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S tora makroalger har länge använts som råvara 
för olika ändamål, exempelvis mat, agar, färgäm-
nen och stabiliseringsmedel. Länder som Kina, 

USA och Norge har byggt upp en algindustri som om-
sätter miljardbelopp.

Under de senaste åren har forskningen om algodl-
ing ökat markant i världen. Den stora ekonomiska driv-
kraften är att alger kan utgöra råvaran för produktion 
av biobränslen. Samtidigt förutspår man att det kom-
mer att finnas ett stort behov av material för biobräns-
leproduktion i framtiden. Odlade, små mikroalger som 
produceras till biodiesel har visat en stor potential att i 

framtiden ersätta fossila bränslen. Intresset växer nu för 
att även använda makroalger för biobränsleproduktion. 

odling med mervärde 
Naturligt växande makroalger är en begränsad resurs 
med en viktig funktion i kusternas ekosystem. Till ex-
empel utgör tångbältet längs en svensk klippkust en vik-
tig uppväxtplats för småfisk och andra djur. Att skörda 
sådana alger anses därför inte vara en lösning.

Att odla makroalger till havs har däremot många 
fördelar. De kräver varken gödsling, bevattning eller be-
kämpningsmedel, och tar inte värdefull jordbruksmark 
i anspråk. Det finns också  ett mervärde i att algerna 
samtidigt som de växer tar upp näringsämnen från ha-
vet och därmed bidrar till att minska övergödningen. 
Vid framställningen av biobränslen bildas också en rest-
produkt som innehåller mycket näringsämnen. Denna 
skulle eventuellt kunna användas i jordbruket som jord-
förbättringsmedel. 

I en tid av globalt fokus på energiförsörjningsfrågor ökar beho-
vet av mer kunskap om hållbara bioenergikällor. En pågående 
utvärdering tyder på att algodling och algupptag till havs för att 
tillverka biobränsle kan vara lönsamt, både sett ur ett ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv. 

Bönder till havs – Sveriges framtid? 
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BaltiC maRine ReSouRCeS
industriell ekologi vid ktH, trelleborgs kommun och 
kungliga vetenskapsakademien är de svenska partnerna 
i projektet submariner. i projektet studeras från svensk 
sida hur musslor och makroalger kan skapa förutsätt-
ningar för att förbättra tillståndet i Östersjön samtidigt 
som nya arbetstillfällen skapas i kustzoner när man 
odlar musslor eller plockar upp alger för produktion av 
biogas. andra partners i projektet tittar bland annat på 
vasskörd, fiskodlingar och hur man kan utnyttja marina 
organismer för produktion av värdefulla produkter så 
som läkemedel.

Satsningar världen över 
På flera platser i världen pågår nu forskningsprojekt för 
att framställa biobränslen av alger. I Skottland odlas 
snabbväxande brunalger i mindre skala för att utveckla 
produktion av biogas och bioetanol. Forskning om mak-
roalgsodling pågår också i Danmark och Tyskland. På 
svenska sydkusten finns ett flertal projekt där man un-
dersöker möjligheten att plocka upp fintrådiga rödalger 
från stränderna för att använda dem i biogasproduktion. 
Någon makroalgsodling till havs i Sverige förekommer 
inte ännu, men ett försök är under planering. Det är vik-
tigt att inte hamna på efterkälken i utvecklingen. 

värdering utifrån flera aspekter
En forskargrupp har under flera år nu arbetat med att 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera olika bio-
bränsleprojekt, både på svenska sydkusten, runt hela 
Östersjön samt i Kina. Utvärderingen har omfattat 
både odling och upptag av olika alger och av vass. I 
arbetet har man tagit hänsyn till både ekologiska och 
miljömässiga faktorer, tekniska problem och utma-
ningar samt ekonomiska faktorer. Även möjligheten 
att skapa nya arbetstillfällen och utveckla kustregio-
ner har utvärderats.

I utvärderingarna har man tittat på hela processked-
jan från upptag och odling, transporter, tekniska proces-
ser, fram till produktionen av biobränslet samt hur man 
tar hand om restprodukten. Beräkningar och fältstudier 
har genomförts för att se på resursförekomst, miljömäs-
siga faktorer, energibalanser, närsaltsupptag, minskning 
av växthusgaser samt ekonomiska och sociala fördelar. 

Resultaten visar på fördelar
Preliminära resultat från våra projekt på svenska sydkus-
ten visar att upptag av fintrådiga alger för produktion av 
biogas kan vara försvarbart ur ett hållbarhetsperspektiv 
där även ekonomin är en betydande faktor. Detta har 
medfört att ett brett tvärvetenskapligt samarbete har in-
letts, med ett flertal forskargrupper i Sverige och i andra 
länder så som Tyskland, Finland, Skottland och Kina. 

mot blå biomassa? 
En första försöksodling av makroalger vid svenska väst-
kusten är planerad att starta under sommaren 2012 där 
möjligheten att producera biobränslen och andra mer vär-
defulla substanser ska undersökas. Målsättningen är att 
med hjälp av de erfarenheter som forskargruppen byggt 
upp i tidigare och pågående projekt, utvärdera om mak-
roalgsodling för biobränslen och andra produkter kan 
bli en hållbar kustnära industri i svenska havsområden 
i framtiden. Resultaten från hållbarhetsanalysen kom-
mer att bli viktiga som beslutsunderlag för olika aktörer 
som myndigheter, kommuner och mindre företag som 
vill satsa på denna kustnära framtidsbransch. 

genom att väga samman ekologiska och miljömässiga faktorer med tekniska 
problem och ekonomiska möjligheter utvärderas olika typer av algprojekt med 
produktion av biobränsle som mål. i analysen ser man till hela processkedjan, 
från upptag eller odling, till produktion av biobränslet. 
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foto: energy institute of Zhejiang university, Hangzhou, china

ett projekt som ingår i utvärderingen ligger i Shandongprovinsen i Kina, och är 
en av världens största mikroalgsodlingar.




