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Åland satsar på innovativ fiskodling och 
går i spetsen för att utveckla 
aquaponics i Östersjöområdet 
 
Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) lanserar projektet BraWatA som 
går ut på att använda näringsämnen från fiskodlingar på land 
för att gödsla intilliggande växtodlingar. Med hjälp av 
aquaponics, som metoden kallas, kan man skapa storskaliga 
och hållbara miljövänliga lösningar. 
 
Ålands Utvecklings Ab har lyckats gå vidare med sin ansökan BraWatA (Brackish Water 
Aquaponics) inom ramen för EU-programmet Baltic Sea Region (BSR). Projektet är ambitiöst 
och inkluderar flera länder med Åland i spetsen som agerar ledande partner. Budgeten för 
BraWatA är preliminärt på 3,6 miljoner euro. 

– Vi fick häromdagen besked att vi klarat det första nålsögat i och med att BSR 
godkänt vår pitch. Datorrummet öppnades den 26.januari och vi fortsätter 
jobbet med den slutliga ansökan, säger ÅUAB:s vd Lennart Joelsson. 

  
Projektet BraWatA är placerat under rubriken Efficient Management of Natural Resources 
vilket i översättning betyder effektiv hantering av naturresurser. 
 
Målet med projektet är att designa och bygga en pilotanläggning för aquaponics, en sluten 
process där man genom att kombinera fisk- med växthusodling drar nytta av naturliga 
processer. Näringsämnen från fiskuppfödningen återanvänds och används som gödsel i 
växtodlingen. 
 
Tekniken är sedan tidigare prövad i mindre sammanhang och i andra förhållanden. BraWatA 
ska till skillnad mot tidigare projekt utföras i en miljö bestående av sötvatten och bräckt 
vatten. 

– I dag finns väldigt lite data och forskning kring hur man använder aquaponics i bräckt- 
eller saltvatten vilket skapar möjligheter för oss. Det är en teknik som kan förändra 
livsmedelsproduktionen inte bara i Östersjön utan längst många kustlinjer och kring 
stora insjöar runt om i världen, förklarar Lennart Joelsson.  
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Fastighetsverket meddelar att Guttorp fiskodling kommer att ta projektet i beaktande, i syftet 
att bygga denna aquaponic bredvid den befintliga RAS-odlingen som finns på Guttorp idag. 
BraWata kommer inte att påverka Fastighetsverkets planer på att genomföra det planerade 
reningsverket.  

- Vi tar i beaktande aquaponicens behov av näringsrikt vatten när vi nu 
genomför reningen av Guttorps vatten, säger VD Stefan Rumander på 
Fastighetsverket.  

 
För att alls komma på fråga som ledande partner i ett EU-projekt gäller att även andra parter 
ska kunna dra nytta av resultatet. Fokus för ÅUAB ligger därför på några unika hållbara 
sektioner: 
 
1. Aquaponics i bräckt vatten, vad ska man tänka på och hur ska det ske? 
2. Forskningscentret och den databas som ska upprättas ska vara öppen för alla.  
3. Även tekniken biophotoreaktor skall ingå i anläggningen. 
Detta har ännu inte testats i Östersjön varför en testanläggning först måste utvecklas. 
  

– Om projektet förverkligas hoppas vi på ÅUAB att tillsammans med våra partners 
skapa en integrerad anläggning med bräckt vatten och sötvatten, unik för Östersjön. 
Detta kan sedan leda till synergier och möjliggörande av ”Blue Growth” i praktiken, vi 
ska skapa förutsättningar och kunskap för att kombinera fiskodling på land och 
växthusodling i större skala än vad som skett hittills, säger Kairi Joesalu.   

 
Ett nyckelbegrepp i EU-programmet är det partnerskap som ska bildas av aktörer från kusten 
eller närområdet i Östersjön. Varje partner spelar en betydande roll för projektet och dess 
utveckling. Inom den närmaste tiden ska ÅUAB identifiera partners i syfte att underteckna 
Letter of Intent (LIO) med respektive.  
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