Expertmöte 8:e sept
Cirkulering av näringsämnen
- från hav till land!

Vilka är vi?

Byggt på ideella krafter!

Stort intresse, bygg
underifrån!

Djupa sedimentlager på botten
Fintrådiga alger
täcker vattenytan
Igenväxta stränder

Näring måste stoppas på land....

..men gamla synder måste även
återföras från hav till land

Varför stöd till recirkulering?
• Hög internbelastning i Östersjön, resultat av gamla synder
• Tydlig koppling till flera åtgärder i Åtgärdsprogram för
havsmiljön (ÅPH 10, ÅPH 11 och i viss mån ÅPH 30)
• Övergödningsåtgärder inom Åtgärdsprogram för vattenförvaltningsförordning är inte tillräckliga
Åtgärdsbehov och åtgärdseffekter för fosfor
(bild från Vattenmyndigheten Södra Östersjön)

Varför stöd till recirkulering?
• Hög internbelastning i Östersjön, resultat av gamla synder
• Tydlig koppling till flera åtgärder i Åtgärdsprogram för
havsmiljön (ÅPH 10, ÅPH 11 och i viss mån ÅPH 30)
• Övergödningsåtgärder inom Åtgärdsprogram för vattenförvaltningsförordning är inte tillräckliga
• Upptag av näringsämnen och in-situ åtgärder krävs
(jämte belastningsminskningar) för att uppnå god havsmiljö!

Fosfor är en ändlig resurs...

..och kväve är energikrävande att binda

Investeringsbidrag finns i dag
•
•
•
•

Leader
Lova
Miljöinvesteringar
EFFH

• ...medel till drift saknas!
• ...nya medel?

Ny pengar!

Återcirkulera näring- från hav till
land! Exempel från kalmar län
Musslor

Bevattning
Spigg

Cirkulera näringen från hav till land
Övergödningen kan vara en resurs
Bevattning av jordbruksgrödor
med näringsrikt brackvatten
– Projekt Dynestad, Västervik

Miljöfiske av spigg – flerfaldig miljönytta
* Klimatnytta - substrat till biogas/fordonsgas-produktion)
* Biogödsel ersätter handelsgödsel
* Minskad obalans i Östersjön
* Näringsupptag från havet

Odla musslor?
Projektet MarBioShell* har räknat på vad det kostar
att odla ”minimusslor” (30-40 mm) i Stora bält.
Musslorna beräknas säljas som:
80 % fodermusslor för 1 kr/kg. Behöver ej tvättas och
sorteras!
20% konservmusslor för 8 kr/kg
Samma teknik används i Kalmarsund

*Finansierat av Danish Agency for Science,
Technology and Innovation

Resultat från musselodlingsprojekt i
Kalmarsund:
2 år gamla musslor, Västervik
1,5 år gamla musslor, Byxelkrok

Skörd 2016:
10 ton från 2
musselodlingsenheter

15-20 mm

25-35 mm

Slutsats: Efter 2-2,5 år uppnår odlade musslor från Kalmarsund samma
storlek som Stora Bält-musslor gör efter 1 år, med samma teknik

Jämförelse produktionskostnad Stora Bält – Kalmarsund
Farm units

Great belt*
800

Kalmar sound
12321

Farming time
Productivity/substrate lenght
Productivity/harvest
Total production tons/year
Labour cost Eur/h
Running cost for large vessel
Running cost for small boat
Running cost for harvester
Equipment life-time

7 months
4.15 kg/m
20 000 ton
20 000 ton
35 Eur/h
51 Eur/h
26 Eur/h
51 Eur/h
10 years

23 months
1.12 kg/m
61602 ton
30803 ton
304 Eur/h
51 Eur/h
26 Eur/h
51 Eur/h
10 years

Yearly cost of manpower (h)
Preparing settlement
Starfish removal
Density control
Visual control
Harvesting
Yearly technical survey
Repair and mantain
Safety margain
SUM
Cost

Great belt* Kalmar sound
200
154
100
0
600
462
112
86
2400
1848
1232
800
800
1232
501
501
5513
5515
192955
1654574
Great belt

Running costs of boats and equipment

Kalmar sound
248628
248729

Total variable costs
Maintaining boats and
equipment
mantaining farm
insurance
manpower admin and lead
office costs
interests of working capital, 1
interests of working capital, 2
Scenario 1
Scenario 2

16125
16457
271038
80000
40000
60000
483620
483620

Kalmar sound
municipality

16132
25344
2710385
68571
181286
07
858588
399213
485071

Antaganden:
1. Vid skörd vartannat istället för varje år minskar
arbetsbördan för personal och båtar . Därför kan samma
personal och båtar sköta 54% fler enheter.
2. Bygger på resultat från våra tidigare projekt
3. Antal båttimmar bör minska om man skördar 3000 ton
musslor per år istället för 20 000. Det tas dock inte hänsyn
till här, utan båttimmarna beräknas utifrån antalet
odlingsenheter som ska hanteras samt hur ofta man
skördar.
4. Svenska löner är 85% av danska
5. Försäkringskostaden antas vara samma även om antalet
odlingenheter ökar, pga att båtförsäkringarna utgör den
högsta försäkringskostnaden
6. Kommunalt OH: 10% av personalkostnaden
7. Scenario 1: Investering i miljöåtgärd som betalas via
staten/EU-fonder ger ingen räntekostnad för kommunen.
8. Scenario 2: Kommunen finansierar investeringen själv
genom lån

*Data från T T Nguyen, M A van Deurs, L Ravn-jonsen, E Roth. Assessment of financial feasibility of Farming Blue Mussel in
the Great Belt by the ”Smart Farm System”

Great belt*
private
company

Resultat: Kalmarsund
Hur stor blir kostnaden för skörd per kg mussla, fosfor och kväve?
Scenario 1: Vi får investeringsbidrag från staten/EU och slipper räntor:
EUR
Operation cost per ton harvested mussels (ww)
Operation cost per kg harvested mussels (ww)
Operation cost per kg harvested phosphorous
Operation cost per kg harvested nitrogen

SEK*
264
2501
0,26
2,50
264
2501
26
250

Scenario 2: Vi räknar med kostnaden för investering på 10 år och räntor:
EUR
Total cost per ton harvested mussels (ww)
Total cost per kg harvested mussels (ww)
Total cost per kg harvested phosphorous
Total cost per kg harvested nitrogen

Utan investeringskostnad: 2,5 kr/kg mussla
Med investeringskostnad: 5,60 kr/kg mussla
Växelkurs: 1 EUR=9,47 SEK

SEK
586
0,59
586
59

5550
5,55
5550
555

Kan man göra det billigare?
Scenario 3: Vi säljer musslorna (80% foder, 20% konserv)
Återstående kostnad för upptag:
Harvested nutrients, cost per kg (SEK)
Nitrogen
Phosphorous

incl. investment
322
3221

excl. investment
17
171

Scenario 4: Vi betalar av investeringen på 10 år, men utrustningen håller 20 år.
Harvested nutrients, cost per kg (SEK)
Nitrogen
Phosphorous

not selling mussels
403
4026

selling mussels
170
1700

Scenario 5: Vi tillverkar utrustningen själva, alternativt importerar delar direkt från Sydostasien utan att
gå via återförsäljare. ….?

Slutsats: Att skörda fosfor och kväve med storskalig musselodling i
Kalmarsund skulle kosta mellan 17-555 kr/kg kväve och 171-5550 kr/kg fosfor

Kalmar län har stor potential för musselodling!

Socioekonomiskt:
•
•
•

Fler jobb
Nya råvaror
Bättre krisberedskap

Finansiärer bl.a.
Kalmarsundskommissionens
kommuner,
LOVA, EUs landsbygdsprogram
och Baltic Sea Regional
Programme

Ny branch med dubbelnyttabehöver få hjälp att snabbspola till
lönsamhet!

Ersättning för miljönytta för näring
• Kalmarslän behov baserat på musselodlingar på ostkusten i dag:
300kr/kg N , för att få vinst i musselodlingar
• Naturvårdsverkets rapport: 1023kr/kg P, 31kr kg/N, betalningsvilja
• IVL 75kr-200kr/ kg N- kostnad rening i reningsverk 3000kr /kg P,
rimliga avgifter utsläppsrättssytem
• Kan jämföras med 500 miljoner sanering medel ( ex Oskarshamns
hamn), 720 miljoner per år
• Våtmarker 200 000kr /ha 2-300kg /ha + 5000kr/år=50kr/ kg N
• Ej jämförbart med kostnad av näringssänkor på land

Övrig nytta
• Ett ben till i landsbygdsföretag
(fiskare/lantbrukare)
• Ökad självförsörjningsgrad för lantbrukare- lokal
näring
• Levande landsbygd
• Levande kust
• Förbättra för turism
• Miljömål
• Uppnå vår livsmedelsstrategi

Svensk mat?
•
•
•
•
•
•
•

I Kalmar finns Sveriges största slakteri
I Fliseryd finns Sveriges största äggproducent
I Vimmerby finns Sveriges största mjölkpulverproduktion
I Mörbylånga finns Sveriges näst största kycklingslakteri
I Kalmar finns Arlas enda produktion av rund hård ost
I Kalmar ligger Sveriges nyaste foderfabrik
Kalmar län toppar när det gäller grönsaker, lök, potatis, mjölk,
kyckling och ägg.
• Kalmar län har 12.5 procent av alla landets kor med en befolkning
som motsvarar 2.5 procent.

• Vi vill ha lokalproducerad mat utan att öka
övergödningen!

Vinn vinn
• Genom stöd för åter cirkulering av
näringsämnen kan inte bara övergödningen
minska utan förädling av marina substrat kan
innebära nya lokalproducerad proteinkälla som
stärker vår svenska matproduktion

Rädda havet- kan bli en god affärsidé
Havet är övergött, många decenniers utsläpp av näringsämnen
från jordbruk och avlopp har lett till dyiga och döda bottnar,
överproduktion av alger och kollapsade ekosystem med färre
rovfiskar

Näringsutflödet från land måste minskas men insatser måste
också göras för att återföra gamla synder från havet till land.
Musselodling och algodling kan vara ett sätt. Genom skörd av
biomassa återförs näring från havet till land. I Kalmar har
odlingsförsök pågått under flera år.

Här testas hur musslorna och algerna kan fungera som
hönsfoder för att sluta kretsloppet. Marint protein kan på så vis
tränga undan sojaprotein från Brasilien och erbjuda ett
klimatsmart, lokalproducerat alternativ som även innebär en
övergödningssänka.

Mervärden!
• Sluta kretsloppet, återcirkulation!
• Kväve och fosfor är dyrt och energikrävande att
framställa
• Vi har vår egen fosforgruva i havet, dags att finna sätt att
bryta den!
• Marina substrat kan användas istället för importerat
protein!
• Förädling ger närproducerat foder
– Ny proteinkälla!
– Oberoende från globala marknaden
– Minskade transporter

Åtgärdsprogram för Havsmiljön
ÅPH 10, Havs- och vattenmyndigheten: att utreda möjligheter att påverka
den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar
samt i egentliga Östersjön.
ÅPH 11, Jordbruksverket: att utreda möjligheten att finansiellt ersätta
nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och skörd
av blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som inte uppnår
god miljöstatus, samt stimulera tekniker för odling och förädling av så
kallade blå fånggrödor.
ÅPH 30, Havs- och vattenmyndigheten: att med bistånd från Länsstyrelserna
utveckla metoder för ekologisk kompensation och restaurering av
marina miljöer.

