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FISKETS HISTORIA – ORUST

• Fisket har varit mycket betydelsefullt 

på Orust. Det är här i mellersta 

Bohuslän som vi finner de flesta av de 

äldsta fiskelägena. Dessa 

fiskesamhällen har uppstått där det 

funnits naturliga och bra hamnar. Det 

har också varit nära till de rika 

fiskevattnen i Nordsjön.

• Fisket har till en del varit en binäring 

för den jordbrukande befolkningen. I 

fiskelägena finner vi emellertid kustbor 

som har fisket som yrke. Fisket på 

Orust kan delas in i sillfiske, storfiske 

och makrilldörj. Dessutom har det 

funnits ett kustnära småfiske som 

sysselsatt åldringar, kvinnor och barn. 

Till det kustnära fisket räknas även 

hummerfiske och ostrontäkt samt fiske 

efter kolja med småbackor.



BAKGRUND – FÖRSTUDIE HUMMER

• Vi vill skapa förutsättningar för 

möjligheten att odla hummer i rätt 

miljö, då det vilda beståndet minskat.

• Efterfrågan av hållbar hummer ökar.

• Värdet av importen av levande 

amerikansk hummer har passerat fyra 

miljarder kronor i försäljningsledet.

• Bakgrunden är även att skapa 

sysselsättning på både kort och lång 

sikt i kustkommunerna.

• Fiskets historia i Bohuslän är 

mycket stark och förankrad.

• Hållbart vattenbruk är en del av 

Regeringens strategi (FAO).

• Starka engagerade intressenter: 

Orust kommun, Göteborgs 

Universitet, Leader ,investerare m.fl.



ODLING –

EN DEL AV 

SVERIGES 

STRATEGI



• Syftet i fas 1 är att 

genomföra en förstudie 

gällande möjligheten att 

etablera en fullskalig 

hållbar hummerodling i 

världsklass.

• Målsättningen är att ett 

beslutsunderlag skall 

färdigställas under 2019 

som tydligt beskriver 

risker och möjligheter 

samt P&L indikationer. 

MÅL & SYFTE

MÅL & SYFTE



VISION 

Intressenternas vision är att inom 10–15 

års tid ha skapat ett koncept som inte bara 

förser marknaden med hållbar 

hummerkonsumtion, utan även ett ”plug & 

playsystem” för etablering av odling av 

andra möjliga marina fiskarter och skaldjur. 



MARINA 

ODLINGSMÖJLIGHETER

Sex arter bedömdes slutligen att 

vara ”kandidatarter” för framtida 

odling i Sverige; hälleflundra, tunga, 

piggvar, havskatt (vanlig och fläckig) 

samt lyrtorsk och torsk. Torsk har en 

god biologisk odlingspotential men 

priset för torsk är för närvarande för 

lågt för att skapa de ekonomiska 

förutsättningarna, medan lyrtorsken 

betingar ett högre pris, men är 

oprovad i odling. 



MARINA 

ODLINGSMÖJLIGHETER



KRISTINEBERG – CENTRUM 

FÖR MARIN INFRASTRUKTUR



FRÅGESTÄLLNINGAR

 Tillstånd myndigheter                                                                           

 Typ av lokaler

 Lokalisering nära havet ?

 Energiåtgång uppvärmning

 Miljöpåverkan

 Hur automatiserar/datoriserar  anläggning

 Marknads utveckling pris

 Kostnader

• Utrustning

• KPI (nyckeltal) Cost per lobster?

 Kompetens som krävs både kortsiktigt och långsiktigt

 Highlevel produktionsprocess/operativ process

 Foder

 Sjukdom ? påverkan, hantering

 Hantering under de olika tillväxtfaserna

 Tidsåtgång från larv till ”färdig hummer”?

 Logistik

 Förpackningar 

 Transportsätt



UPPMÄRKSAMHET I MEDIA



DESIGNFÖRSLAG 

– TUVESVIK
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BILDGALLERI FRÅN STUDIEBESÖK & MÖTEN



TILLSTÅNDSPROCESS – ODLING



BESÖK HOS NORSK HUMMER AS



HUMMERUTSÄTTNINGSUTRUSTNING – NORGE



ARTIKEL OM NORSK HUMMER AS



WORKSHOP – KRISTINEBERG



WORKSHOP – KRISTINEBERG



WORKSHOP – KRISTINEBERG



EN STOR HUMMER



AUTOMATISERAD LÖSNING – NORGE



BUSINESS CASE



MARKNADEN – DEL 1 AV 2

 Marknaden för försäljning av levande hummer är stor både 

inom Norden, Europa och övriga världen.

 I norden är marknaden säsongsbetonad, då fisket efter det 

vilda beståndet startar i september och pågår till sista 

december. Dock är efterfrågan på skaldjur jämn med en topp 

under sommarmånaderna då framför allt efter kräftor, krabbor 

och räkor. Levande hummer har av historiska skäl ej varit 

tillgänglig under sommarmånaderna förutom den amerikanska 

importerade levande/frysta. Dansk hummer finns att tillgå, 

men är en bifångst i garnfiske för danska fiskare. 

 Vår bedömning är att odlad svensk färsk hummer skulle vara 

ett mycket välkommet komplement till övriga skaldjur under 

sommarmånaderna både i Norden och i övriga Europa.



 Konkurrensen från den levande 

importerade amerikanska hummer påverkar 

självfallet prisnivån även för en odlad 

svensk levande hummer, även om 

bedömningen är att man är beredd att 

betala lite mer för att hummer är svensk.

 Den frysta amerikanska/kanadensiska 

hummern finns tillgänglig hos 

grossister/butiker till ett väldigt lågt pris, 

därför väljer vi inte göra jämförelser  i våra 

analyser. Vi skall dock ta hänsyn till 

konkurrensen i andra sammanhang då 

troligtvis många restauranger/grossister/ÅF 

har god marginal på produkten pga av 

lägre hanteringskostnader.   

MARKNADEN – DEL 2 AV 2



ROMBÄRANDE HONA

• Tillstånd krävs för att få ta upp vilt levande honor – preliminärt 

besked från Länsstyrelsen är att vi får ta upp 50 romhonor. (En 

miljon yngel per år, ger i slutändan 

100 000 yngel.)

I förstudien har vi valt att försöka se hela processen från en nyfiskad 

hummerhona med rom till distributionen av levande hummer i 

tallriksstorlek ut till grossistled. Nedan beskrivs de huvudsakliga 

delarna i processen. 

(I alla simuleringar och antaganden räknar vi på en produktion av 100.000 

humrar per år.)

LARVKLÄCKNING

 Kristineberg – Sven Lovén, centrum för marin infrastruktur vid 

Göteborgs universitet har framgångsrikt forskat sedan 2015. Susanne 

Eriksson ledde arbetet och tiotusentals larver har framgångsrikt 

kläckts fram.  

 Nomaculture är ett interdisciplinärt forskningsprojekt som utvecklar 

strategier för etablering av ett hållbart svenskt, marint vattenbruk.

 Vi har även i Norge studerat kläckningsfasen i en mer industriell 

miljö, där syftet inte varit forskning utan att optimera hanteringen och 

tillväxtfasen i mer kommersiella syften. Lösningar för utrustning finns 

framtaget, tekniker för att säkerställa att de inte äter upp varandra är 

utvecklade, med ett mycket gott resultat. Ca 70 % överlevnadsgrad 

har Norsk Hummer i dagsläget. 

 I denna fas är kunskap om marinbiologi ett måste, då det är ganska 

komplext med många kontroller av temperatur, tillväxt minimera 

dödlighet etc.

 National Lobster Hatchery i Padstow, Cornwall har utvecklat en 

komplett kläckeri med hög kapacitet i en 16 fots container som är 

mobil. Denna typ av lösning i denna fasen är en fördel då man slipper 

låsa fast sig vid en specifik plats.

 En kravspecifikation är framtagen för ett styr- och regelsystem. 

Automatiserad övervakning med varningsfunktioner är ett krav, då 

fasen annars skulle vara för bemanningskrävande.

 Vi ser inte några större hinder i larvfasen, kunskap och tekniker 

finns för genomförande i stor skala. 

HUMMERODLING PÅ LAND – PRODUKTION



FRÅN LARV TILL PORTION FÄRDIGHUMMER

• När larverna nått en viss storlek hamnar de i en karusell i ett 

eget fack, detta arbete är i de lösningar vi sett manuellt, men 

detta bör kunna automatiseras, då det kräver mycket 

”handkraft”. Varje karusell rymmer tusentals fack och är inte 

utrymmeskrävande. Matningen sker manuellt med foder, då det 

är viktigt att säkerställa att foder når ner till alla fack. Även här 

finns det lösningar och tekniker framtagna tills hummern når en 

storlek av ca. 6–7 cm. Viktigt är salthalt, rening, temperatur mm.

• Hummern är kannibal vilket innebär att de alltid måste hållas 

åtskilda från larv till färdig hummer. Därav måste utrustningen 

vara anpassad till dessa förutsättningar.

HUMMERODLING PÅ LAND 

PRODUKTION – DEL 1 AV 3



• När hummern når lämplig storlek flyttas de över till en nyutvecklad 

tillväxtsnurra som i varje enhet innehåller 3 fack. Hummern flyttas 

framåt i facken tills de når rätt storlek. Vi har aldrig sett lösningen live 

men har fått den beskriven för oss i de olika möten vi deltagit i vid 

Norge kontakterna. Lösningen är helautomatisk (rengöring och 

framflyttning av hummern sker automatiskt). Även matningen är 

automatiserad.

• En utmaning här är rensning av döda humrar som måste avlägsnas 

på ett effektivt sätt. Enligt tillverkaren skall även detta kunna ske 

automatiskt på sikt. Nackdelen är självfallet ytan som utrustningen tar i 

anspråk, som kommer sig av att humrarna måste hållas åtskilda. 

• En annan påverkande faktor på ytan som tas i anspråk med denna 

lösning är att man måste dela upp anläggningen i separata system, för 

att undvika att sjukdom sprids till hela odlingsbeståndet.

HUMMERODLING PÅ LAND 

PRODUKTION – DEL 2 AV 3



HUMMERODLING PÅ LAND 

PRODUKTION – DEL 3 AV 3

• Även separata liner för reningsutrustningen krävs vilken är fördyrande och 

utrymmeskrävande.

• En kritiskt faktor , om man får allt att fungera är tillväxttakten, hur fort växer 

hummern i en landbaserad odling ? 18 eller 24 månader ? Denna faktor har i 

simuleringarna visat sig vara ganska avgörande då det är en costdriver som 

påverkar yta, foderkostnad, likviditet mm. 

• Vi har inte sett något exempel på ovannämnda fas i verkligheten. Ritningar 

och initiativ finns, men den enda anläggningen som funnits, fanns i Stavanger 

men brann ner för några år sedan.

• Vi bedömer denna fasen som extremt komplex och många frågetecken 

kvarstår. Denna uppfattning fick vi även på våra besök i Norge. 



FRÅN ODLING TILL 

MARKNADEN

Logistiken är en viktig del när det gäller transport 

av levande hummer (livsmedel). Det är en mängd 

parametrar som måste uppfyllas såsom 

förpackningsval, transporttid, temperatur och 

track and trace möjligheter.



FRÅN ODLING 

TILL MARKNADEN

• Förpackning sker direkt vid skörd i ett 

separat anpassat utrymme för hantering av 

livsmedel. I samband med förpackning måste 

klorna på hummern blockeras med gummiband. 

Detta moment är relativt tidskrävande, vid 

utförda tester får man räkna med 60 sekunder 

per hummer för undvika skador och stress. 

1000 humrar (400kg) som troligtvis är en 

lämplig batch, tar ca 17 timmar (1 pers.) för 

bara gummibandsmomentet. Detta innebär att 

momentet är arbetsintensivt under 

skeppningsdagen.  



FRÅN ODLING TILL MARKNADEN

• Hummern klarar sig 4–5 dagar utan 

vatten i rätt miljö och temperatur

• Transportalternativen är lastbil eller flyg 

– En möjlig lösning vore samtransport 

med redan en uppbyggd supplychain

t.ex. laxtransporter från Norge till 

slutdestination.

• Temperaturen bör inte ligga över 4 

grader vid transport utan vatten.

• En smart lösning som förpackning 

krävs för en optimal transport med 

hänsyn tagen till hummerns 

livsförutsättning och skrymme. Se 

exempel.  



• För att säkerställa god kvalitet och en optimal 

transportlösning över tid måste en övervakning 

per bulksändning vara en del av konceptet. 

Leverantören av odlad hummer måste ta ansvar 

för logistiken för att undvika hög dödlighet och 

dåligt rykte.

• Vid kontakt med en av Norges största 

fiskeexportörer till Europa framkom det hur viktig 

och känslig transporthanteringen är –

försäkringar krävs som fördyrar produkten.

• En viktig faktor för smidig logistik är ett 

modernt affärssystem som omfattar alla 

processer och delar av företaget.

FRÅN ODLINGEN 

TILL MARKNADEN



FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR



ÖVRIGT

Viktigt är att säkerställa komplexiteten gällande 

tillstånd och giltighetstider. 

Vi har nyligen sett exempel på hur förändrade 

förutsättningar har stor påverkan. I vårt exempel 

krävs tillstånd och en miljökonsekvensanalys innan 

tillstånd kan ges.



ÖVRIGT

En osäkerhetsfaktor är självfallet smaken på den färdiga produkten. 

Enligt de vi träffat i bl.a. Norge är smaken helt jämförbar med den 

vilt levande hummern. Den största påverkande faktorn för smaken 

är fodret. Mer fördjupade studier måste göras för säkerställa 

smakupplevelsen. Vi ser två alternativ till detta:

1. 3–4 mindre anläggningar med ca. 100 

humrar i varje, där olika foder testas, för 

att mäta tillväxttakt och smak. Beräknad 

tidsåtgång från start är ca. 1–2 år.

2. Få tillstånd och ta upp 100 vilt levande 

humrar och mata dem under 5–6 månader 

med olika foder och mäta tillväxt och smak. 

Denna lösning är väldigt tidsbesparande 

och en mindre investering. Lämpliga 

befintliga lokaler  är tillgängliga. 



ÖVRIGT

• Säkerheten på anläggningen måste vara hög, då 

produkten kan vara stöldbegärlig och risk för sabotage 

p.g.a. hummer i odling kan uppfattas som oetiskt.

• Under förundersökningens gång har vi blivit 

uppmärksammade på att ta hänsyn till eventuella 

valutaförändringar då viss handel kommer ske med 

olika länder och valutor. 



EKONOMI

Är det finansiellt möjligt att starta 

och driva en hummerodling ?



RESULTATPÅVERKANDE FAKTORER

Faktorer som påverkar 

resultatet mest.

Scenarios

Best Case Worst Case Most Probable Case

Pris per kg/grossist kr 550 300 450

Antal anställda FTE 4 10 6

Foderkostnad kr/kg 15 20 17

Längd tillväxtfas dagar 560 720 600

Lokalyta m2 6346 10479 8169

Antal utleveranser per 
år 100 000

Försäljningspris per 
hummer-kg 550

Antal anställda FTE 4

Antal kg i utleverans 40 000

Omsättning 22 000 000

Kostnader -16 180 804 

Resultat 5 819 196 

Antal utleveranser 
per år 100 000

Försäljningspris per 
hummer-kg 300

Antal anställda FTE 10

Antal kg i utleverans 40 000

Omsättning 12 000 000

Kostnader -37 008 048 

Resultat -25 008 048 

Antal utleveranser per 
år 100 000

Försäljningspris per 
hummer-kg 450

Antal anställda FTE 6

Antal kg i utleverans 40 000

Omsättning 18 000 000

Kostnader -24 106 609 

Resultat -6 106 609 



SAMMANFATTNING

• Marknaden är stor och efterfrågan 

finns konstant året om. Priset på 

hummer är stabilt, med en svag 

ökning årligen.

• Värdet av importen av levande 

amerikansk hummer har passerat 

fyra miljarder kronor årligen i 

försäljningsledet.

• Det finns ett brett intresse för 

vattenbruk både lokalt och på 

regeringsnivå.

• Vi ser inte några större hinder i 

larvfasen, kunskap och tekniker finns 

för genomförande i stor skala.

• Utmaningen vi ser är fasen från 

liten hummer upp till portionsstorlek. 

Vi har inte sett något exempel hur det 

fungerar i verkligheten. Men vi förstår 

principiellt hur det skulle kunna 

fungera. Även när vi sökt på nätet 

globalt för att hitta lösningar gällande 

denna fas finner vi inte något.

• Hummern måste hållas i separata 

utrymmen, då den är kannibal. Vilken 

får en påverkan på ytan som krävs 

vid hummerodling.

• Den färdiga produktens kvalitet 

måste noga säkerställas, då smaken 

är helt avgörande.

• Tillstånd och miljökonsekvensanalys 

krävs av Länsstyrelsen. 

• Komplex logistik.

• Med nuvarande marknadspris och 

identifierade kostnader är 

hummerodling på land inte lönsam. 

Detta drivs primärt av foderkostnader 

och tillväxttakt. 



SLUT


