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Sammanfattning 
Det svenska vattenbruket står inför utmaningar för att öka sin produktion av marina, lågtrofiska 

arter såsom musslor, ostron, sjöpung och alger. Traditionella långlinesystem är lämpliga för 

mussel-, sjöpungs- och algodling, men brottas med problem relaterade till social acceptans genom 

visuell påverkan. Systemen är inte heller lämpliga för ostronodling i nuvarande utformning, då 

ostron odlas i korgar och kräver omfattande hantering för att resultera i hög produktkvalitet och 

tillväxt (t.ex. genom tumling och storlekssortering) samt för att kontrollera negativa effekter 

orsakade av påväxtorganismer. 

Internationellt används olika tekniska lösningar och odlingssystem anpassade till olika 

odlingsförhållanden och arter, men diversiteten av system i Sverige är begränsad. Syftet med 

denna rapport är därför att beskriva olika kustnära odlingstekniker, anpassade till lågtrofiska arter 

internationellt, som kan utgöra alternativ till de tekniker som används i Sverige idag och analysera 

för- och nackdelar med respektive system. Rapporten presenterar också en kravspecifikation på 

hur ett system anpassat till svenska förhållanden bör utformas. 

 

  



 Rapport U6498    Odlingssystem för ostronodling   

 

5 

Summary 
The Swedish aquaculture sector is facing challenges to increase production of marine, low trophic 

species, e.g. mussels, oysters, sea squirts and macroalgae. Traditional longline systems are suitable 

for culture of mussels, sea squirts and macroalgae, but are facing issues related to low social 

acceptance due to visual pollution caused by the culture systems. Moreover, the systems are not 

adapted to oyster culture in their present form as oysters are cultured in baskets and require 

extensive handling to ensure high product quality and growth (e.g. through tumbling and size 

sorting) and to control negative effects of fouling. 

Internationally, different technological solutions adapted to different culture condition and species 

are used, yet the diversity of systems in Sweden is limited. The purpose of this report is therefore 

to describe different near-shore culture systems used in low trophic mariculture internationally 

that can offer alternatives to the techniques currently in use in Sweden today. Benefits and 

drawbacks of each system will also be discussed. The report also presents a specification of the 

requirements of what aspects a system fully adapted to Swedish conditions must meet.  
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Bakgrund 
Bohus havsbruk, IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Tekniska Högskola ansökte 2018 om 

finansiering för projektet ”Nedsänkningsbara odlingssystem” från Leader Bohuskust och 

gränsbygd. Syftet med projektet var att designa ett fungerande odlingssystem för nedsänkt odling 

av musslor, ostron och alger samt att utveckla en prototyp av det designade systemet och testa det 

i en demonstrationsanläggning. I denna rapport redovisas resultatet av en kort litteraturstudie 

avseende befintliga tekniker för odling av lågtrofiska arter. Informationen har utgjort en grund för 

utveckling av ett odlingssystem för ostron anpassat till våra svenska vatten och förhållanden.  
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Inledning 
I dagsläget har Sverige en relativt liten vattenbruksindustri. Vad gäller lågtrofiska arter (arter som 

är långt ner i näringskedjan och som inte kräver tillsats av foder vid odling utan livnär sig på 

naturligt förekommande föda i vattnet) som musslor, ostron, sjöpung och alger så domineras 

vattenbruksproduktionen av blåmusslor (Mytilus edulis) med ca 2 300 ton år 2020. I tillägg odlas 

och skördas ca 9 ton inhemska platta ostron (Ostrea edulis), skördas ca 8 ton Stillahavsostron 

(Magalland gigas, tidigare Crassostrea gigas) från vilda populationer, odlas ca 11 ton sjöpung (Ciona 

intestinalis, Person m.fl. 2020) och ca 30 ton alger. Den inhemska produktionen av musslor och 

ostron täcker inte efterfrågan på den lokala marknaden, och årligen importeras bland annat ca 600 

ton ostron (både O. edulis och Stillahavsostron [M. gigas) till Sverige1.  

Traditionellt används långlinesystem för havsbaserad produktion av lågtrofiska arter i Sverige. 

Denna typ av system är lämplig för musslor, alger och sjöpung, men är inte anpassade till ostron. 

En annan faktor som begränsar vattenbrukets utveckling är konflikter mellan olika aktörer med 

intressen i den maritima miljön (Klinger och Naylor 2012). Det finns t.ex. ofta ett stort motstånd 

mot marint vattenbruk både från naturvårdsorganisationer, från säsongsboende, turister och 

turismbaserade företag där ett fokus ligger på naturupplevelser samt från allmänheten vars 

rekreationsaktiviteter, t.ex. nyttjande av fritidsbåtar och fiske, kan delvis hindras av 

vattenbruksanläggningar. Ofta grundar sig dessa konflikter på begränsningar i framkomlighet och 

”visuell förorening”, dvs att odlingsanläggningarna ses som ett störande moment i en annars 

naturlig och ostörd miljö. En metod för att minska påverkan av det lågtrofiska vattenbruket och 

öka den sociala hållbarheten skulle kunna vara att sänka ner odlingarna under ytan. Detta minskar 

den visuella påverkan av odlingssystemen och anläggningarnas fysiska hindrande av fritidsbåtar 

och andra rekreationsaktiviteter. Denna typ av odlingssystem existerar dock inte i Sverige idag och 

det saknas praktisk kunskap om tekniken för att den ska kunna föras fram som ett realistiskt 

alternativ för vattenbruksnäringen i Sverige.  

Syftet med denna rapport är därför att beskriva olika kustnära odlingstekniker som kan utgöra 

alternativ till de tekniker som används i Sverige idag och analysera för- och nackdelar med 

respektive system. I denna rapport presenteras ett urval av de kustnära odlingstekniker som finns 

tillgängliga, framför allt system som används i Europa och i Nordamerika. Det bör noteras att 

variationer finns av de flesta system som presenteras i rapporten baserat på lokala förhållanden 

och förutsättningar. 

 

  

 

1. 1 SCB 2020. Varuimport från samtliga länder efter varugrupp KN 2,4,6,8-nivå och 

handelspartner, sekretessrensad, ej bortfallsjusterat. År 1995 – 2018.   
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Beskrivning och klassificering av olika 
odlingssystem för lågtrofiska arter 

Ytbaserade odlingssystem 
Gruppen ytbaserade odlingssystem baseras på samma grundprincip – att odlingsorganismerna 

hålls på eller nära ytan genom flytelement som håller odlingsstrukturerna flytande genom positiv 

flytkraft. Det finns två olika grundtyper av system, det ena anpassat för hängande odling i den fria 

vattenmassan (långlinesystem och flottar) och det andra helt anpassat för odling enbart i ytvatten. 

Systemen är lämpliga för skyddade områden men optimala djupförhållanden varierar beroende på 

typ av system. För system med odlingsorganismerna hängande i fria vattenmassan krävs större 

djup (oftast mellan 5–30 m) än för system anpassade för odling enbart i ytvatten. Systemen 

fungerar både i tidvattensområden och i områden utan tidvatten, och kan etableras oavsett 

substrattyp på botten. Dock måste förankringen anpassas beroende på substrattyp på 

odlingslokalen. 

Flytande system med hängande odlingsstrukturer 
(”suspended systems) 
I Sverige har musselodling på västkusten bedrivits sedan 1970-talet (Ackefors och Grip, 1985). 

Odlingsförsök med ostron genomfördes också under samma tidsperiod (Eklund m.fl. 1977). 

Traditionellt används i Sverige flytande odlingssystem, primärt långlinesystem (figur 1) för 

musselodling. Systemet byggs upp av en lång huvudlina, sk. ”backbone” som förankras med 

någon typ av ankare och hålls uppe av flytelement. Flytelementen kan utgöras av tunnor, bojar 

eller polyetylenrör (figur 2). Huvudlinan varierar i längd men är ofta mellan 100 och 200 m och är 

ofta förtöjd på mellan 1–3 m djup. Även om odlingssenheterna kan skilja sig åt i storlek och 

utförande så är grundprincipen densamma för alla varianter av detta system. 

Ofta etableras flera odlingslinor parallellt med varandra till en större odlingsenhet. Vanliga typer 

av ankare är betongankare, plogankare och skruvankare. Vilken typ av ankare som används 

påverkas av odlingslokalens förhållanden, t.ex. djup, bottentyp, exponering mm.  

 

Figur 1. Schematisk illustration av principen bakom ett långlinesystem samt placering av flera parallella 

långlinor i en odlingsenhet.  
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Figur 2. Illustration av olika typer av flytelement, i detta fall tunnor samt polyetylenrör. 

Från huvudlinan (backbone) hängs sedan strukturer på vilka musslor eller andra organismer odlas. 

I Sverige används oftast en kontinuerlig struktur (olika typer av rep, t.ex. musselband eller fuzzy/ 

Xmas Tree rope, figur 3) som löper från ena änden av odlingen till den andra änden och som gå i 

lopar eller öglor längs huvudlinan (se figur 1 och 3). Internationellt är det också vanligt med s.k. 

”droppers”, odlingsrep/strukturer som hänger ner en och en från huvudlinan. I Sverige, men även 

internationellt, används numera också nät som odlingsstrukturer istället för olika typer av rep 

(figur 4). Odlingsnät sträcker sig vanligen från huvudlinan ner till ca 3 m djup, medan odlingsrep 

normalt går från huvudlinan ner till 5-7 m djup. Kombinationen av polyetylenrör som flytelement 

och nät som odlingssubstrat kallas också ibland för ”Smartfarm” efter företaget som initierade 

denna typ av system.  

 

Figur 3. Illustration av fastsättning av odlingsrep i ett långlinesystem, samt av musselband (mittenbilden) 

och s.k. ”fuzzy rope” (till höger). 
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Figur 4. Smart-farm system med polyetylenrör som flytelement och odlingsnät för musslor. Bild från 

www.smartfarm.no. 

Långlinesystemen i Sverige används som tidigare nämnts framför allt för musselodling men kan 

också användas för odling av sjöpung (figur 3) samt till ostronodling om odlingsrepen byts ut mot 

korgar eller burar som hängs från huvudlinan. Olika korgar kan användas. Vanliga varianter är 

Aquapurse (kan vara triangulär som i figur 5 eller likna SAEPA korgen dock med en hexagonal 

kortsida), kvadratiska korgar, SEAPA korgar och ”lantern nets” (figur 5). Av dessa används idag 

endast Aquapurse och Dark sea i Sverige. Lantern nets är till skillnad från de andra typerna av 

korgar som konstrueras av plast gjorda av tygnät. 
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Figur 5. Illustration av olika odlingskorgar för ostron, i ordning från vänster: Aquapurse, SEAPA (bild från 

seapa.com.au), lantern nets (bild från acuiculturaspya.com), Dark sea (bild från Carapax.se) och ovala samt 

rektangulära odlingskorgar (bild från acuiculturaspya.com). 

Långlinesystem är också lämpligt för alger, i svenska förhållanden framför allt till brunalger som 

sockertare (Saccharina latissima). Algskott produceras i landbaserade system med kontrollerat ljus 

och tillsats av närsalter. Skotten ympas på en tunn lina som lindas runt tjockare odlingsrep som 

sedan fästs i huvudlinan på långlinesystemet. Till skillnad från odling av musslor och ostron så 

bedrivs i Sverige algodling enbart på vinterhalvåret då temperaturen ger bra tillväxt av algerna 

samtidigt som påväxten av andra organismer på algerna är låg. 

Flytande korgar 
De ovanstående två exemplen bygger på odling av organismer fritt hängande i vattenmassan. 

Ytterligare en typ av ytbaserade system existerar som dock bygger på odling i korgstrukturer och 

därmed endast är lämpligt för ostron. Systemen utgörs av en odlingskorg på vilken det monterats 

flytpontoner (figur 6). Systemen finns både för småskalig och industriell produktion där de 

småskaliga systemen ofta utförs enkla nätkorgar av plast medan de större systemen utgörs av 

metallburar. Inuti metallburarna förvaras ostronen i plastnät liknande de som används i de 

småskaliga systemen. De flytande enheterna hålls samman av ett linsystem som är fäst vid en 

ankarlina uppspänd med en boj i var ände av odlingsområdet. För att hantera påväxt kan korgarna 

av den större modellen vändas uppochned (dvs så att korgen kommer upp i luften genom att 

flytpontonerna hamnar under odlingskorgen). På detta sätt torkar påväxten och dör, medan 

ostronen som är tåliga för torrläggning klarar sig. Teknik för att göra detta är under utveckling 

men i dagsläget görs detta för hand och kräver två personer. Under vintern fylls pontonerna med 

vatten och sänks till boten. I denna situation fungerar pontonerna som ben som håller upp 

odlingsenheten från botten. I Sverige används det småskaliga systemet vid odling av det inhemska 

ostronet O. edulis. 
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Figur 6. Exempel på ytbaserade, flytande odlingssystem från USA. Alla systemen baseras på att 

flytpontoner håller upp korgar med ostron. 

Bottenbaserade system 
Den andra huvudgruppen av odlingssystem är system som är placerade på botten. 

Bottenodlingssystem är lämpliga för grundare områden (3-10 m) och används primärt för ostron. 

Flera av systemen är beroende av regelbundna tidvattensrörelser, men det finns också varianter 

som inte har denna begränsning. Bottenodlingssystem placeras med fördel i skyddade områden. 

Liksom för de ytbaserade systemen finns olika varianter av bottenodling. I dagsläget är inget av 

nedanstående system utvärderat i Sverige.  

För ostron finns flera olika system utvecklade, framför allt för småskalig odling och odling på 

mindre industriell skala. Klassiska system utgörs av metallkorgar som placeras stående på botten, 

ofta på någon typ av struktur eller ben som håller upp korgen något från botten. Liksom med de 

flytande korgarna är de bottenbaserade korgarna fästa i en huvudlina som går från ena sidan av 

odlingsområdet till den andra, och som är förankrad och markerad i varje ände. Det finns flera 

olika varianter av korgar. För småskalig odling används ofta korgar med 1-3 ”hyllplan” på vilka 

nätpåsar med ostron ligger eller korgsektioner som kan moteras isär i vilka ostronen ligger (figur 

7) och i mer storskaliga system används större burar med plats för ca 15 rektangulära nätpåsar, var 

och en placerade i sitt eget fack i buren (figur 8). Vid hantering av systemen vinschas de upp med 

hjälp av lindragare eller kran (beroende på storlek). Denna typ av odling är inte beroende av 

tidvattensrörelser men bör inte placeras grundare än 3 m i områden där isbildning kan 

förekomma. 
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Figur 7. Exempel på småskaliga system för bottenodling av ostron i korgar. 

 

Figur 8. Exempel på mer storskaliga bottensystem för korgodling av ostron. 

Ett system lämpligt för mer småskalig produktion är SEAPA korgar som är upphängda på linor 

som i sin tur är uppspända mellan pålar nedstuckna i bottensedimentet (Figur 9). I denna typ av 

system har korgarna ett flytelement inne i korgen eller på undersidan, vilket innebär att ostronen 
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tumlas när korgen rör sig med vattennivåförändringarna från att hänga fritt i linan vid lågvatten 

till att flyta ovanför linan vid högvatten. 

  

Figur 9. Illustration av ett småskaligt odlingssystem som utnyttjar tidvattnets rörelser för tumling av 

ostronen. 

Nedsänkningsbara odlingssystem 
Nedsänkningsbara eller nedsänkta odlingssystem, dvs. system som är helt nedsänkta under 

vattenytan, används i flera delar av världen för produktion av olika organismgrupper (Beveridge 

2004, Ryan 2004, Chopin och Sawhney 2009, Langan 2009, Langan och Couturier 2010, Shumway 

2010). Denna typ av system inkluderar ett brett spektrum av tekniska konstruktioner och kan 

variera från kustnära system till mer extrema utsjösystem. Generellt sett kan alla 

bottenodlingssystem klassas som nedsänkta odlingssystem, men det finns också varianter på 

ytbaserade system som anpassats för högenergiområden och därmed sänkts ner till större djup. För 

lågtrofiska arter är det framför allt långlinesystem som anpassats till exponerade områden. 

Exponerade långlinesystem bygger på liknande principer som långlinesystem i skyddade 

områden, men huvudlinan ankras på ett djup anpassat till lokalens exponering (t.ex. 7 eller 10 m 

djup). Lokalen i sig kan vara avsevärt mycket djupare. Huvudlinan bärs, liksom för ytbaserade 

system, upp av flytelement som kan vara ytbaserade eller nedsänkta. Om bojarna är nedsänkta 

markeras huvudlinan endast med ett fåtal ytbojar (figur 10).  

  

Figur 10. Principskiss på hur nedsänkta långlinesystem kan vara konstruerade. Den vänstra bilden 

illustrerar ett system med ytbaserade bojar och är från Goseberg m.fl. (2017). Den högra bilden är från 

Morse och Rice (2010) och illustrerar ett system med nedsänkta bojar. 
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För- och nackdelar med olika typer av 
odlingssystem 

Lämplighet i förhållande till odlingsmiljön 
Lämpligheten av ett odlingssystem avgörs delvis av de förutsättningar som råder i 

etableringsområdet. I Sverige behövs system som inte är beroende av tidvattenrörelser då 

havsvattenståndet drivs primärt av vädersystem vilket resulterar i generellt små variationer i 

vattenstånd med större och mer långvariga variationer i vattenstånd som förekommer med 

stokastiska intervall. System lämpliga för denna typ av förhållanden är långlinesystem, flytande 

ytbaserade system och vissa bottensystem (t.ex. metallburar stående på botten). 

Djup är en nyckelfaktor vid val av odlingssystem. Bottenbaserade odlingssystem och flytande 

system är lämpliga i grunda områden (3–7, som max 10 m). Djupförhållanden påverkar de flytande 

systemen genom nedsänkningen under vinterhalvåret. Långlinesystem kräver lite större djup 

(minst 5–6 m) och kan även etableras på djupare lokaler. 

Odlingsverksamheten i Sverige genomförs kustnära i skyddade, ofta grunda, områden med 

relativt mjuk botten. Substratets fasthet påverkar val av ankare för långlinesystem och om 

bottenbaserade system kan användas. Vid för mjuk botten sjunker systemet ner i bottensubstratet 

och odlingsorganismerna kvävs. Också flytande korgar påverkas av substratet då de sänks ner till 

botten under vinterhalvåret. Under förutsättning att substratet är tillräckligt fast är alla system som 

hanteras från båt lämpliga. 

Isläggning på svenska västkusten förekommer, dock inte årligen. Detta innebär att alla ytbaserade 

system (både flytande system med hängande odlingsstrukturer och flytande korgar) kan utsättas 

för stora påfrestningar under vinterhalvåret. Detta har också orsakat kollaps av flera 

långlinesystem genom åren i Sverige. Övriga system (primärt bottenbaserade system) klarar 

vinterförhållanden med isläggning då de inte befinner sig vid ytan under vintersäsongen. Flytande 

korgar sänks därför ofta ner och ställs på botten under vintern, vilket dock innebär extra arbete 

under vår och höst för att sänka ner och ta upp systemet. 

Odlingssystem på västkusten påverkas, framför allt under sommarhalvåret, av omfattande påväxt 

vilken kan minska vattenomsättningen i korgstrukturer och orsaka minskad tillväxt och ökad 

dödlighet för odlade ostron. Även andra odlingsorganismer utsätts för påväxt, t.ex. musslor som 

ofta får påslag av kalkmask (Spirobranchus triqueter) vilket minskar produktens värde i 

konsumentledet. Storskaligheten och det statiska utförandet av långlinesystem gör det svårt att 

hantera påväxt på ett effektivt sätt även om tekniker för detta är under utveckling (ex 

värmebehandling, Asgari & Jahangard 2012). Odlingssystem som står på botten kräver också 

hantering av påväxt, och inga automatiserade sätt att hantera detta finns idag utvecklade. 

Rengöring av dessa korgar görs ofta genom att korgarna lyfts upp och lämnas att torka, skrubbas 

manuellt eller högtrycktvättas manuellt vilket är både tid- och kostnadskrävande samt ofta fysiskt 

krävande. Flytande korgar och korgar hängande på bottenbaserade ställningar är de system för 

odling av ostron som är bäst anpassade till att hantera påväxt. Flytande korgar kan flippas upp-

och-ned så att påväxten exponeras i luften och dör, medan korgar hängande på bottenbaserade 

ställningar torrläggs vid lågvatten vilket minskar problemet med påväxt. 
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I tillägg till ovanstående nämnda aspekter har de olika odlingsodlingssystemen olika visuell 

påverkan. I områden som utnyttjas av många andra aktörer kan detta vara av stor betydelse. Den 

visuella påverkan av långlinesystem är omfattande, framför allt beroende på storskaligheten i 

odlingsaktiviteterna. System med polyetylenrör som flytelement istället för bojar/tunnor anses 

generellt generera mindre visuell störning då flytelementen är lägre och därmed ligger närmare 

vattenytan. Detta har dock resulterat i problem med för dålig synlighet, framför allt för mindre 

system och i områden med mycket turism. Sätt att hantera den visuella påverkan av bojar/tunnor 

är att ändra färg från traditionellt blått (i Sverige) till gråa eller svarta bojar/tunnor. Bottensystem 

har i motsats mycket liten visuell påverkan på närmiljön då systemen inte syns från ytan. 

Ytterligare en aspekt som bör nämnas är att bottenbaserade system kan orsaka fysisk påverkan på 

botten då systemen är placerade direkt på substratet. För övriga system finns endast en liten fysisk 

påverkan från ankarna. Alla odlingssystem kan också orsaka en ackumulering av organiskt 

material på botten under odlingen. Beroende på oceanografiska förhållanden på odlingslokalen 

samt omfattning av odlingen så kan detta antingen påverka de sedimentlevande organismerna 

positivt (Kochmann m.fl. 2008, Markert m.fl. 2010) eller negativt (Castel m.fl. 1989, Dittmann 1990). 

Lämplig lokalisering av odlingar är därmed av stor vikt för att undvika negativa effekter på 

existerande ekosystem. 

Lämplighet i förhållande till odlingsorganism 
De olika systemen beskrivna ovan passar olika bra till olika odlingsorganismer. Långlinesystemen 

är en teknik som passar bra för musslor, sjöpung och alger i och med att långa, sammanhängande 

odlingsrep kan används under produktionen vilket underlättar vid skörd. Detta är fördelaktigt då 

arterna är lågvärdesarter och produktionen därför behöver skalas upp för att lönsamhet ska 

uppnås. Systemen blir med andra ord relativt stora vilket kräver en viss infrastruktur för 

etablering, tillsyn och underhåll, och skörd av den producerade organismen, och är därmed 

mindre lämpliga för småskalig odling. Nuvarande produktionstekniker av musslor, sjöpung och 

alger på långlinesystem kräver också relativt lite hantering av organismerna under odlingscykeln, 

förutom i de fall där musslorna sås om (”re-seeding”) för att kontrollera tätheter och förbättra 

förutsättningen för snabb tillväxt genom storlekssortering. Kort sammanfattat hängs yngelsubstrat 

(odlingsband) ut för insamling av yngel av odlingsorganismen (musslor och sjöpung) eller så viras 

smala linor med påsådda algskott runt odlingslinorna varpå odlingen lämnas utan vidare 

hantering tills det är dags för skörd. Detta gör att odlingsorganismerna inte behöver vara enkelt 

tillgängliga under odlingscykeln. Sammantaget gör detta att långlinesystem är det mest lämpliga 

systemet för dessa odlingsarter. 

Till skillnad från ovanstående diskuterade organismgrupper kräver odling av ostron däremot en 

större insats under produktionsfasen då odlingskorgar och burar ackumulerar påväxt. Därför 

krävs regelbunden rengöring av odlingsburarna. Ostronen måste också storlekssorteras och tumlas 

regelbundet för att optimal tillväxt och rätt form ska uppnås för försäljning. Detta innebär att 

odlingssystemet måste vara flexibelt och lättillgängligt under hela odlingsprocessen. Det finns 

också flera odlare i Sverige som är intresserade av att starta ostronodling på liten skala. Då ostron 

är en högvärdesprodukt är detta inte orimligt, och det finns många exempel internationellt på 

ekonomiskt hållbara, småskaliga ostronodlingar. För dessa aktörer är med andra ord flytande 

korgar eller bottenbaserade system lämpligast i dagens läge. 

I nedanstående tabell sammanfattas de huvudsakliga för- och nackdelarna med olika typer av 

odlingssystem. 
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Tabell 1. Sammanfattning av olika odlingssystems styrkor och svagheter baserat på användning i 

Skandinavien och i Nordamerika. 

Typ av 

system 
Styrkor Svagheter 

Lämplig för 

organismgrupp 

Långlinesystem 

med bojar och 

rep/band 

 - Storskaligt 

- Lämpligt för alla substrat utom 

hårdbotten 

- Lämpligt i områden utan 

tidvatten 

- Inte lämpligt för småskalig odling 

- Svårt att hantera påväxt 

- Visuell påverkan 

- Känsligt för isläggning 

Musslor, 

sjöpung, alger 

Långlinesystem 

med bojar och 

korgar 

- Storskaligt 

- Lämpligt för alla substrat utom 

hårdbotten 

- Lämpligt i områden utan 

tidvatten 

- Inte lämpligt för småskalig odling 

- Svårt att hantera påväxt 

- Visuell påverkan 

- Känsligt för isläggning 

- Kräver manuell tumling av 

ostron 

(Ostron) 

Långlinesystem 

med 

polyetylenrör 

och rep/band 

- Storskaligt 

- Lämpligt för alla substrat utom 

hårdbotten 

- Lämpligt i områden utan 

tidvatten 

- Hanterar isläggning bättre än 

system med bojar 

- Inte lämpligt för småskalig odling 

- Svårt att hantera påväxt 

- Visuell påverkan 

- Kräver manuell tumling av 

ostron 

Musslor, 

sjöpung, alger, 

ostron 

Långlinesystem 

med 

polyetylenrör 

med korgar 

- Storskaligt 

- Lämpligt för alla substrat utom 

hårdbotten 

- Lämpligt i områden utan 

tidvatten 

- Hanterar isläggning bättre än 

system med bojar 

- Inte lämpligt för småskalig odling 

- Svårt att hantera påväxt 

- Visuell påverkan 

- Kräver manuell tumling av 

ostron 

 

Ostron 

Flytande 

korgar 

- Småskaligt och storskaligt 

- Klarar isläggning genom 

nedsänkning 

- Lämpligt i områden utan 

tidvatten 

- Delvis automatiserad hantering 

av påväxt 

- Viss tumling av ostron av 

vågverkan 

- Stora korgar krävande att flippa 

(pga. avsaknad av automatisering) 

- Visuell påverkan 

- Påverkas av bottenförhållanden 

(för mjukt --> ostronen kvävs 

under vintern) 

- Nedsänkning under vintern leder 

till extra arbete 

Ostron 

Bottenstående 

korgar 

- Småskaligt och storskaligt 

- Klarar isläggning 

- Lämpligt i områden utan 

tidvatten 

- Liten visuell påverkan 

- Påväxthantering krävs 

- Påverkas av bottenförhållanden 

- Kräver manuell tumling av 

ostron 

- Kan orsaka fysisk påverkan på 

botten 

Ostron 

Bottenbaserad 

ställning med 

hängande 

korgar 

- Delvis automatiserad hantering 

av påväxt 

- Automatisk tumling 

- Kräver tidvattenområde   

- Beroende av fast substrat för 

hantering 

Ostron 
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Behovsbeskrivning för ett nytt odlingssystem 
för ostron i Sverige 
Baserat på ovanstående sammanställning kan konstateras att alla existerande odlingssystem har 

både för- och nackdelar. En nyckelfråga för alla odlingsorganismer är hur den visuella påverkan av 

odlingssystemen ska kunna minskas. Förutom detta är flytande odlingssystem med hängande 

odlingsstrukturer (t.ex. långlinesystem och smart-farm system) i stort sett optimerade för odling av 

musslor, alger och sjöpungar och automatiserade processer för underhåll och skörd finns till stor 

del utvecklat. För odling av ostron finns däremot stora utvecklingsbehov vad gäller effektivisering/ 

automatisering av påväxthantering, tumling och storlekssortering. Även om det i dagsläget finns 

utrustning för storlekssortering och tumling av ostron så kräver dessa processer fortfarande att 

odlingssystemen hanteras enskilt och att ostronen placeras manuellt i storlekssorteringsmaskiner. 

Syftet med en ny design av odlingssystem för ostron är därför att kunna effektivisera de olika 

momenten i odlingsprocessen och kunna få till mer av en löpandebandsprocess för att minska det 

manuella arbetet med odlingen. I Sverige odlas i dagsläget enbart det inhemska platta ostronet. För 

denna art är tumling av mindre vikt även om viss tumling är fördelaktigt för att få en bra form på 

det odlade ostronet (dvs kupigare skal). Automatisering av påväxthantering och storlekssortering 

är dock av stor vikt. 

En grundläggande förutsättning för ostronodling i ett svenskt perspektiv är att arbeta med 

korgsystem. På grund av avsaknaden av tidvatten kan hängande korgar från bottenbaserade 

ställningar inte användas. Avsaknaden av tidvatten gör också att automatiserade processer för 

påväxthantering måste utvecklas. Både flytande korgar, bottenbaserade system och korgar 

hängande från flytande strukturer skulle kunna användas, men alla dessa system har utmaningar 

gällande automatisering av ovanstående nänmda processer. Av dessa har flytande korgsystem stor 

visuell påverkan och innebär extra arbete för nedsänkning på hösten samt för att ta upp systemet 

igen på våren.  

Identifiering av utvecklingsbehov och förslag på förbättringar för ett nytt system för ostronodling i 

Sverige: 

• Form: de flesta av dagens system är rektangulära. Detta försvårar automatiserad 

processhantering. Runda (cylindriska) burar innebär att buren kan rullas och 

ostronen tumlas i korgen utan att behöva tas ut. Detta är ett viktigt moment att 

genomföra under sommarhalvåret när tillväxten är snabb för att undvika att ostronen 

växer ihop. 

• Utformning: i flera av dagens system måste korgarna demonteras och monteras vid 

hantering, rengöring och tumling av ostronen. I ett nytt system bör de olika 

”hyllplanen”/våningarna i korgen sitta ihop för att förenkla hanteringen. Det är också 

tydligt att det behövs en effektivisering av hur man ska komma åt ostronen. I t.ex. 

SEAPA krogar eller Flip-farm systemet öppnas varje korg för sig vilket är 

tidskrävande. Ett nytt system bör därför ha en gemensam ”dörr” som öppnar 

samtliga fack i ostronburen för att effektivisera arbetet. 

• Ostronkorgar som används i hängande odling, liksom småskaliga flytande korgar är 

ofta gjorda av plast. Också i de mer storskaliga odlingssystemen (både flytande och 

bottenbaserade) ingår nätpåsar av plast för att hålla ostronen på plats i metallkorgar. I 

ett nytt system bör användning av plast minimeras, både som ett sätt att öka 
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hållbarheten genom att minimera plastanvändning inom vattenbruket, men också för 

att: 

o öka hållbarheten vid hantering  

o öka hållbarheten vid rengöring från påväxt. Hela buren kan doppas i skållhett 

vatten utan att materialet påverkas av värmen. 

o öka genomflödet av vatten då ståltråd kan var mycket tunnare än plast och 

ändå bibehålla hållfastigheten i systemet. 

 

Ett nytt system bör därför vara gjort av rostfri tråd istället för plast. 

Inom detta projekt föreslås därför ett cylindriskt bursystem av rostfritt stål med 5-20 våningar. På 

sidan av cylindern ska en lucka som möjliggör tillgång till ostronen på alla nivåer sitta. Detta 

möjliggör en automatiserad hanteringsprocess på fartyget som används. Burarna kan hängas från 

system som flyter på ytan (t.ex. långlinesystem eller smart-farm modellen) alt. kan ställas på botten 

som ett bottenbaserat system. Vid upphängning kan burarna monteras i trossar både på ovansidan 

och på undersidan av burarna, vilket möjliggör att burarna kan rullas upp på fartyget och gå 

igenom urplockning av ostron/tumling, storlekssortering, värmebehandling av själva buren och 

återstockning av buren i en automatiserad process.  
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