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Stöd utvecklingen av vattenbruk i Västra Götaland 

   

Världens vattenbruk växer snabbare än någon annan livsmedelssektor. EU 
presentar vattenbruk som en av fem speciella framtidsnäringar. Världsbanken 
menar att vattenbruket bör växa med nästan 150 % för att klara 2050 års 

efterfrågan på fisk. Vattenbruk som är ett samlingsbegrepp för odling av 
vattenlevande djur och växter, så som fisk, musslor, kräftdjur och alger består av 
produktion för konsumtion, produktion för sätt- och bevarandeändamål samt 
kompensationsodling. 

Nästan varannan fisk som äts i världen är odlad. Under de senaste 20 åren har 
fiskodling i öppna system påverkar miljön genom näringsläckage från foderspill och 
fiskens avföring och urin. Slutna odlingssystem däremot innebär minimal 
miljöpåverkan utöver byggnation och energiåtgång vid drift av själva anläggningen, 
förutsatt att vattenreningen är tillräcklig. Produktionen i svenskt vattenbruk är 
liten i jämförelse med många andra länder. Det är idag komplicerat att nyetablera 
sig inom vattenbruket eller utöka befintliga odlingar. 

I Västra Götaland finns idag endast en fiskodling i havet. Det är inte sannolikt att 
det kommer att tillåtas fler. I alla fall inte förrän ny teknik isolerar odlingen från 
omgivningen. Av 49 kommuner har bara 12 kommuner kust. Således är marint 
vattenbruk uteslutet för 75 % av kommunerna i Västra Götaland. Men länets 4000 
sjöar och 12 000 km vattendrag är annan möjlighet för modernt vattenbruk. 

Ett modernt vattenbruk i Västra Götaland skulle innebära: 

• Besöksnäringspotential 

• Arbetstillfällen inte minst för invandrad kompetens 

• Miljö- och klimatvärden 

• Livsmedelssäkerhet genom minskad import 

• Näringsmässiga värden 

• God påverkan på folkhälsan 

• Utveckling av forskning och tillämpning.  

 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta: 



 
  

Att utveckla stöd för modernt och hållbart vattenbruk i Västra 
Götaland 

Att ge Regionutvecklingsnämnden och Miljönämnden i uppdrag att 
gemensamt ta fram riktlinjer för stöd till vattenbruk 

Att  återkoppla till Regionfullmäktige uppdragets genomförande 

   

Lena Malm (S)    Claes Redberg (S) 

 

 


