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Jordbruksverket
Kartläggning av lokaliseringsplaner 

för vattenbruk



Om 

undersökningen



Fakta om undersökningen

Bakgrund och syfte

Få kommuner, regioner och län har inkluderat 

vattenbruket i sina planer. För att få en bild över vilka som 

har inkluderat det och varför det inte har inkluderats 

behövs det en kartläggning över de planer som är aktuella 

idag. 

Enkät

Frågorna om 

• förekomsten av vattenbruk

• typer av vattenbruk

• fördelar av vattenbruk 

• planer på vattenbruk, innehållet i dessa planer 

• intresse av att delta i en workshop gällande vattenbruk

Genomförande

Veckorna 48-50, 2022 av Origo Group. Läs mer på 

www.origogroup.com.

Projektledare på Origo: Markus Majdalani

Kontaktperson på Jordbruksverket: Frida Solstorm

Metod

Mixad metod (telefonintervjuer och webbenkät).

Urvalet togs fram av Origo och utgjordes av 

telefonnummer till 290 kommuner och 21 regioner. 

Totalt besvarade 209 respondenter enkäten varav 203 

kommuner och sex regioner.

http://www.origogroup.com/


Resultat
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203 kommuner och sex regioner ingår i undersökningen

Görs intervjun med kommun eller region?

Kommun

Region

Bas: 209 svar.

97

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kommuner 203, regioner 6 svar
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En tredjedel vet att de har vattenbruksverksamhet

Finns det vattenbruksverksamhet (odling av vattenlevande djur och/eller 

växter) i er kommun/region?

Ja

Nej

Vet ej

Bas: 209 svar.

31

47

22

30

47

23

67

33

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Kommun

Region

Kommuner 203, regioner 6 svar
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En av sex har inkluderat vattenbruk i översikts-/regionplanen

Bas: 209 svar.

Ja

Nej

Vet ej

Har ni inkluderat vattenbruk i kommunens översiktsplan / regionplanen?

17

75

8

18

74

8

0

100

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Kommun

Region Avslutar enkäten 

efter fråga om någon 

annan på 

kommunen/regionen 

kan svara.
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Inte aktuellt/ingen anledning att inkludera vattenbruk

för de flesta

Varför har ni inte inkluderat vattenbruket i planen?

Ser ingen anledning att inkludera 

vattenbruk

Inte aktuellt med 

vattenbruksverksamhet i området

Finns inte tillräcklig kompetens 

inom området

Finns inte tillräckligt med underlag 

för att bedöma en lämplig plats

Annan anledning

Vet ej

Bas: 158 svar.

16

42

11

9

41

12

16

43

11

10

41

13

33

17

0

0

50

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Kommun

Region

De som inte inkluderat 

vattenbruk i planerna.

Kommuner 152, regioner 6 svar

Har en gammal plan

Håller på att ta fram en ny plan

Geografiska förhållanden/klimatet inte rätt 
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En femtedel har inkluderat representanter från

vattenbruksnäringen

Har representanter från vattenbruksnäringen varit delaktiga i arbetet med att 

inkludera vattenbruket i planerna?

Ja

Nej

Vet ej

Bas: 36 svar.

19

50

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingen särredovisning av kommuner och regioner pga inga svar från regioner.

De som har inkluderat 

vattenbruk i planerna.



9

Fiskodling vanligaste typen av vattenbruk

Vet ej

Vilka typer av vattenbruk finns med i planerna?

Fiskodling

Mussel-/ostronodling

Alg- eller tångodling

Andra arter

Bas: 36 svar.

64

14

11

14

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingen särredovisning av kommuner och regioner pga inga svar från regioner.

Inte specificerat
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Öppna system vanligast

Vilka typer av system för vattenbruk finns med i planerna?

Odling i öppna system, 

exempelvis fiskodling i öppna 

kassar

Landbaserad odling

Annan typ av odling

Vet ej

Bas: 36 svar.

47

28

14

22

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingen särredovisning av kommuner och regioner pga att inga svar från regioner.

Inte specificerat
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Miljöaspekten viktigast i planerna
Vilka parametrar har man tagit hänsyn till när man har inkluderade 

vattenbruket i planerna?

Miljönytta och/eller miljöpåverkan

Energiförsörjning

Logistikkedjor

Annan livsmedelsproduktion eller 

förädlingskedjor

Andra parametrar

Vet ej

Bas: 36 svar.

58

8

8

19

33

33

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingen särredovisning av kommuner och regioner pga att inga svar från regioner.
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Inga villkor kopplade till lokalerna för två trejdedelar

Nej

Vet ej

Finns det villkor kopplade till lokalerna? Exempelvis maximalt 

näringsutsläpp, bullernivåer och energiförbrukning?

Ja

Bas: 36 svar.

19

64

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingen särredovisning av kommuner och regioner pga inga svar från regioner.
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Fördelar är förenklad företagsetablering och minskade konflikter

Minskar konflikter mellan olika 

intressen

Annat

Vet ej

Vilka fördelar ser ni av att vattenbruket är inkluderat i planerna?

Förenklar företagsetablering

Bas: 36 svar.

44

42

36

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingen särredovisning av kommuner och regioner pga inga svar från regioner.

Gör kommunens inställning tydlig

Lättare för allmänheten att veta 

vad som förväntas
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Representanter/deltagare på workshop

Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad av Jordbruksverket för att delta 

på en workshop kring arbete med översiktsplaner/regionplaner för 

vattenbruk?

Ja

Nej

Bas: 164 svar.

66

34

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Levereras i bilaga

Kan du namnge någon/några representanter som skulle kunna presentera 

arbetet med planer gällande vattenbruk på en workshop som 

Jordbruksverket ska hålla den 1 februari 2023?

Ja

Nej

Bas: 36 svar.

17

83

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Levereras i bilaga



Kommentarer
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Kommentarer

Skäl för att inte inkludera vattenbruk

Främsta skälen till att vattenbruk inte inkluderats i 

regions-/översiktsplanerna är:

• inte aktuellt 

• ingen anledning

Andra skäl handlar om 

• brist på kunskap/kompetens 

• gammal plan från en tid då det inte var aktuellt

Vad behövs för att underlätta inkluderingen av 

vattenbruk?

Ser det ut att finnas ett behov av 

informationsinsatser.

Öka inputen från näringsrepresentanter och på så 

sätt arbeta för en förenklad företagsetablering.


