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Sammanfattning
Rapporten avser verksamheten inom avelsprogrammet för regnbåge under år 2019 i
enlighet med Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) uppdrag i livsmedelsstrategin,
prop. 2016/17:104 (dnr N2017/02366/SUN). SLU:s rapport inkluderar även
uppgifter om avelsprogrammet för röding.
Målsättningen med verksamheten är att upprätta och driva avelsprogram för
regnbåge och röding avsett för det svenska vattenbrukets odling av matfisk. Under
2019 producerades en ny generation regnbåge inom avelsprogrammet. De nya
syskongrupperna kommer nu gå vidare för utvärdering och urval inför nästa
generations avelsfisk som blir föräldrar till årsklass 2022.
Näringen har under året visat ökat intresse för ett nationellt avelsarbete för
regnbåge. Den nya entusiasmen har satt sin prägel på dialogen inom avelsrådet. I
december 2019 formades en arbetsgrupp bestående av forskare och odlare, vars
syfte är att konkret utveckla avelsprogrammet mot gemensamt uppsatta mål.
Nuvarande tilldelning av medel innebär att ekonomiska förutsättningar saknas för
att kunna bedriva den forskning och de försök som är nödvändiga för utveckling av
avelsprogrammen, i enlighet med regleringsbrev. För att uppnå målen har
ytterligare medel tillförts från SLU och externa forskningsfinansiärer.
Bakgrund
SLU och Vattenbrukscentrum Norr AB (VBCN), tidigare Fiskeriverkets
försöksstation i Kälarne, har sedan 1980-talet gemensamt bedrivit forskning och
avel på röding och regnbåge. I en utredning om det svenska vattenbruket (SOU
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2009:26) påpekades behovet av avelsprogram för regnbåge. Medel för detta
avelsarbete har därefter kommit till SLU via Jordbruksverkets regleringsbrev.
Dessa medel var avsedda för avel på regnbåge i Kälarne, Jämtland. Kälarnestationen är i dagsläget den enda i Sverige som kan klara av att härbärgera ett
familjebaserat avelsprogram. Ett avtal tydliggör parternas inbördes ansvar,
uppgifter och förpliktelser i samarbetet avseende avelsprogrammen för regnbåge
och röding, samt övrig forskning relaterat till dessa arter.
Om Vattenbrukscentrum Norr AB (VBCN)
VBCN är ett s.k. svb-bolag (särskild vinstutdelningsbegränsning). Detta innebär att
endast en mycket liten del (ca 2,2 %) av överskott får gå tillbaka till ägarna i form
av aktieutdelning. Istället ska överskottet återinvesteras i verksamheten. Ingen
aktieutdelning har hittills skett och det sannolika är att det inte heller kommer att
ske. Företagsformen svb-bolag togs fram med inriktning företag inom
välfärdssektorn. För VBCN är det en tydlig markering att bolaget indirekt ska
generera avkastning till våra ägare genom forsknings- och avelsframsteg.
Avelsprogrammet på röding är ett tydligt exempel på hur verksamheten i Kälarne
har gett ökad avkastning inom näringen. Samarbetet mellan SLU och VBCN har
vuxit mycket framgångsrikt, där VBCN står för infrastruktur, daglig skötsel m.m.
och SLU för den genetiska kunskapen och den forskningsmässiga ansatsen.
Organisation och ledning
Samarbetet mellan SLU och VBCN leds av en styrgrupp med uppdrag att
säkerställa att samarbetet drivs enligt avtal, samt med ansvar för avelsprogrammens
ekonomi. Styrgruppens uppgift är att besluta i frågor som rör samarbetet mellan
SLU och VBCN och att, i de fall beslut måste tas av annat organ inom respektive
organisation, ta fram beslutsunderlag. Styrgruppens beslut ska vara enhälliga.
Styrgruppen bestod i början av 2019 av ordförande från ledningen på fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) (dåvarande dekan
professor Kristina Dahlborn), ansvarig för avelsprogrammen SLU (professor DirkJan de Koning), representant för övriga forskare SLU (professor Torbjörn Lundh),
samt två representanter för VBCN (VD Daniel Wikberg och vice VD Martin
Ekegerd).
Under 2019 har det skett en rad förändringar på både SLU och VBCN. SLU har en
ny dekan för VH-fakulteten (Rauni Niskanen) och Dirk-Jan de Koning har blivit
vice-dekan med ansvar för forskning och forskarutbildning. I den rollen är Dirk-Jan
de Koning nu VH-fakultetens representant i styrgruppen. På VBCN har både Daniel
Wikberg och Martin Ekegerd lämnat sina uppdrag och en ny VD, Christer
Lindgren, har funnits på plats sedan hösten 2019. Samtidig har Torbjörn Lundh fått
ett bredare uppdrag som ämnesansvarig professor och uttalat önskemål att få en
yngre ersättare i styrgruppen. Ny sammanställning av styrgruppen ska snart
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effektueras genom ett dekanbeslut. Utvecklingen av den gemensamma
verksamheten har gynnats av styrgruppens goda samarbete och det borgar för en
långsiktigt stabil drift och utveckling av avelsprogrammen för både regnbåge och
röding.
Målsättning
Målsättningen med verksamheten är att upprätta och driva avelsprogram för
regnbåge och röding avsett för det svenska vattenbrukets odling av matfisk. I första
hand avses ett avelsprogram som är familjebaserat, d.v.s. har kända släktskapsförhållanden för alla individer i besättningen. Endast med ett sådant upplägg får
avelsprogrammet en sådan styrka och uthållighet att det kan konkurrera med våra
grannländers regnbågsavel. Avelsprogrammet för röding har under mer än trettio år
utvecklats framgångsrikt och dessa erfarenheter ligger också till viss del till grund
för målsättning och inriktning för avelsprogrammet för regnbåge. För svensk
matfiskproduktion av röding har avelsframstegen haft avgörande betydelse för
näringen.
Nuläge regnbåge
Under 2019 producerades en ny generation regnbåge inom avelsprogrammet. Förra
generationen selekterad regnbåge, årsklass 2016, hade i mars nått könsmognad. Av
dessa valdes 119 honor och 60 hanar ut för att bilda årsklass 2019. Av dessa 119
nya syskongrupper kommer flertalet familjer gå vidare för utvärdering och urval
inför nästa generations avelsfisk som blir föräldrar till årsklass 2022.
Då rådande odlingsförhållanden inför ett avelsurval påverkar vilka individer/
familjer som presterar bäst och därmed går vidare till nästa avelsbesättning så är det
viktigt att fiskarna odlas i kommersiella anläggningar under så verklighetsnära
förutsättningar som möjligt. Optimalt skulle urvalsprocessen baseras på flera
parallella avelsbesättningar på olika typer av anläggningar för att kunna ta hänsyn
till odlingsindustrins utveckling, men detta skulle medföra stora praktiska och
ekonomiska utmaningar.
Det nationella avelsrådet bestående av genetiker från SLU samt representanter från
VBCN och större regnbågsproducenter träffades den 4 december 2019 i anslutning
till fiskhälsokonferensen i Sundsvall för att diskutera avelsprogrammets framtid.
Intresset från näringen för ett svenskt avelsprogram för regnbåge är idag mycket
stort. Under mötet i Sundsvall framkom att flera av de större aktörerna inom
regnbågsodling vill vara med och aktivt bidra till utvecklingen av det svenska
avelsprogrammet. De erbjuder sig bl.a. att rusta upp en av sina anläggningar för
användning inom avelsprogrammet. Förslaget är att denna anläggning ska användas
som ett komplement till Kälarne, i syfte att säkra en inhemsk produktion av smittfri
högkvalitativ regnbågsrom till hela den svenska regnbågsnäringen. Både SLU och
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VBCN ser mycket positivt på det engagemang som näringen visar. En utveckling
av infrastrukturen och ett tätare samarbete med näringen förväntas ha positiv effekt
på avelsarbetets kvalitet. I och med detta har en arbetsgrupp tillsatts för att befästa
samarbetet med näringen i syfte att vidareutveckla avelsprogrammet.
Arbetsgruppen utgörs av vardera två representanter från SLU, VBCN och näringen
(se vidare avsnittet ” Förväntningar på framtiden – regnbåge” för detaljer kring
avelsrådets och arbetsgruppens målsättningar).
Nuläge röding
Avelsarbete på röding har under många år varit framgångsrikt. Arctic Superior är
ett känt varumärke och arten uppmärksammas såväl av inhemska som av flera
utländska odlare. Även under 2019 har både inhemska och utländska befintliga
likväl som potentiella odlare varit i kontakt med VBCN angående framtida
leveranser av rom. Representanter från isländska avelsprogrammet för röding har
varit på besök i Kälarne för att diskutera framtida samarbete och kunskapsutbyte.
En dialog har även inletts med det nystartade avelsprogrammet i Norge om
eventuellt framtida kunskapsutbyte. Det råder en öppen stämning mellan olika
aktörer inom avel och odling av röding vilket är mycket positivt, men det finns
också stora utmaningar som vi bäst tar oss an genom samarbete.
För att möjliggöra en ökad produktion av röding i Sverige behöver fertilitet och
romöverlevnad förbättras och dessa är prioriterade frågor både för verksamheten i
Kälarne och för branschen i stort.
Under 2018 togs rutiner fram för utvärdering av spermiekvalitet. Detta gjordes i
första hand med rödingen i åtanke men metoderna lämpar sig både för röding och
regnbåge och vi kommer framöver övervaka fertilitet och framförallt spermiekvalitet rutinmässigt även för regnbåge. Under 2019 tillämpades de nya rutinerna
för att analysera rödingars spermiekvalitet hos samtliga större romsproducenter i
Sverige. Detta innebar starten för en kartläggning av rödingens reproduktionsframgång i odling, som tack vare två nya externfinansierade forskningsprojekt (se
avsnitt ”forskning”) kommer kunna skalas upp kommande år. 2019 har även
omfattat forskning och utvecklingsarbete kring rutiner i samband med reproduktion.
Detta har bl.a. resulterat i ett examensarbete för en mastersstudent vid SLU.
Parallellt med det praktiska fertilitetsarbetet har en utredning om odlingsmiljö och
arbetsrutiner inom avelsarbete gjorts i samarbete med forskare och rödingodlare i
Norge och på Island. Detta arbete resulterade i en översiktsartikel publicerad i den
vetenskapliga tidskriften Reviews in Aquaculture.
VBCN har under 2019 blivit beviljade finansiering från Formas för ett ettårigt
projekt som ska utvärdera temperaturstyrning av avelsfisken i syfte att förbättra
fertilitet och romöverlevnad. Projektet kommer utföras under 2020 och omfattar
upprättande av en temporär försöksavdelning för avelsfisk i Kälarne. Tidigare
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forskning visar på vikten av optimala temperaturförhållanden under könsmognad
hos fisk, inte minst hos den värmekänsliga rödingen. Det föreliggande projektet ska
utreda om temperaturoptimering av odlingsförhållanden kan ge mer stabil och
resurseffektiv rom- och yngelproduktion.

Utvärdering av tillväxt hos årsklass 2017 inom avelslinje Arctic superior
kompletterades 2019 med ytterligare mätningar av de parallella avelsgrupperna ute
hos odlarna. Resultaten från dessa, tillsammans med 2018-års mätningar, lägger nu
grunden för urvalet inför nästa generations avelsröding som planeras för 2020.
Triploid regnbåge och röding
Ett tidigare särskilt uppdrag till SLU inom regleringsbrevet har varit att ”arbeta för
att minimera risken för att odlad fisk påverkar vilda fiskbestånd genetiskt”. Odling
av röding kan, om den sker i regleringsmagasin, utgöra en risk för vilda bestånd.
Risken uppkommer om det sker rymningar och odlade rymlingar reproducerar sig i
det vilda. Odling av icke-reproducerbar (steril) röding medför ingen sådan risk för
vilda bestånd. Möjligheten att lokalisera odlingsverksamhet i områden med vilda
rödingbestånd torde därmed bli större då man använder icke-reproducerbar röding.
Om så kan ske ökar produktionen av röding vilket skulle vara mycket positivt för
avelsprogrammet för röding såväl som för Sveriges sjömatsproduktion i stort.
Triploidbehandling är en teknik som går ut på att skapa steril fisk, detta genom att
rom behandlas med tryck. Denna behandling ger tre könskromosomer hos varje fisk
(istället för de två kromosomer som normalt finns). På detta sätt blir fiskarna sterila
och kan inte föröka sig.
Under 2017 införskaffades en triploidmaskin till VBCN som på sikt kan ge
möjlighet till mer storskalig produktion av triploider. För att kunna nyttja
maskinens kapacitet krävs stor kunskap och detta ställer stora krav, inte minst på
personalen som utför försöken. Under hösten 2017 behandlades en mindre mängd
rödingrom för att åstadkomma triploidisering, detta i samband med ett projekt
finansierat av Jordbruksverket. Överlevnaden hos den tryckbehandlade rommen
kunde utvärderas under början av 2018. Den relativa överlevnaden bland
triploiderna var låg, alltså överlevnaden hos tryckbehandlad rom jämfört med
obehandlad syskonrom. Även den generella överlevnaden (inkl. obehandlad rom)
var låg. Triploidiseringsförsök har även utförts på regnbåge, både under 2018 och
2019. Rommen som behandlades 2018 höll god kvalitet, vilket även återspeglades i
hög relativ överlevnad hos tryckbehandlad rom (nära 100 %). Rommen som
användes 2019 kom från fiskar som just uppnått könsmognad och varierade därför i
kvalitet. Även här visade triploider från bra rom hög relativ överlevnad medan
triploidisering av dålig rom gav låg relativ överlevnad. Resultaten visar på vikten
av att uppnå god romkvalitet, inte minst för att triploidisering ska kunna tillämpas
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för industriell produktion. Inför 2020 planeras ytterligare försök med triploidisering
av rödingrom, denna gång i samarbete med en kommersiell producent vars rom
tenderar att ha högre överlevnad.
Forskning
Den minskade tilldelningen av medel som skedde 2015 har inneburit att
ekonomiska förutsättningar saknats för att kunna bedriva den forskning och de
försök som är nödvändiga för utvecklingen av avelsprogrammen, i enlighet med
regleringsbrev. De medel som tillkommit programmet via Jordbruksverkets
regleringsbrev har i princip uteslutande bekostat att hålla avelsfisken vid liv till dess
att ytterligare medel säkrats. SLU beslutade att avsätta ytterligare medel till
ämnesområdet vattenbruk (akvakultur) fr.o.m. 2015, vilket inneburit att forskning,
som i viss utsträckning har kommit samarbetet med VBCN till gagn, har fortsatt att
bedrivas.
En plattform för vattenbruk etablerades vid SLU under 2017 benämnd SLU
Aquaculture. Aqua-plattformen kompletterar SLUs befintliga insatser i Nationellt
Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) med en del som är specifik för SLU.
Plattformen har under 2019 haft en workshop för att prioritera fokusområden och
genomfört olika lunchseminarier, till exempel med SLU EPOK kring
miljömärkning av odlad fisk. Plattformen har haft en utlysning för pilotstudier och
har beviljat mer än 600 tkr i interna bidrag.
Under 2018 erhöll Christos Palaiokostas, biträdande lektor vid SLU, anslag från
Formas inom utlysningen ’framtidens forskningsledare’. Inom sitt projekt ska han
etablera nya molekylärgenetiska verktyg inom avelsprogrammet för röding. Detta
kommer att gynna selektion för mer komplicerade egenskaper som t.ex. fertilitet.
Arbetet med en genetisk kartläggning av avelsrödingen har inletts under 2019 med
provtagning och analyser. De första resultaten har redan kommit in och visar att
selektion för tillväxt kan ge avsevärt högre träffsäkerhet inom det svenska avelsprogrammet om urvalet baseras på genetisk information jämfört med klassisk avel
baserat på stamtavla. Denna första studie inom Formas-projektet skrivs nu samman
för granskning och publicering.
Christos har under 2019 erhållit anslag för ytterligare ett forskningsprojekt direkt
kopplat mot avel och triploidisering av röding vid VBCN. Projektet utgör en del i
ett större forskningssamarbete med parter i Sverige, Norge, Finland och Ryssland,
finansierat genom programmet Kolarctic CBC (Cross Border Cooperation).
Forskningsarbetet kring avel och fertilitet har under året resulterat i två artiklar
publicerade i vetenskapliga tidskrifter:
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•

Jeuthe, H., Schmitz, M., Brännäs, E., 2019. Evaluation of gamete
quality indicators for Arctic charr Salvelinus alpinus. Aquaculture.
504, 446-453.
Olk, T.R., Jeuthe, H., Thorarensen, H., Wollebæk, J., Lydersen, E.,
2019. Brood‐stock management and early hatchery rearing of Arctic
charr (Salvelinus alpinus (Linnaeus)). Reviews in Aquaculture.
doi:10.1111/raq.12400.

Ekonomi
Verksamheten har även under 2019 varit underfinansierad. SLU fick 3 mnkr för
allmän avelsverksamhet via regleringsbrevet och därutöver 1 mnkr öronmärkt för
regnbåge via regeringsuppdraget inom livsmedelsstrategin. För att hålla igång
utveckling av avelsprogram för regnbåge behövs dock ytterligare medel. För den
erhållna nivån kan SLU endast hålla befintliga avelsfiskar i livet utan att bedriva
vidareutveckling eller forskning.
Sedan några år tillbaka är pengarna i regleringsbrevet inte öronmärkta specifikt för
röding eller regnbåge utan avsedda för avelsverksamheten i sin helhet. Medlen från
livsmedelsstrategin var öronmärkta för avelsprogram på regnbåge. Totala beloppet
4 mnkr var inte större än det varit de senaste åren, vilket betyder att avelsverksamheten på anläggningen i Kälarne fortfarande går med förlust. För en
långsiktig utveckling av ett avelsprogram behövs minst 3 mnkr per år och art, d.v.s.
6 mnkr/år för att säkerställa genetiska framsteg och utveckling av nya metoder som
triploidisering, eller evaluering av våra fiskstammar i nya produktionssystem som
t.ex. RAS. Nu har SLU gjort en stor insats för avelsprogrammet med rekrytering av
två biträdande lektorer, finansierade med SLU:s övriga statsanslag. Denna satsning
över fyra år motsvarar totalt 8 mnkr, men den kan inte ersätta underfinansieringen
för själva avelsarbetet.
Förväntningar på framtiden – regnbåge
Näringens ökande entusiasm kring avelsarbetet för regnbåge har satt sin prägel på
dialogen inom avelsrådet. Under ett möte i slutet av 2019 formades en arbetsgrupp
bestående av medlemmar ur rådet vars syfte är att utveckla avelsprogrammet.
Under arbetsgruppens första möte sattes en rad målsättningar upp för avelsprogrammet, och det diskuterades hur dessa ska nås.
• Säkerställa en smittfri inhemsk romproduktion för regnbågsodlare i
Sverige.
o Näringen avser att rusta upp Vattudalens fisk AB:s landbaserade anläggning i Semlan i Jämtland, och ställa denna till
förfogande för avelsarbete och romproduktion. Även
kassodlingen i Svenstavik skulle kunna användas för
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•

•

utvärdering av avelsgrupper under sanna produktionsförhållanden. Kärnverksamheten kommer även fortsättningsvis
var förlagd till VBCN i Kälarne, som tillsammans med SLU
vägleder forsknings- och utvecklingsarbetet på de
kompletterande anläggningarna. Utvecklingen innebär en
direkt ekonomisk insats från näringen i avelsprogrammet, och
ett ökat incitament för alla parter att driva ett framgångsrikt
avelsprogram.
Genom avel producera en högkvalitativ regnbåge enligt de kriterier
som önskas av odlarna.
o I ett första steg kommer regnbågen från avelsprogrammet
tillsammans med andra tillgängliga stammar utvärderas vad
gäller fysisk och genetisk kvalitet, detta för att säkerställa att vi
har rätt avelsmaterial för att nå näringens önskemål.
Säkra en långsiktig finansiering av avelsprogrammet
o Förhoppningen på framsteg är hög från alla inblandade men då
måste det, vilket meddelats vid upprepade tillfällen tidigare,
tillskjutas medel och finansieringen säkerställas långsiktigt.
Säkra tillgång till regnbågsrom av god kvalitet till alla, etablerade och
framtida, regnbågsfiskodlare i Sverige.
o Avelsframgången som uppnås ska göras tillgänglig för alla
som vill producera regnbåge i Sverige. Detta är viktigt att
fastställa, särskilt då enskilda kommersiella aktörer går in med
ekonomiska insatser i verksamheten. Fortsatt tillgänglighet ska
säkras inför framtiden med hjälp av tydliga avtal mellan
involverade parter. Men även offentliga medel krävs för att
trygga avelsprogrammets fortsatta integritet.

I kontrast till den positiva inställningen som SLU känner för utvecklingen av
avelsprogrammet står oron inför branschens framtid. Trots en tydlig policy om att
svensk vattenbruksnäring ska växa (Svenskt vattenbruk - en framtidsnäring Ds
2000:42, Livsmedelsstrategin Dnr: N2017/00647/KOM, Svenskt vattenbruk - en
grön näring på blå åkrar art.nr. OVR257) har utvecklingen stannat av. Nya
odlingstillstånd blir stoppade och befintliga dras in. För att ha fortsatt stöd i
avelsarbetet och aktiv investering i framtidens romförsörjning behöver näringen
och dess utövare känna sig trygga i att de kan fortsätta odla regnbåge i Sverige i
framtiden.
Förväntningar på framtiden – röding
Förväntningar på framtiden för röding är lika de för regnbåge. SLU förväntar sig en
mycket positiv utveckling av avelsprogrammet i och med nya forskningssatsningar.
Insatser för ökad romöverlevnad och ett uppdaterat avelsarbete bör ge mer
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stresstålig fisk och en ökad djurvälfärd. Generellt gäller att en del av näringens
framtida lönsamhet ligger i framgångsrikt avelsarbete.
Även för rödingen finns stora frågetecken kring branschens utveckling. Trots att det
konstaterats att det finns utrymme för ökade odlingsvolymer i de reglerade vattnen i
norr så uteblir expansionen. Flera aktörer i Sverige och Norge satsar nu på RASanläggningar (recirculating aquaculture system) för röding. Dessa anses mer
fördelaktiga ur miljösynpunkt då ett slutet system på land innebär ökad kontroll av
mängden näringsämnen som släpps ut. Det är viktigt att komma ihåg att med rätt
placering och dimensionering är dock odling i kassar en bra och hållbar metod för
matfiskproduktion. Det finns dessutom, oss veterligen, inga konkreta exempel på
RAS-odlingar för röding som lyckats gå runt ekonomiskt.
Från avelsprogrammets sida håller man sig uppdaterade om framstegen inom RAS
och för dialog med aktörer under utveckling i Sverige och Norge. Vid en eventuell
etablering av en RAS-näring är det viktigt för avelsprogrammet att kunna
tillmötesgå förändrade behov som uppkommer och om nödvändigt anpassa
riktningen på avelsarbetet i enlighet med nya odlingsförhållanden.
Dialog mellan SLU, VBCN och fiskodlingsbranschen
Det finns relativt få fiskodlare i Sverige, varav en handfull står för nästan all
produktion. Dessa för fortlöpande dialog med VBCN och merparten av dem har
erfarenhetsutbyte sinsemellan. Branschen har ett stort förtroende för VBCN och för
det utvecklingsarbete som sker i nära samarbete med SLU.
Förutom den kontakt som sker i direkt anslutning till den dagliga verksamheten
finns flera forum för möten och dialog mellan SLU, VBCN och näringen. Under
2019 anordnade NKfV två vattenbrukskurser riktade mot näring och myndigheter. I
mars hölls en kurs om djurvälfärd i Uppsala tillsammans med bl.a. Matfiskodlarna
som då också lanserade sina nya branschriktlinjer ”Odlad med Omtanke”. I
november hölls en kurs i Fiskebäckskil om befintliga och framtida odlingstekniker.
I december hölls Matfiskodlarnas fiskhälsokonferens i Sundsvall, med fokus på
smittskydd och fiskvälfärd.
Avslutning
Sammantaget ser vi just nu en positiv utveckling inom de svenska avelsprogrammen för regnbåge och röding. Avgörande framsteg görs både inom avelsteknik och genom ökat samarbete med näringen. Tack var insatser från enskilda
forskare finns nu medel för att kunna bedriva forskning och utvecklingsarbete
under de närmaste åren. Näringen har ökat sitt engagemang och är villiga att sätta
in egna resurser i avelsprogrammet. Men ännu är frågan om långsiktig finansiering
långt ifrån löst.
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