För att klara det har forskarna under tre år undersökt skillnaden mellan den skörd som
lantbrukaren får och de skördar som är möjliga att få när alla förutsättningar är perfekta.
Om man kan öka kunskapen om vad gapet mellan potentiell och verklig skörd beror på skapas
förutsättningarna för ökade skördar.

>
>
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Tidsperiod: fältförsök 2015 till 2018
Projektet som ett av fem i programmet AquaAgri finansierat av Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse. Av programmets totala budget på 62 miljoner kronor har detta
projekt fått 8,4 miljoner.

projekt
reportage

Precisionsodling och teknik för jordanalyser
är en väg mot bättre skördar, menar
ChristerPålsson på Krageholm som är en av
Vetegapets fyra försöksgårdar.

Christer Pålsson, driftansvarig på
Krageholm, en av de fyra gårdar som har hjälpt
forskaren i Vetegapet med försöksodlingar.
Varför har du valt att engagera dig i projektet?
Vi har arbetat med precisionsodling i många år och därför var det intressant att
både få bidra och ta del av ny kunskap.
Vad har du lärt dig under projekttiden?
Det har blivit tydligare att man måsta arbeta strukturerat med hjälp av både sensorer och markkartor för att veta hur mycket gödsel som krävs när förhållandena
förändras. Tyvärr regnar det sällan lagom och därför gäller det att hitta parametrar
som passar efter olika förhållanden.
Är det något som har överraskat dig?
För ett par år sedan såg vi att vetet på gården utvecklades väldigt bra och min
erfarenhet sa mig att vi inte behövde gödsla mer. Men när vi ändå gjorde det var
det överraskande att vi fick en fortsatt stark utveckling av grödan.
Vilka erfarenheter tar du med dig in i det vardagliga arbete?
Vi har fått en ökad förståelse för komplexiteten i markförhållandena, inte minst hos oss där förutsättningarna kan skifta var 50:e meter. Därför är de här mer analytiska jordbruksmetoderna mycket
intressanta för oss.
Har du några råd att ge lantbrukare som vill öka sin skördar?
Ett bestämt råd är att ta hjälp av den teknik för jordanalys som finns. På så sätt kan man lära sig mer
om sina marker, även om vi måste inse att det fortfarande finns parametrar som är okända. Därför
är den här typen av forskningsprojekt viktiga. Ju större kunskap vi har desto bättre kan vi hantera
variationer på fälten och i vädret.

Vattenfaktorn
Det torra vädret har gjort att bönderna blir allt mer intresserade av bevattningsteknik. I Vetegapet såg man
en tydlig effekt av bevattning på vissa platser på delar
av fält. Upp till två tons skördeökning såg forskarna.
– I år hade det naturligtvis blivit en betydligt mer generell, och sannolikt ofta ännu större, effekt av bevattning. Det kommer att bli intressant att se om och hur
synen på bevattning av spannmål kommer att ändras,
säger Bo Stenberg, forskningsledare för Vetegapet.

Vad är viktigast för konsumenterna vid nya sätt att producera livsmedel?
– Att det går hand i hand med viktiga folkhälsomål. Man kan
producera hur mycket som helst, men om inte konsumenterna
får förtroende för maten är det meningslöst.
Pekar inte livsmedelsstrategin på det?
– Jo, men den kan göra det ännu hårdare.
Livsmedelsstrategin har fokus på producera,
sälja, exportera. Det har vi inget emot.
Men Sverige kommer aldrig att kunna
konkurrera med pris. Men vi har andra
mervärden, djurskydd, att vi använder
mindre antibiotika med mera – det
måste vi lyfta fram ännu mer. Sverige
är ett innovationsland och då är det
viktigt att om innovationen sker
mot schyssta produkter.
Jan Bertoft
Generalsekreterare för Sveriges Konsumenter
och med i Nationellt råd för Livsmedelsstrategin
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Summering

Hållbart vattenbruk. Perenna sädesslag. Precisionsodling.
I AquaAgri har högaktuell kunskap tagits fram
för svensk primärproduktion.

Hur ska forskningen
gå vidare?

”

L

antmännen
fortsätter
forskningen
kring grödor
och ska under
hösten bland
annat sjösätta
ett industridoktorandprojekt tillsammans med
SLU och Umeå Plant Science Centre.
Där ska forskarna borra djupare
i vallväxternas
cellstrukturer och
hur dessa påverkar
foderkvaliteten.
– Det som hänt
i sommar är ett
uppvaknande,
säger Pär-Johan
Lööf, Lantmännens
Forskningsstiftelse. Vi måste lära
oss att inte ta vädret för givet och vi
behöver tänka bredare kring produktionssystem. Om hur vi etablerar och
sköter grödorna så att de blir mer
robusta. Vi behöver också mer forskning om vatten. Hur man undviker
översvämningar och hur man samlar
på sig vatten för att ha till hands när
det är för lite.

Många av
de visioner vi
formulerade
har slagit in
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Thomas Nilsson, programansvarig
på Mistra, anser att sommarens
väder har gjort AquaAgri än mer
relevant. Inte minst har det påmint
om vikten av att ha en diversifierad
livsmedelsproduktion.
Under hösten arbetar Mistra
med att ta fram en ny utlysning
kring ett forskningsprogram om
hållbar livsmedelsförsörjning.
Fokus ska ligga på primärproduktion och förädling men det kan även
omfatta andra delar av livsmedelskedjan. En av målsättningarna är
att förbättra den inhemska produktionen, bland annat för att minska
transporterna och för att bidra till
en långsiktigt ökad lönsamhet inom
svenskt jordbruk.
– Men det finns nu tankar på att
även fokusera på hur jordbruket
kan anpassa sina produktionsmetoder till ett nytt klimat. Det kan
handla om nya grödor och bevattning, säger Thomas Nilsson.
AquaAgri föddes i diskussioner mellan Mistra, Formas och
Lantmännens Forskningsstiftelse.
Mattias Norrby, forskningsse-

kreterare vid Formas, menar att
samarbetet mellan en statlig finansiär och två fristående forskningsstiftelser gav mersmak. Det gäller
inte minst de oväntade synergieffekterna som uppstod. Forskarna
inom de olika projektetn öppnade
sig och hittade kanaler för samverkan. Ett konkret resultat är det
forskningsprojekt om brunalger
som probiotika i kycklingfoder, ett
projekt Formas bedömde som så
lovande att man satsade nära 10
miljoner kronor i det.
Mattias Norrby:
– Vi hade inte som ett hårt krav att
samarbeten skulle uppstå. Men det
fanns som ett mjukt krav och det har
visat att man absolut kan samarbeta
över de olika fälten.
Det, menar han, bådar gott inför
framtiden.
– Många av de visioner vi formulerade har slagit in. Varje projekt har
kommit långt, längre än jag trodde.
Vi behöver inte längre kräva att forskarna samverkar, det klarar de ändå.
Men de behöver incitament , säger
Mattias Norrby.

AquaAgri är ett fyraårigt forskningsprogram
som studerat nya systemlösningar inom traditionellt jordbruk
samt inom den växande sektorn för vattenbruk.
Det övergripande målet har varit att bidra till en effektivare
och samtidigt miljömässigt hållbar primärproduktion.
Ambitionen har varit att öppna för synergier och samverkansmöjligheter mellan vattenbruk och jordbruk.
Fokus för forskningen har varit att utveckla produktionen i vår
del av världen – men det har skett med en global helhetssyn.
Forskningsprogrammet har finansierats med
62 miljoner kronor i samverkan mellan Formas, Mistra
och Lantmännens Forskningsstiftelse.
www.AquaAgri.se
Magasin AquaAgri är en del av programmets slutpresentation.
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