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Odlade alger - ett framtidshopp? 
Algodling är globalt en stor industri, men produktionen i Europa 
är liten. Algodling kan bidra till ekonomisk tillväxt genom pro-
duktion av biomassa och samtidigt tillhandahålla miljönyttor 
som exempelvis upptag av kväve och fosfor ur havet. Ett hinder 
för utvecklingen av algodling kan vara låg vinstpotential i indu-
strin. Därför undersöker vi lönsamheten i algodling på den 
svenska västkusten. Vi finner att: 

· Det finns möjlighet till god lönsamhet i algodling.  
· Värdet av upptaget av kväve och fosfor från havet är li-

tet i förhållande till de företagsekonomiska vinsterna. 
· Boende längs den svenska västkusten är förhållandevis 

positiva till algodling.  

Eftersom alger har stora fördelar i förhållande till landbaserad pro-
duktion av biomassa har den kallats årtusendets mest lovande växt. 
Odling av alger tar inte upp värdefull åkermark och kräver varken 
gödsel eller vatten för bevattning. Biomassan som produceras av att 
odla alger kan användas till mycket: mat, foder, tillverkning av bio-
produkter, biobränsle eller som stabiliseringsmedel i livsmedel. 
Utöver detta leder algodling till miljönyttor som att skapa habitat 
för fisk- och kräftdjur, i viss utsträckning binda koldioxid samt ab-
sorbera näringsämnena fosfor och kväve från vattnet. Dessa nä-
ringsämnen bidrar till övergödning av vattendrag och havsområ-
den. Men algodlingar kan också medföra att rekreation och båttur-
ism påverkas negativt. 

Idag odlas alger främst i Asien. Kina och Indonesien står tillsam-
mans för 87 procent av dagens globala produktion. De huvudsak-
liga användningsområdena för algerna är livsmedels-produktion 
och utvinning av ämnen som används som stabiliserings- och för-
tjockningsmedel. I Europa är produktionen för närvarande liten, 
men med drivkrafter för en expansion då användningsområdet för 
odlade alger är stort och miljöeffekterna kan vara positiva. Ett hin-
der för en expansion av algodling i Sverige är osäkerhet kring lön-
samheten.  

Tillsammans med forskare från KTH och Göteborgs universitet har 
vi undersökt den ekonomiska potentialen i odling av algen socker-
tång (Saccharina latissima) ämnad för mänsklig konsumtion. Längs 
Sveriges kuster förekommer denna alg huvudsakligen på västkus-
ten, från Skagerrak i norr till Skånes södra spets i Öresund. Odling-
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en antas därför ske på den svenska västkusten, där algen finns na-
turligt, och vara storskalig. I analysen har vi också inkluderat vär-
det av miljöeffekter, som följer av algodling i större skala. Dock har 
upptaget av koldioxid inte beaktats i analysen då kunskapen om 
detta är begränsad. Genom att utföra en samhällsekonomisk lön-
samhetsbedömning baserad på data från ett algodlande företag på 
den svenska västkusten kan vi göra en tillförlitlig uppskattning av 
lönsamheten i svensk algodling.   

För att utvärdera algodlingens ekonomiska potential analyseras två 
scenarier. I det första scenariot studerar vi ett befintligt företag med 
algodling i Kosters skärgård på 2 hektar (0,02 km2) över en 10 års-
period. I det andra scenariot studerar vi den ekonomiska potentia-
len av samma verksamhet vid en snabb expansion över en period 
på 40 år. Det teoretiskt maximala området för algodling på den 
svenska västkusten, med hänsyn till miljöförhållanden, logistik och 
annan användning av havsområdena, bedöms vara på 338 km2 och 
för att uppnå odling i den utsträckningen på 40 år krävs en tillväxt 
av odlingsområdet om 28 procent årligen, vilket är en högre till-
växttakt än den nuvarande årliga tillväxten globalt. Det är därmed 
en osannolikt snabb utveckling, men scenariot ger en bild av vilka 
effekter så storskalig algodling skulle få. I beräkningarna av lämp-
liga områden för algodling har befintliga fiskeområden beaktats. I 
dessa områden sker en begränsad eller ingen odling. I analysen av 
algodling inkluderas inte eventuella positiva eller negativa effekter 
på fisket. De båda scenariona utreds genom en sammanställning 
och summering av de kostnader och intäkter som verksamheten ger 
upphov till. Resultatet visar den företagsekonomiska lönsamheten i 
algodling.  

Den samhällsekonomiska analysen består av två delar. Lönsamhet-
en för företaget/industrin, enligt ovan, och värdet av den miljö- och 
rekreationspåverkan som verksamheten ger upphov till. Dessa 
summeras för att ge en samlad bild av algodling för hela samhället.  

Datamaterialet som används för de företagsekonomiska beräkning-
arna i vår analys kommer från företagets produktion av alger. Be-
räkningarna av kostnaderna är baserade på driftsfakturor och upp-
skattningar av arbetskrafts- och energikostnader. Beräkningarna av 
intäkterna är baserade på marknadspriset på torkade alger. Vad 
gäller miljöeffekterna av algodling är de positiva med störst bety-
delse upptag av fosfor och kväve från havet, vilket leder till mins-
kad övergödning. Nyttan av minskad övergödning värderas i mo-
netära termer baserat på existerande litteratur. Rekreationspåver-
kan är dock negativ. Eftersom analysen av storskalig odling om-
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fattar en lång tidsperiod (40-år) behöver framtida kostnader och 
intäkter räknas om till dagens priser för att kunna göra en rättvi-
sande jämförelse. Den företagsekonomiska kalkylen och miljö- och 
rekreationseffekterna kombineras sedan för att göra en samhällse-
konomisk lönsamhetsbedömning. Samhällsekonomiskt är algodling 
lönsam om de samhällsekonomiska vinsterna överstiger de sam-
hällsekonomiska kostnaderna.  

Efter storskalig expansion av odlingen kommer det år 40 att produ-
ceras cirka en miljon ton biomassa (våt). En sådan volym skulle ut-
göra cirka 3 procent av den nuvarande globala produktionen av 
alger. När det gäller upptag av fosfor och kväve, skulle denna pro-
duktionsnivå binda 8 procent av det årliga inflödet av kväve och 60 
procent av det årliga inflödet av fosfor till Skagerrak och Kattegatt.  

Genom att studera det första scenariot med företaget som odlar al-
ger på 2 hektar över en 10 års period ser vi vad som driver resulta-
ten på kort sikt. Vi finner att både det företagsekonomiska nettovär-
det (9,8 miljoner kronor) och det totala samhällsekonomiska netto-
värdet (9,4 miljoner kronor) är positiva. De variabler som i störst 
utsträckning påverkar och förklarar resultaten är produktionskost-
naden (7 miljoner kronor) och försäljningsintäkterna (16,9 miljoner 
kronor). Det sammantagna värdet av miljö- och rekreationspåver-
kan är negativt men litet. Värdet av den positiva miljöpåverkan, det 
vill säga förmågan hos algerna att fånga upp näringsämnen i vatt-
net, uppgår till sammanlagt 0,15 miljoner kronor för kväve och fos-
for. Kostnaden för förlusten av rekreationsmöjligheter, uppgår till 
0,52 miljoner kronor. Då värdet av upptaget av näringsämnen är 
lägre än det förlorade värdet av rekreation blir det totala värdet av 
dessa effekter negativt (minus 0,37 miljoner kronor).  

Vi finner också att priset till vilket företaget behöver sälja algskör-
den för att inte gå med förlust är 125 kr/kg. Kilopriset representerar 
torkade alger för mat. Det priset är långt under det pris som studien 
har fastställt som ett rimligt försäljningspris (300 kr/kg), vilket utgör 
medelvärdet av dagens försäljningspris (ca.500 kr/kg) och det lägsta 
pris (100 kr/kg) som andra studier funnit rimligt i ett värsta-fall-
scenario. Det finns med andra ord gott om utrymme att sälja de od-
lade algerna till ett högre pris än det som får verksamheten att gå 
jämnt upp för företagen.  

När det andra scenariot med algodling i större skala undersöks fin-
ner vi samma mönster, det vill säga stora och positiva samhällseko-
nomiska nettovärden. Även i detta fall beror resultatet på den före-
tagsekonomiska kalkylens överskott medan miljö- och rekreations-
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effekterna påverkar det samhällsekonomiska resultatet negativt. 
För att undersöka stabiliteten i dessa resultat genomfördes en käns-
lighetsanalys där pris, skörd och energikostnad har varierats. De 
värden som används i känslighetsanalysen är högst osannolika men 
används för att belysa hur känslig analysen är för variation i någon 
av de ingående variablerna. Vi finner att sannolikheten är mycket 
låg för ett negativt resultat i den företagsekonomiska och samhällse-
konomiska kalkylen. Vår undersökning visar således att algodling 
för livsmedelskonsumtion i ett skandinaviskt odlingsklimat har 
utsikter att bli mycket lönsam. 

Figur 1: Konsumtionspyramid för alger 

Idag odlas alger främst för livsmedel och andra produkter med ett 
högre konsumtionsvärde som tillverkas i mindre volymer 
(högvärdesprodukter). Algbaserade produkter som tillhör produkt-
kategorier med lägre konsumtionsvärde men högre produktionsvo-
lymer (lågvärdesprodukter) som biomaterial, bioenergi och gödsel 
produceras ännu inte i större skala. Vår analys indikerar att för att 
storskalig algodling ska vara lönsam behöver den kunna möta ef-
terfrågan i hela konsumtionspyramiden, som illustreras i figur 1. 
Vid en ökad algproduktion kommer marknaderna i pyramidens 
topp att mättas. Det blir då avgörande att kunna använda den pro-
ducerade biomassan även i produkter med lägre värde i de lägre 
skikten i pyramiden. Om alger kan produceras lönsamt även för 
lågvärdeprodukter i pyramidens bas kommer storskalig algodling i 
framtiden att kunna vara lönsam och även bidra till att ersätta fos-
silbaserade produkter.  

Den tilltänkta odlingsplatsen sträcker sig längs Sveriges västkust 
från Strömstad i norr till strax söder om Göteborg i söder, en region 
med stort naturvärde och höga rekreationsvärden. Detta skulle 
kunna skapa motstånd hos allmänheten mot en utveckling av al-
gindustrin. I syfte att undersöka inställningen till utvecklingen av 
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olika typer av vattenbruk längs den svenska västkusten genomför-
des en webbaserad enkätundersökning bland boende i det berörda 
närområdet. De olika typerna av vattenbruk som ingick i enkätun-
dersökningen är odling av fisk, blötdjur och alger. Resultaten från 
enkäten visar att den allmänna inställningen till vattenbruk tende-
rar att vara positiv, dock var majoriteten av svaren varken positiva 
eller negativa utan neutrala. Undersökningen visar också att re-
spondenterna är mer positiva till odling av alger och musslor än 
vad de är till odling av fisk. Det förklaras bland annat av en rädsla 
för, och medvetenhet om, kemikalieläckage från fiskodlingar ut i 
havet.  

I enkäten undersöktes de svarandes kunskaper om vattenbruk 
varpå de delades in i tre grupper beroende på kunskapsnivå. Upp-
delningen visade att gruppen med hög kunskap tenderade att ha en 
tydligare åsikt i frågorna. Deltagare med låg eller medelhög kun-
skap svarade i större utsträckning neutralt. Att de som var mest 
positiva också var de som var mest pålästa och informerade pekar 
på vikten av att utbilda och informera allmänheten om hur algod-
ling går till och dess fördelar. Ytterligare kunskaper kan förstärka 
den positiva bilden av algodling bland allmänheten. Detta skulle 
motverka att den negativa inställningen till fiskodlingar förs över 
på algindustrin.  

Vi finner mycket goda förutsättningar för att en större algindustri 
på den svenska västkusten skulle kunna vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Resultaten visar också att detta beror på de företagsekono-
miska vinsterna i odlingen av alger. Även om algodling skulle 
fånga upp betydande mängder fosfor och kväve från havsvattnet 
värderas detta upptag lågt i förhållande till de företagsekonomiska 
vinsterna. Vår analys visar därför att det inte finns behov av att be-
tala ut stöd till odling av alger till förmån för upptag av fosfor och 
kväve i Skagerak och Kattegatt. Om politiska styrmedel behövs bör 
de istället inriktas på industriutveckling då biomassans marknads-
potential är den drivkraft som kan leda till en ökad odling av alger 
och därmed möjliga miljövinster.  

Studien visar också på negativa effekter på rekreationsvärdena och 
att dessa kan vara större än miljönyttan. Storleken på rekreations-
förlusterna vid algodling är dock osäkra och kan såväl under- som 
överskattas. Det är dock viktigt att noga överväga lokaliseringen av 
algodling för att minska påverkan på rekreationsvärden och fiske.  

Vi finner att många boende på västkusten i dagsläget är neutrala till 
algodling, vilket indikerar att boende inte har så stor erfarenhet el-
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ler kunskap om odling av alger. De som har mest kunskap om 
vattenbruk har också den mest positiva inställningen till algodling 
längs västkusten. Vid en expansion av odlingarna är det därför vik-
tigt att informera om såväl positiva som negativa effekter av odling-
en.  
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De presenterade resultaten bygger på resultat presenterade i föl-
jande akademiska artiklar:  

Hasselström, L., Thomas, J-B.E., Nordström, J., Cervin, G., Nylund, 
M. G., Pavia. H. and Gröndahl, F. (2020), Socioeconomic prospects 
of a seaweed bioeconomy in Sweden, Scientific Reports, 10:1610.  

Thomas, J-B.E., Nordström, J., Risén, E, Malmström, M.E. and Grön-
dahl, F. (2018), The perception of aquaculture on the Swedish West 
Coast, Ambio. 47, 398-409.  
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