
FÖRSTUDIE – KARTLÄGGNING OCH UPPRÄTTANDE AV EN BRANSCHGEMENSAM PLAN FÖR 
MARKNADSFÖRING AV SVENSKT VATTENBRUK OCH SJÖMAT.



PROGRAM
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13:00 – 13:40

Välkomna, presentation arrangörerna Matfiskodlarna Sverige AB, De Recirkulerande 

Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening PO och Svenskt vattenbruk och sjömat

Ekonomiska Förening. 

Inledning och presentation av preliminära resultat från en workshop som ägde rum den 

26 januari för arrangörernas medlemsföretag.

13:40- 14.40

Vi kommer i detta pass att få höra från företagen nedan, om vilka svenska vattenbruk-

och sjömatsprodukter som köps in idag samt vilka möjligheter och utmaningar som 

finns för att andelen inköpta vattenbruk- och sjömatsprodukter, producerade i Sverige, 

ska kunna öka på den svenska marknaden. 

o Nomad Foods – Findus – Mari Widow

o Göteborgs Fiskauktion – Linda Frithiof, Roger Thilander

o Martin & Servera, Sorunda och smakriket – Matias Darnelid

o Axfood, Dagab – Markus Pettersson

o Leröy Seafood AB – Jörgen Davenil

o Marenor Seafood – Krishan Kent

Ca 20 min paus

15.00-15.20

Cecilia Hammarlund från Agriofood Economic Centre Lunds Universitet 

berättar om ett nytt forskningsprojekt – Dagens och morgondagens 

styrmedel för vattenbruk - ett ekonomiskt perspektiv. 

Lillemor Lindberg från Blå Mat centrum för framtidens sjömat kommer 

bland annat att berätta om deras arbete med en nationell sjömatskampanj. 

15.20-15.30

Vi avrundar med en frågestund och möjlighet till fortsatt dialog om 

möjligheter, utmaningar och framtiden för svenska vattenbruk- och 

sjömatsprodukter. 



3 FÖRENINGAR I SAMVERKAN
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Matfiskodlarna Sverige AB - Wenche Hansen, VD 

Medlemsföretagen

o Lokaliserade i 9 län och 26 kommuner 

o Odlar regnbåge & röding

o ca 30 odlingsanläggningar

o Avel - rom - yngel/sättfisk - matfisk -

slakterier – förädling

Styrelsen består av

Ordförande: Josef  Nygren, Umlax AB

Ledamöter:

Alf-Håkan Romar, Nordic Trout Sweden AB

Iivari Valli, Vattudalens Fisk AB

Elin Mehlhorn, Svensk Fjällröding AB



3 FÖRENINGAR I SAMVERKAN
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Recirkfisk PO* Tomas Strandberg

Ordförande Recirkfisk PO

o Ola Öberg

Medlemsföretagen

o Agtira AB (fd Peckas Naturodlingar)

o Arctic Roe of Scandinavia AB

o Hamra Fisk AB

Johannas Stradsoldingar AB

o Kedjeåsens Fisk AB

o Ljusterö Lax o Gös AB

o Scandinavian SilverEel AB

* De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening Producent Organisation



3 FÖRENINGAR I SAMVERKAN
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Svenskt vattenbruk och sjömat Ingela Skärström

Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening –

en branschförening för de 

företag som odlar, skördar och använder 

marina råvaror i sin verksamhet.



INLEDNING
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SJV utlyste 3,25 miljoner kronor inom ramen för livsmedelsstrategin. 

1. Beslut SJV 2021-10-13 (v. 41)

2. Projektstart, planering, kartläggning mm.

3. Workshop medlemsföretagen (26/1)

4. Informations- och dialogmöte (3/3)

5. Målsättning att vara klara i april.



INLEDNING
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Projektet syftar till  

att samla primärproducenter för att gemensamt ta fram en plan för hur en större kampanj skall kunna genomföras 

tillsammans i syfte att öka efterfrågan på odlad svensk fisk och andra odlade marina produkter och råvaror.

Projektets övergripande mål är 

att genom denna förstudie kartlägga befintliga och nya marknadskanaler samt ta fram en gemensam plan för branschen 

kring hur vi tillsammans kan arbeta med marknadsföring av odlad fisk och andra marina råvaror och produkter i 

Sverige. 



SAMMANSTÄLLNING WORKSHOP 

PRELIMINÄRA RESULTAT
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Outsoursad Fiskdisk

Potentiell marknad för svenskodlad fisk och sjömat – arbetsmaterial saknas något kanal? 

Fisk o sjömatsodlare i Sverige

Dagligvaruhandelsgrossist

Producentförsäljning

Livsmedelsindustri (förädl)

Storhushåll- & 
restauranggrossist

Dagligvaruhandeln*

Storhushåll & restaurang

Konsument

Producent Försäljningskanal (kund?) Konsumentkontakt Slutkonsument (kund?)

Matkassar/internet

Gårdsförs.

Egen distribution

Egen distribution

”Fiskbilen”

Marknader/saluhallar

Fisk- & sjömatsgrossister

Fisk- & sjömatsauktioner

”Fisk on-line”



Fiskarter som säljs idag och i vilken förädlingsgrad – medlemsföretag
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Fiskarter som säljs idag och i vilken förädlingsgrad – ej medlemsföretag, under utredning
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Regnbåge – artiklar som säljs på svenska marknad

RSH* Grossist

DVH** Grossist

Industri rökning
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Hel urtagen fryst

Filé färsk

Filé fryst

Varmrökt färsk

Ångkokt

Kallrökt färsk

Gravad

Rom

Sättfisk

Svensk produktionsvolym av 

regnbåge och röding

Importerad och exporterad volym

RSH*

DVH**

Saluhallar

Egen butiksförsäljning

Sportfiskeklubbar

Internet

Fiskauktion?

Matkassar

Producentförsäljning

Separationen av export och import 

är inte helt enkel. För fisk kan odlas 

i Sverige exporteras till exempelvis 

Finland för filetering, gravning 

och/eller rökning och sedan säljas i 

butiker i tex Sverige. Men hela 

processen sker också i Sverige.

Det finns liknande processer där 

norsk lax köps in och processas i 

Sverige (rökning/gravning) som 

sedan försäljs i Sverige och 

utomlands.



Röding – artiklar som säljs vart på svensk marknad

Export industri slakt

RSH* Grossist

DVH** Grossist

Industri rökning

Svensk produktionsvolym Importerad volym

RSH*

DVH**

Saluhallar
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Sportfiskeklubbar

Internet

Fiskauktion
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Producentförsäljning
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Rom
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Separationen av export och import 

är inte helt enkel. För fisk kan odlas 

i Sverige exporteras till Finland för 

filetering, gravning och/eller 

rökning och sedan säljas i butiker i 

tex Sverige. Men hela processen 

sker också i Sverige.

Det finns liknande processer där 

norsk lax köps in och processas i 

Sverige (rökning/gravning) som 

sedan försäljs i Sverige och 

utomlands.



Stör – artiklar som säljs vart på svensk marknad

RSH* Grossist

DVH** Grossist

Industri rökning

Svensk produktionsvolym Importerad volym

RSH*

DVH**

Saluhallar

Egen butiksförsäljning

Internet

Fiskauktion

Matkassar
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Ål – artiklar som säljs vart på svensk marknad

RSH* Grossist

DVH** Grossist

Industri rökning

Svensk produktionsvolym Importerad volym

RSH*

DVH**

Saluhallar
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Internet

Fiskauktion
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Sjömat – musslor och ostron som säljs idag och i vilken förädlingsgrad
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Sjömat – alger - som säljs idag och i vilken förädlingsgrad
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Musslor (Blå) – artiklar som säljs vart på svensk marknad

Export, div länder

RSH* Grossist

DVH** Grossist*

Industri rökning

Svensk produktionsvolym Importerad volym

RSH*

DVH**

Saluhallar

Egen butiksförsäljning

Sportfiskeklubbar

Internet

Fisk/sjömatsauktion

Matkassar

Producentförsäljning
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Storpack (jutesäck 10-20 kg)
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Sidoströmmar 
för vidare förädling

Mjöl, foderPulver, human Gödning

Uppskattad svensk produktion (?) 
blåmusslor:

2019: x ton
- varav export (?)

2020: x ton
- varav export (?)

Not: xXXX

Uppskattad import blåmusslor:

2019: x ton

2020: x ton

Not: xXXX



Ostron – artiklar som säljs vart på svensk marknad

Fiskaffärer

RSH* Grossist

DVH** Grossist*

Industri rökning

Svensk produktionsvolym Importerad och exporterad volym

RSH*

DVH**

Saluhallar

Egen butiksförsäljning

Internet

Fisk/sjömatsauktion?

Matkassar

Producentförsäljning

Uppskattad svensk produktion (?) 
ostron:

2019: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

2020: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

Not: xXXX

Uppskattad import 3ostron:

2019: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

2020: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

Not: xXXX
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Odlade alger – artiklar som säljs vart på svensk marknad

Fiskaffärer

RSH* Grossist

DVH** Grossist*

Industri, förädling

Svensk produktionsvolym Importerad och exporterad volym

RSH*

DVH**

Saluhallar

Egen butiksförsäljning

Internet

Fisk/sjömatsauktion

Matkassar

Producentförsäljning

Uppskattad svensk produktion (?) 
ostron:

2019: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

2020: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

Not: xXXX

Uppskattad import 3ostron:

2019: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

2020: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

Not: xXXX
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Alger friplockade (Blå) – artiklar som säljs vart på svensk marknad

Fiskaffärer

RSH* Grossist

DVH** Grossist*

Industri rökning

Svensk produktionsvolym Importerad och exporterad volym

RSH*

DVH**

Saluhallar

Egen butiksförsäljning

Internet

Fisk/sjömatsauktion

Matkassar

Producentförsäljning
Uppskattad svensk produktion (?) 
ostron:

2019: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

2020: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

Not: xXXX

Uppskattad import 3ostron:

2019: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

2020: x ton
- varav 1 (?)
- varav 2 (?)
- varav 3 (?)

Not: xXXX
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13:40- 14.40

o Nomad Foods – Findus – Mari Widow

o Göteborgs Fiskauktion – Linda Frithiof, Roger Thilander

o Martin & Servera, Sorunda och smakriket – Matias Darnelid

o Axfood, Dagab – Markus Pettersson

o Leröy Seafood AB – Jörgen Davenil

o Marenor Seafood – Krishan Kent
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15.00-15.20

Cecilia Hammarlund från Agriofood Economic Centre Lunds Universitet berättar om ett nytt forskningsprojekt –

Dagens och morgondagens styrmedel för vattenbruk - ett ekonomiskt perspektiv. 

Lillemor Lindberg från Blå Mat centrum för framtidens sjömat kommer bland annat att berätta om deras arbete med en 

nationell sjömatskampanj. 

15.20-15.30

Vi avrundar med en frågestund och möjlighet till fortsatt dialog om möjligheter, utmaningar och framtiden för svenska 

vattenbruk- och sjömatsprodukter. 



Findus /Nomad   Svenskt Vattenbruk

MARI WIDOV 

Mars 2022 



NOMAD FOODS IS EUROPE´S LARGEST FROZEN FOOD COMPANY

• 3 billion EURO

• 8000 employees

• 22 European markets

• 19 factories in 14 countries

• HQ in UK

• Findus in the Nordics with

presence in Sweden, 

Denmark, Norway and 

Finland

• 4 Nordic factories

• R&D facility



Vegetables Fish Plantbased Meals

Multiportion mealsBakery Colonial 

goods

Special Foods

MAIN RAW MATERIALS ARE FROZEN FISH AND FROZEN VEGETABLES



EATING FOR THE PLANET

Our strategy and focus areas

Better sourcing
‘Better sourcing‘ captures our stance on how we should 
treat our oceans, how we operate our fields and what 
ingredients we choose.

Better nutrition
‘Better nutrition’ embodies our view on food nutrition, 
our approach to additives and our ability to influence both 
consumers and suppliers for the benefit of our planet.

Better operations
Our focus area ‘Better operations’ represents our approach to 
how we treat our planet, the people within our organisation 
and the wider communities in which we operate.



 -  10 000  20 000  30 000  40 000  50 000  60 000  70 000

• €450m annual spend

• 104,000 tons of processed fish per annum approx. 

• 370,000 tons swimming fish 0.5%  world catch  

• 20+ different species

• 375 raw materials / co-packed products

• 97% wild caught / 3% Farmed

• 98% sustainably certified fisheries (MSC or ASC)

Pollock

Cod

Productus 

Hake

Capensis 

Hake

Wild Pink 

Salmon

Plaice

Farmed 

Salmon

Haddock

Hoki   /   Squid   /   Saithe   /   Pawns   /   Sea Bass / Sea Bream

Pike /   Trout   /   Clams   /   Mussels   /   Rock Sole   / Scallops

Nomad Foods Fish Volumes

NOMAD FISH SUPPLY  



Utmaningar

• Findus jobbar i frysen , och konsumenter av fryst fisk söker portioner eller

filé

• Våra kunder (DVH ) vill ha fast vikt / förpackning

• Findus/ Nomad standard är cerifierad odling och tredje part certifierad

produktionsanläggning ( BRC, IFS).

• Stabila volymer året runt (frysen hjälper till )   

• Värde för Findus, kund och konsument



Aquaculture    Plant based “seafood”

Future for fish 

Management of stocks 

(Ye et al., 2013) has estimated that rebuilding overfished stocks to 

the biomass that enables them to deliver MSY could increase 
fisheries production by 16.5 million tonnes

7 mars 2022



GÖTEBORGS FISKAUKTION





GFA

SVC Göteborgs 
Fiskhandlarförening

Sveriges 
fiskgrossisters ek.för.



TÅNGPREMIÄR 2021





FÅNGSTZONKARTA HÄR



FISKHAMNEN
VISION



PLAN 1



PLAN 2



PLAN 3



mailto:Markus.pettersson@dagab.se
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Krishan Kent



Insula - Framtidens sjömatskoncern

Insula
• Största aktören inom sjömat i Norden

• Omsättning ca 6 mrd NOK

• Ca 1000 anställda

• Betydlig produktionskapacitet med över 20 fabriker i Norden

• Moderna produktionsmiljöer och lokala säljorganisationer 

• Över 1000 unika varulinjer

• Fokus på förädling och försäljning

Kverva – Insulas ägare
• Långsiktigt perspektiv och hög investeringsvilja

En koncern i stark tillväxt med ägarskap i 20 verksamheter

i Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island.



A fast growing group with ownership in 20 companies 

in Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland

Leknes

Havøysund

Båtsfjord

Vardø

Vadsø

Vestmannaeyjar

Gjerdsvika

Bergen

Åkra Fredrikstad

Oslo

Lysekil

Frederikshavn

Varberg

Göteborg

Våler

Kungshamn

Stockholm

Umeå

Kuopio

Helsingfors

Frøya

Hitra Trondheim

Bodø

HEADQUARTERS

Kongsvinger

Fabrikk/Logistikk

Salg/Marked

Hanstholm

Hvide Sande



Insula satsar på lokalproducerad sjömat

med möjlighet till bred förändling

LYSEKIL

KUNGSHAMN

STOCKHOLM

ÅRSTA

Pålägg/Tuber Sillinläggningar

Caviar Frysta färdigrätter/panerat/förstekt

Fryst & färskt naturella produkter



Struktur inom Insula i Sverige

Insula i 
Sverige

Inköp/Export/ 
Food Service

DVH Försäljning 
Direktaffär

Inköp

Försäljning 
export

Försäljning 
Foodservice

Försäljning 
DVH

Försäljning 
Direktaffär

Inköp
Lager & 

produktion

Kommersiell central affär Direktaffär



Värdekedja för Kylt och Fryst

Tradingaktivitet mot nordisk förädlingsindustri (råvaror och 

Ex Insula Vitfisk, 

handelsvaror) och fiskgrossister (specialvaror)

Aktiv försäljning av färdigvaror till fullsortimentsgrossister och

Ex Marenor, Royal Greenland, Nordic Seafood m m

färskfiskgrossister

DistributionRåvara Primärproduktion Sekundärproduktion Kanal Konsument

Slutförbrukare

Färskgrossister: 

Fiskeriet, Hanssons, 

Sorunda, Nordward, 

JoHBeCo, Eko m.fl.

Orkla, Marenor, 

Klädesholmen

Råvarubaserad industri: SalMar, Pelagia, 

Nergaard
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staten

Privat enskild
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Råvara Primärproduktion Sekundärproduktion

Kvoter, koncessioner 

och landning
Filéberedning Förädlingsindustri

Ex Fiskeriet

Butiker och restauranger



Efterfrågan

• Lokalproducerad mat ökar

• Efterfrågan Vegetarisk sjömat ökar.

• Intresset för alternativa odlade produkter ökar

• Det är främst inom ”färsk” fisk kanalerna produkterna säljs fast blå mat är störst 
inom fryst och förädlat i Sverige.

………………

Om man vill kraftigt öka tillgången i marknaden samt efterfrågan

• Ta rygg på befintliga eller närliggande konsumtionsmönster

• Stabila och förutsägbara försörjningskedjor

• Kapacitetsutrymme för tillväxt

• Långsiktighet

• Insikt

• Distribution

• Standardisering



WE LOVE 
SEAFOOD



Dagens och morgondagens styrmedel för 
svenskt vattenbruk – ett ekonomisk 

perspektiv

Cecilia Hammarlund
Mars 2022

cecilia.hammarlund@agrifood.lu.se



AgriFood Economic Centre

• Samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
(LU).

• Analyser och utvärderingar som berör jordbruk, 
fiske, livsmedel och landsbygd.

• Särskilt anslag på tio miljoner kronor från 
Näringsdepartementet.



Dagens och morgondagens styrmedel 
för svenskt vattenbruk - ett 
ekonomiskt perspektiv

• Ettårigt projekt finansierat av Formas

• Kunskapssammanställning

• Kopplingar till branschen och samhället är viktiga –
förankringar med relevanta aktörer är viktig

• Deltagare från AgriFood: Cecilia Hammarlund (LU), 
Anna Andersson (SLU) och Jonas Nordström 
(Köpenhamns universitet, LU, högskolan Dalarna).



Syfte

• Ta fram kunskap om hur nuvarande och framtida 
styrmedel påverkar konkurrenskraft och 
hållbarhet i vattenbruksproduktionen i Sverige.

• Ekonomisk litteratur om effekterna av styrmedel för 
vattenbruk i utvecklade länder är i fokus.

• Litteratur om styrmedel i jordbruket för att se om 
liknande styrmedel kan appliceras på vattenbruket.

• Exempel på styrmedel: foderbegränsningar, regler 
för antibiotika-användning, koldioxidskatt, 
miljömärkning



När behövs styrmedel?

Utmaningar:

1. Näringsläckage

2. Antibiotikaresistens

3. Rymningar

4. Utsläpp av koldioxid

5. Överfiske av foderfisk

6. Kunskapsbrist hos konsumenter

7. Forskning

8. Kunskapsspridning

9. Inträdesbarriärer



Exempel 1: Näringsläckage

Reglera foderanvändning eller utsläpp?

Skatt?

Individuella eller överförbara kvoter?

Stöd till utveckling av nya tekniker?

Stöd till kompensationsåtgärder?



Exempel 2: Antibiotikaresistens

• Regler och föreskrifter

• Rådgivning

• Trafikljussystem

• Mål om minskad användning

• Marknadsföring?



Exempel 3: Kunskapsbrist hos 
konsumenter

• Marknadsföring

• Certifiering och märkning – ex. ASC, MSC, etc.

• Exempel: Vad tjänar producenter på att certifiera
sig? Högre priser? Större marknad? Tillträde till 
marknader?



Konkurrenskraft

• Tillväxt

• Produktion

• Priser

• Inkomster

• Kostnader

• Vinst



Vilka utmaningar? Vilka styrmedel? 

1. Vilka utmaningar är viktigast i Sverige?

2. Vilka styrmedel diskuteras mest inom sektorn?

3. Vilka styrmedel påverkar branschens
konkurrenskraft mest?



Kontaktuppgifter

cecilia.hammarlund@agrifood.lu.se

AgriFoods hemsida:

https://www.agrifood.se/Default.aspx

https://www.agrifood.se/Default.aspx


Blå mat 
- centrum för framtidens sjömat

finansierat av:



”Sverige ska bli en 
ledande leverantör 
av attraktiv och 
hållbar sjömat”



Ny kunskap från 
unga forskare

1. Primärproduktion
2. Processtekniker & 

produktutveckling
3. Cirkulära system
4. Sensorik & 

konsumentattityder
5. Hållbarhetsanalyser
6. Hälsa & välfärd

Forskningsområden

1. AI & digitalisering
2. Livsmedelssäkerhet
3. Lagar & förordningar
4. Riskanalys

Övergripande 
forskningsområden



Kommunikation

Kampanj
Webbplats, vetenskapsfestivaler, 
utställningar, museer, kortfilmer, 
faktablad, interaktivt utställningsmaterial, 
matmässor och event, öppna föreläsningar, 
webbinarier, sociala media

Fokuserade event
Riktade event mot speciella målgrupper, rundabordsdiskussioner, 
kreativa möten med avnämare, Blå mat-berättelser

Blå mats ambassadörer
TV-kockar och restauranger, offentliga kök, 
beredningsindustrier – produktutveckling, detaljhandeln



Kunskap + 
kommunikation = 
kampanj



Lillemor Lindberg
Innovatum Science Park & Blå mat

lillemor.lindberg@innovatum.se

www.bluefood.se

finansierat av:
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