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Algodling i tropikernaAlgodling i tropikerna
– ett hållbart vattenbruk?

V id första anblicken ser det ut som vilken tropisk 
kust som helst - vita sandstränder, vajande pal-
mer, fiskebåtar långt ute till havs och människor 

i rörelse. Men under lågvattenperioderna visar sig något 
mindre väntat ute på havsbottnen; rad på rad av störar 
och linor med fastknutna grönröda algruskor. Detta är 
en typisk algodling på Zanzibar, en liten ögrupp fem mil 
utanför Tanzanias kust. Lokalbefolkningen i kustbyar-
na odlar här rödalger av arterna Eucheuma denticulatum 
och Kappaphycus alvarezii. Algerna skördas, torkas och 
exporteras sedan till industrier i bland annat Danmark 
och USA, där man utvinner ämnet karragenan. Det är 
en polysackarid, en sockerart, som används som kon-
sistensgivare i smink (då kallad E471) och i olika livs-
medel som glass och hamburgerkött.

Alger som mat – inget nytt
Rödalger har varit ett naturligt inslag i kosten sedan tu-
sentals år tillbaka, framförallt i Asien, men även på Is-
land. Man upptäckte tidigt att det gick att koka alger för 
att göra gelé och kräm. Det är dessa geléartade ämnen, 
som karragenan, man idag utvinner industriellt. Mark-
naden för karragenan ökade i takt med livsmedelstek-

nologins framväxt efter andra världskriget i och med 
att man upptäckte nya alger och användningsområden. 
Som svar på den ökande efterfrågan började man ut-
veckla tekniker för att odla alger på Filippinerna under 
slutet av 1960-talet. Idag sker algodling över hela värl-
den, och på Zanzibar introducerades odling i kommer-
siell skala under tidigt 1990-tal genom en kombination 
av ekonomiska och akademiska intressen.

Svaret på hållbar akvakultur?
Många av de dominerande typerna av vattenbruk i tropi-
kerna producerar dyra lyxprodukter, som jätteräkor, äm-
nade för konsumtion i västvärlden. Sådan odling förbru-
kar i själva verket mer fisk i form av foder än vad som 
i slutändan utvinns, och bidrar också ofta till övergöd-
ning. Mangroveskogar, som är viktiga yngelområden för 
fisk och skaldjur, skövlas för att ge plats för nya odlingar. 
Oftast tjänar ett fåtal odlare stora summor på kort tid, 
medan lokalbefolkningen blir de stora förlorarna, med 
minskade fiskeinkomster och förstörda marker.

Därför efterfrågar många idag mer hållbara typer av 
vattenbruk, både ur en ekologisk och socio-ekonomisk 
synvinkel. Även om definitionen på ”hållbar akvakultur” 
är luddig, utmålas algodling ofta som en av de mest 
hållbara typerna, eftersom inga gödningsmedel och be-
kämpningsmedel används, och lokalbefolkningen erhåller 
en alternativ inkomstkälla. Samtidigt som denna bild 
sprids och mer än gärna förstärks av de internationella 
storföretag som köper upp algerna från odlarna, ökar 
frågorna kring den egentliga hållbarheten vid storskalig 
och okontrollerad odling.

Odling av akvatiska djur och växter, så kallat vattenbruk, lyfts 
ofta fram som en lösning på det ökande behovet av billig mat, 
speciellt i tropiska utvecklingsländer. Just odling av alger ut-
målas ofta som en av de mest hållbara typerna av vattenbruk, 
men resultat från nya forskningsstudier ifrågasätter nu delar av 
denna bild. När det kommer till kritan – hur hållbar är algodling 
egentligen?
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Ekologiska effekter...
Algerna odlas i monokulturer (man odlar bara en art), 
i kustområden där sandbottnarna normalt täcks av sjö-
gräsängar. Experiment på Zanzibar visar nu att sjögräset 
under en algodling minskar i täthet eller helt försvinner, 
troligtvis på grund av att de skuggas av algerna. Efter-
som sjögräsängar är viktiga fiskmiljöer verkar detta även 
kunna påverka fisksamhällen, och eventuellt i slutändan 
även det kustnära fisket, även om de odlade algerna till 
viss del verkar kunna locka till sig en del fiskarter.

En annan miljöfara verkar vara ofrivillig spriding 
av alger utanför odlingar. På Hawaii har K. alvarezii 
från testodlingar spridit sig till korallrev som har blivit 
helt övervuxna, vilket i slutändan skulle kunna påverka 
ekonomiska intressen som fiske och dykturism.

...och tvivelaktiga rättviseaspekter
Socio-ekonomiskt bidrar visserligen algodlingen till pro-
ducentländernas och algodlarnas inkomster, men ibland 
är gränsen mellan alternativa inkomstmöjligheter och 
rent utnyttjande av fattiga länders arbetskraft hårfin. 
När algodling infördes på Zanzibar blev det i huvudsak 
ett arbete för kvinnor. Under de första åren ledde det-
ta till en höjning av levnadsstandarden i byarna.  Dess-
värre höll inte framgången i sig, då marknaden på slu-
tet av 1990-talet mättades på E. denticulatum och pri-
serna mer än halverades. Trots en viss återhämtning, har 
den svaga dollarkursen gjort att odlarnas köpkraft inte 
förbättrats. Efterfrågan på K. alvarezii är fortsatt hög, 
men problem med låg tillväxt, eventuellt beroende på 
ökande havsvattentemperatur, begränsar idag möjlighe-
ten att odla den med vinst.

En zanzibarisk algodlare tjänar motsvarande ca 0,1 
amerikanska dollar per kilo torkad E. denticulatum, och 
det dubbla för K. alvarezii. Torkade alger väger bara 
en tiondel av de färska. På grund av det hårda arbete 
det innebär att producera tillräckligt med alger för att 
försörja sig, har nu många algodling som bisyssla eller 
har övergivit aktiviteten helt. Algodlingen har således 
blivit en sysselsättning för dem som har få andra för-
sörjningsmöjligheter.

TEXT Johan Eklöf, Systemekologiska institutionen, Stockholms 
universitet och Åsa Forss, COMREC, Institutionen för Livsvetenska-
per, Södertörns Högskola
TEL 08-16 44 84, 08-608 48 92
E-POST johane@ecology.su.se, asa.forss@sh.se

FAKTA OM ALGODLING
Den globala världsproduktionen av karragenofyter, 
alger med karragenan, var under 2002 ca 140 000 ton 
torrvikt. Merparten av algerna odlas i tropiska och 
subtropiska utvecklingsländer, medan kemikalierna 
som utvinns framförallt används i den rikare delen 
av västvärlden.

Namnet karragenan kommer från orten Car-
ragheen på Irland. Karragenan utvanns först ur 
karragentång Chondrus crispus, även kallad Irish 
Moss.

Framtidens algodling
Algodling har i andra delar av världen, som på Filippi-
nerna, utvecklats till en storindustri som konkurrerar på 
den globala marknaden. Detta i kombination med en 
ökad efterfrågan på karragenan bör betyda att det finns 
potential att utveckla algodlingen även på andra plat-
ser, som i Östafrika.

Alternativa odlingsmetoder, med burar och flottar, 
minskar troligtvis miljöpåverkan och integrerade landba-
serade tankodlingar, där algerna odlas tillsammans med 
fisk eller musslor, skulle kunna öka den totala vinsten och 
samtidigt minska mängden utsläpp från fiskodlingar.

En rad andra tropiska algarter används som direkt 
föda, vilket skulle kunna vara ett alternativ även i Öst-
afrika och andra regioner. Produktion, försäljning och 
konsumtion sker då på samma geografiska plats, vilket 
gör att de ekonomiska vinsterna stannar inom landet.

Rödalgen Eucheuma denticulatum är en av de två algerna som 
odlas på Zanzibar.
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Algodling i en sjögräsäng av arten Enhalus acoroides.
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