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Sammanfattning 
Denna litteraturstudie har tagits fram genom en semi-systematisk litteraturgenomgång samt 

genom modellen grindbalanser: en modell för att beräkna näringsbalanser och 

näringseffektivitet i jordbruk.  

I litteraturstudien undersöks näringsutnyttjandet av kväve och fosfor i två jordlösa 

växtodlingssystem som förespråkas vara strategier för framtidens matproduktion: 

Recirkulerande hydroponik (enbart växtodling) och akvaponik (samodling med fisk). I studien 

undersöks även källorna till kväve och fosfor i respektive odlingssystem och hur effektivt 

näringsutnyttjandet är jämfört mot svenskt jordbruk (avseende hela jordbrukssektorn). Studien 

syftar till att skapa förståelse för betydelsen av resurseffektiva och resursmässigt hållbara 

odlingssystem i matproduktionen med fokus på kväve och fosfor.   

Kväve och fosfor är två essentiella näringsämnen för vår matproduktion. De är 

naturresurser som människan lärt sig att tillföra till jordbruksmark och har möjliggjort ökade 

skördar. I takt med en växande befolkning har behovet av kontinuerlig tillförsel till jordbruk 

gjort oss beroende av gruvbrytning av fosfor och industriell kvävefixering vilket också lett till 

allvarliga miljö- och klimatproblem. Mängderna som genom mänsklig aktivitet tillförs globala 

matproduktionen beräknas nu uppgå till 150 miljoner ton kväve/år respektive 17.5 miljoner 

ton fosfor/år. Framställningsmetoderna och läckaget av kväve och fosfor är årligen orsaker till 

förstärkt växthuseffekt, eutrofiering, föroreningar, förluster av habitat och biologisk mångfald. 

Dessutom beräknas fosforn ta slut om 50 - 100 år. 

Grindbalanserna visar att kväveeffektiviteten i recirkulerande hydroponik är högre än i 

både akvaponik och svenskt jordbruk med ett medelvärde på 54 %, 42 % respektive 39 %.  

Fosforeffektiviteten är högre i svenskt jordbruk än akvaponik, 85 % respektive 73 %. 

Underlag för att beräkna fosforeffektiviteten saknas för recirkulerande hydroponik och 

vetenskapliga studier på resursutnyttjande är överlag väldigt få. Källorna till kväve och fosfor 

i båda odlingssystemen är direkt eller indirekt kopplade till industriell kvävefixering och 

gruvbrytning. Källorna bidrar även till skogsomvandling, förstörelse av habitat och biologisk 

mångfald. 
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1 Introduktion 
Vi är nu 7.8 miljarder människor i världen och statistik tyder på en befolkning över 9.5 

miljarder år 2050 (UN, 2017) vilket kommer att ställa krav på ökad matförsörjning, 

vattentillgång och energi (Treftz & Omaye, 2016). Inom mindre än en generation behöver de 

globala skördarna en genomsnittlig fördubbling för att mätta behovet (Rockström, 2010). 

Flera forskningsstudier slår fast att en intensifiering och effektivisering av redan existerande 

jordbruksmark kommer att behövas för att åstadkomma en ökad matproduktion (Pretty & 

Bharucha, 2014). En ökning i matproduktionen innebär ett ökat behov av naturresurser och 

ytterligare påfrestningar på ekosystem där jordbruket redan är den ojämförligt största 

förändringskraften (Steffen et al., 2015; Rockström, 2010).  

Kväve (N) och fosfor (P) är två naturresurser av väsentlig betydelse för vår produktion 

av mat eftersom de oftast är begränsande faktorer för växters tillväxt (Cerozi & Fitzsimmons, 

2017; Wongkiew et al., 2017).  

Kväve och fosfor är vitala 

grundämnen i produktionen av 

den mat vi äter som människan 

lärt sig att kontinuerligt tillföra i 

jordbruken, och således kunnat 

säkra tillgången på mat (Cordell 

et al., 2009; Galloway et al., 

2004). Samtidigt orsakar kväve 

och fosfor globala och lokala 

miljöproblem som ett resultat av 

förluster från jordbruksmark, 

förluster i livsmedelskedjor 

samt energiintensiva 

produktionsmetoder (Galloway 

et al., 2004; Cordell et al., 2009; Steffen et al., 2015). Av de nio planetära gränser som 

utarbetats av forskarna Steffen et al. (2015) har flödet av kväve och fosfor redan passerat 

gränsvärdena för att en säker framtid för kommande generationer ska vara möjlig 

(Biochemical flows, se Figur 1). Mängderna som genom mänsklig aktivitet tillförs till 

matproduktionen beräknas nu uppgå till 150 miljoner ton kväve per år respektive 17,5 

miljoner ton fosfor per år. För att hålla utvecklingen inom de planetära gränserna bör de 

 
Figur 1. Diagrammet visar zonerna för vilket område som befinner sig innanför 
respektive utanför de planetära gränserna. Bilden hämtad från Steffen W, 
Richardson K, Rockström J et al. 2015 Planetary boundaries: Guiding human 
development on a changing planet. Science 347: 736-747, tryckt med tillstånd 
från AAAS (American Association For The Advancement of Science).  
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biogeokemiska flödena inte överstiga 62 miljoner ton kväve per år och 6.2 miljoner ton fosfor 

per år (Steffen et al., 2015). När vi passerar gränserna för vad planetens normala tillstånd 

klarar av (se figur 1, grön zon) får det oönskade tröskeleffekter, med klimat- och 

miljöproblem som följd.  

Matproduktionen står således inför stora utmaningar, men kan, och måste också vara 

lösningen (Rockström, 2010). Genom ett effektivt utnyttjande av naturresurser som kväve och 

fosfor kan matproduktionen hantera dessa problem och bli mer hållbar. Hållbara jordbruk kan 

åstadkommas om vi härmar naturliga ekosystem och designar odlingssystem med goda 

möjligheter att sluta näringskretslopp (Francis et al., 2003). Ur ett miljöperspektiv är en 

balanserad växtnäringstillgång med energisnåla, täta flöden en förutsättning för ett ekologiskt 

och ekonomiskt hållbart jordbruk (SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket & LRF, 2012).  

Recirkulerande hydroponik och akvaponik är två växtodlingstekniker som i flertalet 

studier förespråkas vara strategier för en hållbar framtida matproduktion (Barbosa et al., 2015; 

Love et al., 2015; Forchino et al., 2017; Treftz & Omaye, 2016). De är båda jordlösa 

odlingstekniker där odlingen av växter sker i ett cirkulerande system med vatten och näring. 

Argumenten som framförs vara fördelaktiga för recirkulerande hydroponik och akvaponik är: 

effektiv vattenanvändning, minimal urlakning av näring och hög avkastning (Barbosa et al., 

2015; Goddek et al., 2015; Love et al., 2015; Forchino et al., 2017; Treftz & Omaye, 2016). 

För närvarande saknas det dock systematiska jämförelser på hur effektivt näringsutnyttjandet 

av kväve och fosfor är, samt från vilka källor kväve och fosfor kommer.  

2 Syfte & frågeställning  
Då kväve och fosfor i allra högsta grad är essentiellt för alla växtodlingssystem och att 

maximal resurseffektivitet bör stå i fokus är det av intresse att undersöka utnyttjandet av 

kväve och fosfor i recirkulerande hydroponik och akvaponik jämfört med svenskt jordbruk. 

För svenskt jordbruk avses hela jordbrukssektorn (åker- och betesmark) och inkluderar 

vegetabilier och animalier för avsalu, inte foder. Syftet med arbetet är att beskriva respektive 

odlingssystem och beräkna näringsutnyttjandet av kväve (N) och fosfor (P). Jag kommer 

sedan att avsluta med en jämförelse och värdering av näringsutnyttjandet i respektive 

odlingssystem mot svenskt och globalt jordbruk. 

Mina frågeställningar är följande: 

Hur effektivt är respektive odlingssystem gällande näringsutnyttjande av kväve och fosfor 

jämfört med svenskt jordbruk?   
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Hur miljöpåverkande är källorna till kväve och fosfor i respektive system? 

3 Metod 
Metoden som har använts för denna litteraturstudie är en semi-systematisk 

litteraturgenomgång. En semi-systematisk litteraturgenomgång rymmer som metod vissa 

element av en traditionell systematisk litteraturgenomgång och är avgränsad för att passa ett 

mindre projekt som ett examensarbete. En traditionell systematisk litteraturgenomgång är en 

omfattande metod med syftet att återge en uttömmande beskrivning av litteraturen inom ett 

visst område för att nå en hög grad av transparens och validitet (Bryman, 2011). Tidsrymden 

har varit otillräcklig för en så omfattande genomgång av litteraturen.   

3.1 Litteratur 
Sökarbetet i litteraturstudien startade med att undersöka litteratur för att skapa en 

kunskapsgrund för hydroponiska och akvaponiska odlingssystem samt att finna underlag till 

uppsatsens syfte. Sökning av vetenskapliga publikationer har i första hand gjorts i databasen 

Web of Science och Google Scholar. Figur 2 visar en sammanställning av antalet 

vetenskapliga publik-

ationer från år 1975 - 2017 

med hydroponik respektive 

akvaponik som ämnes-

område. Sökorden 

”aquaponic”, ”closed”, 

”semi-closed”, ”resource 

recovery”, ”assessment”, 

”environment”,  

”analysis”, ”evaluation”, 

”hydroponic”, ”nutrient”, 

”cycle”, ”recycling”, 

”recirculating” ”phosp-

horus”, ”nitrogen”, “flow”, 

“fertilizer”, ”mass 

balance”, ”utilization” 

“residue”, ”uptake” och “waste” har använts i olika kombinationer tillsammans med ”and” 

och ”or” för att få en bred sökträff. Inklusionskriterierna har varit engelskspråkiga artiklar i 
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Figur 2. Diagrammet visar antalet vetenskapliga publikationer i databasen Web 
of Science med akvaponik (sökord ”aquaponic*”) respektive hydroponik (sökord 
”hydroponic*”) som ämnesområde. De första publikationerna med hydroponik 
är från 1975.  Vetenskapliga publikationer med akvaponik är publicerat 2004. 
Publikationer innehållandes hydroponik som ämnesområde är till antalet 
betydligt fler än för akvaponik. Data inhämtat från Web of Science den 26 juni 
2018.  
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fulltext publicerade mellan 2010–2018. Valet av publikationsåren 2010 - 2018 gjordes för att 

hitta aktuell forskning på näringsutnyttjandet i odlingssystemen. Via forskningsartiklarna har 

fler relevanta artiklar inhämtats, dels med genomgång av referenslistorna och dels med 

funktionen som finns på Web of Science där relaterade och relevanta artiklar baserat på de 

senaste sökningarna ges som förslag. Dessa artiklar har inte valts med avgränsning till 

publikationsåren 2010-2018. Titlar och nyckelord på vetenskapliga arbeten ledde mig in på 

abstract, och om informationen var relevant för studiens syfte granskades artikeln vidare.  

Som komplement till de vetenskapliga artiklarna har rapporter, handlingsplaner och 

inspiration hämtats från forskningsrådet Formas pocketutgåvor, artikeln Planetary boundaries 

(Steffen et al., 2015) samt från myndigheterna Jordbruksverket och Naturvårdsverket. I 

kunskapsbyggande syfte har information om hydroponik och akvaponik även inhämtats via 

Bright Agrotech (http://www.zipgrow.com/) och Association for Vertical Farming 

(https://vertical-farming.net/) vilka var tips jag fick i kontakt med ekonomi- och 

marknadschefen för företaget Grönska.  

Underlaget för olika odlingstekniker i akvaponik samt hydroponik visade sig variera i 

litteraturen och var inte alltid jämförbart; dels då några av teknikerna främst avses för 

hobbyodling i mindre skala, och dels för att flera vetenskapliga studier gjorts på öppna system 

av hydroponik som är vanligt i växthusodling. Jag valde att avgränsa litteraturstudien till 

recirkulerande system av hydroponik samt endast till system av akvaponik och recirkulerande 

hydroponik som avses för användning i kommersiell produktion.  

3.2 Beräkning och jämförelse av näringsutnyttjande  
Utnyttjandet av kväve och fosfor i växtodlingssystemen beskriver hur mycket av tillfört kväve 

och fosfor som används, det vill säga hur mycket som återfinns i vegetabilier eller animalier.  

För att beräkna utnyttjandet av kväve och fosfor i svenskt jordbruk, recirkulerande 

hydroponik samt akvaponik har jag använt mig av metoden grindbalanser som bygger på en 

beräkningsmodell framtagen av Oslo–Pariskonventionen 1995 (SCB, 2015).  

3.2.1 Grindbalanser 

Grindbalanser är en metod som används för att beräkna årliga kväve- och fosforbalanser i 

hela jordbrukssektorn och avser åker- och betesmark. Med grindbalanser har jag kvantifierat 

all tillförsel av kväve och fosfor, all bortförsel (skörd för avsalu) av kväve och fosfor, samt 

allt överskott av kväve och fosfor i respektive odlingssystem. På så sätt har jag fått ett mått på 

den procentuella effektiviteten i näringsutnyttjandet gällande kväve och fosfor. Metoden 
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inkluderar inte den del som cirkulerar inom jordbruket (återförs till åkermark) (SCB, 2015). I 

svenskt jordbruk ingår följande poster: 

- Tillförsel: Konstgödsel, jordförbättringsmedel (exklusive djurgödsel eller 

energigrödor), atmosfärisk deposition1 (exklusive det ammoniumnedfall som beräknas 

komma från inhemskt jordbruk2), slam, kvävefixering av baljväxter (gröngödsling), 

foder (exklusive den del som cirkulerar). 

- Bortförsel: Vegetabilier för avsalu/ätbar skörd (fodergrödor som används i inhemskt 

jordbruk räknas inte in i bortförsel), animalieprodukter inklusive export av levande 

djur. 

- Överskott: Skillnaden mellan tillförsel och bortförsel utgörs av samtliga förluster 

inom jordbruket: ammoniakförluster från gödsel (exklusive den del som återförs till 

åkern genom atmosfärisk torr- eller våtdeposition), urlakning, samt lagring- och 

transportförluster av djurgödsel och fodermedel. (SCB, 2015). 

I några av de genomgångna studierna om recirkulerande hydroponik och akvaponik har man 

angett andelen kväve i total skörd (hela växten). För att få giltighet i jämförelsen mellan de 

båda odlingssystemen och svenskt jordbruk korrigerade jag andelen för respektive gröda för 

att enbart avse de ätbara delarna av skörden (vegetabilier för avsalu). Korrigeringen har gjorts 

med dataunderlag från två vetenskapliga studier där man har redovisat kväveandelen i växtens 

olika delar; Bhattarai et al. (2006) och Xia et al. (2016) (se fotnot i tabellerna för 

grindbalanser).  

Insamlat dataunderlag för att beräkna grindbalanser för recirkulerande hydroponik och 

akvaponik har varit från enskilda studier eller under längre perioder och kan därför inte 

användas för att beräkna effektiviteten under en odlingssäsong, men kan ändå ge ett generellt 

mått på dess näringsutnyttjande effektivitet. 

3.2.2 Utökade grindbalanser    
Vid jämförelse och värdering av respektive växtodlingssystem har jag förutom grindbalanser 

även inberäknat:  

• Vilken odlingsteknik inom recirkulerande hydroponik och akvaponik som används. 

• Vad som odlas. 

                                                 

1 Torr- eller våtdeposition (nedfall av gasformiga och partikelformiga kväveföreningar eller nederbörd).  
2 I Sverige beräknas 51 procent av den totala kvävedepositionen utgöras av ammoniumkväve. Av 
ammoniumdepositionen över svensk åkermark har uppskattningsvis 40 procent svenskt ursprung, vilket därför 
räknas bort i grindbalanserna (SCB, 2015). 
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• Faktorer/behandlingar som påverkar näringsutnyttjandet av kväve och fosfor. 

Med de aspekterna inberäknade har jag kunnat utöka grindbalanserna och jämförelsen 

växtodlingssystemen emellan och möjliggjort ytterligare värderingar av deras för- och 

nackdelar.   

I följande avsnitt presenteras litteraturstudiens resultat med fokus att besvara syfte och 

frågeställning.      

4 Kväve (N) 
Kväve är ett livsnödvändigt grundämne för alla organismer som utgör beståndsdelar i 

proteiner, enzymer, aminosyror samt nukleinsyror (Mengel & Kirkby, 1987; Båth, 2008). För 

växter spelar kväve en viktig roll i överföringen av genetisk information, i syntesen av 

klorofyll och således i växternas energiomsättning (Mengel & Kirkby, 1987; Båth, 2008). 

Inget annat ämne kan ersätta kväve i dess funktioner och bristsymptom visar sig snabbt som 

försämrad tillväxt (Båth, 2008; Galloway et al., 2004).  

Kväve finns i rikliga mängder i biosfären. Enbart atmosfären består till 78 % av kvävgas 

(N2) (Galloway, 1998). Men kvävgas är oreaktivt och otillgängligt för de flesta organismer på 

grund av de två kväveatomernas starka bindningar i kvävemolekylen (Galloway et al., 2004). 

Utav biosfärens totala kväve finns endast en bråkdel (<2 %) tillgängligt i marken för växter 

med en övervägande del som organiskt bundet, medan en mindre del återfinns i oorganisk 

form, huvudsakligen som ammonium (NH4
+) och nitrat (NO3

-) (Galloway, 1998; Båth, 2008). 

Dessa är två av de kväveformer som växter kan ta upp via rötterna. Förutom ammonium och 

nitrat kan växter även ta upp aminosyror för att användas som källa till kväve (Näsholm et al., 

1998).   

För att kvävgas ska bli tillgängligt för organismer behöver det först fixeras till reaktivt 

kväve3 (Nr) (Galloway et al., 2004). Naturlig kvävefixering i globala ekosystem beräknas 

tillföra 57 – 61 miljoner ton reaktivt kväve varje år och görs främst genom kvävefixerande 

bakterier, men även genom blixtnedslag (Fields, 2004; Galloway et al., 2004; Rockström et 

al., 2009). Exempel på kvävefixerare är bakteriesläkten av Actinomycetes och arter av 

Rhizobium. Dessa kan leva fritt i jorden eller i symbios med rötterna hos vissa växter, i 

synnerhet baljväxter (Mengel & Kirkby, 1987; Galloway et al., 2004). Även samtliga arter av 

                                                 

3 Termen reaktivt kväve inkluderar alla biologiskt aktiva, fotokemiskt reaktiva och radioaktiva föreningar av 
kväve i atmosfären och biosfären. Reaktivt kväve innefattar oorganiska former av kväve (NH3, NH4

+, NOx, 
HNO3, N2O, NO3

-) samt organiska föreningar (urea, aminer, proteiner, nukleinsyror). (Galloway et al., 2004)    
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de syreproducerande Cyanobakterierna kan fixera kväve, antingen i symbios med vissa växter 

och svampar eller som frilevande (Galloway et al., 2004). När väl kvävet är fixerat kan det 

cirkulera i naturliga ekosystem mellan växter, djur och en mikro-/makrofauna av organismer 

som genom oxidation, reduktion och enzymatisk omvandling återigen gör kväve 

växttillgängligt; från organiskt kväve till oorganiskt kväve, se 4.1 (Gliessman, 2015).  

 

4.1 Processer och problem i kvävets kretslopp  
Kväve cirkulerar i olika former inom biosfären; organismerna, jorden, vattnet, atmosfären 

etcetera (Galloway et al., 2004). Vilket av kvävets olika former som cirkulerar styrs av olika 

komplicerade processer och miljöfaktorer. För växterna är främst jordens pH, tillgänglig 

fosfor (P), kalium (K) och jordfuktighet avgörande för kväve och dess tillgänglighet (Mengel 

& Kirkby, 1987). För både jordlevande växter och vattenväxter är de biologiska processerna 

ammonifikation och nitrifikation avgörande för tillgången på kväve.  

I ammonifikationen utför heterotrofa4 mikroorganismer nedbrytning av proteiner och 

aminosyror från organiskt material (döda växter, bakterier, djur etcetera) till ammoniak (NH3) 

eller ammonium (NH4
+) (Mengel & Kirkby, 1987). Ammoniak (NH3) är toxiskt för 

organismer medan ammoniumjonen (NH4
+) är en av de kväveformerna som växter kan ta upp 

via rötterna och metabolisera (Mengel & Kirkby, 1987; Zou et al., 2016). Ammoniumjonen 

(NH4
+) är positivt laddad (katjon till NH3) medan NH3, ammoniakmolekylen, är oladdad 

vilket också är en bidragande orsak till att NH3 lätt kan avgå till luften. I vatten föreligger 

NH3 och NH4
+ i ett jämviktsförhållande, vilket styrs av faktorer som pH och temperatur (Zou 

et al., 2016b). Ju högre pH desto mer NH3, och ju lägre pH desto mer NH4
+ (Zou et al., 

2016b). Motsvarande processer som sker under ammonifikationen kallas i djur- och 

människokroppen för ureacykeln där njurarna utför reduktionen av amino-N till NH4
+, som 

levern i sin tur omvandlar till urinämne (Nationalencyklopedin b, u.å.).  

Nitrifikation är en tvåstegsprocess i vilken NH3
 eller NH4

+ först oxideras till nitritjon 

(NO2
-) som sedan snabbt oxideras till nitratjon (NO3

-), vilket är en av de kväveformerna som 

växter kan ta upp via rötterna och metabolisera (Mengel & Kirkby, 1987). Nitrifikationen 

utförs av olika autotrofa5 bakterier och arkéer (arkebakterier) och är en syrekrävande process 

(Henriksson et al., 2015). Om koncentrationen av NH4
+ eller NH3 är hög och syretillgången 

                                                 

4 Organismer som kräver kol (C) som energikälla, dvs. inte självnärande. (Nationalencyklopedin, u.å.) 
5 Organismer som får sin energi genom oxidation av oorganiska ämnen, dvs. självförsörjande. 
(Nationalencyklopedin, u.å.) 
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låg hämmas oxidationen till NO3
- och kan istället leda till att en större del kvävgas (N2) och 

lustgas (N2O) bildas (Henriksson et al., 2015; Zou et al., 2017).  

Denitrifikation är också en process där kväve kan avgå i gasform. Denitrifikation sker 

om NO3
- hamnar i syrefattiga miljöer som då återgår till N2 enligt följande sekvens. (Mengel 

& Kirkby, 1987): 

  NO3
-  NO2

-  NO  N2O  N2 

Denitrifikation utförs av en mängd bakterier, arkéer och svampar som samtliga kräver 

syre eller nitrat i sin respiration (Wongkiew et al., 2017). I syrefria miljöer utnyttjar dessa 

mikroorganismer NO3
- som källa till syre (O) (Mengel & Kirkby, 1987). Emellertid har 

många av mikroorganismerna inte kapaciteten att reducera N2O till N2, vilket är den ledande 

orsaken till att slutprodukten i denitrifikation ofta är N2O, som är en mycket effektiv 

växthusgas (Henriksson et al., 2015; Zou et al., 2017).  

4.2 Kvävegödsel 
I ett historiskt perspektiv har människan lärt sig att kvävegödsla genom att utnyttja symbiosen 

kvävefixerande bakterier/baljväxter och utvecklat metoder såsom växelbruk och spridning av 

djurgödsel (Fields, 2004). Emellertid har denna tillförsel av kväve inte varit tillräcklig i 

modernt jordbruk. Med konstgödselframställning som utvecklades av Haber-Bosch har 

människan ökat mängden tillfört kväve till jordbruksmark och möjliggjort ökade skördar 

(Galloway et al., 2004). Haber-Bosch är en metod utvecklad i början av 1900-talet för 

industriell framställning av ammoniak (NH3) från luftkväve vilket är utgångssubstansen i 

konstgödsel (Ahlgren & Hansson, 2010). Ammoniak är genom denna metod världens näst 

mest framställda industrikemikalie efter svavelsyra (Nationalencyklopedin a, u.å.).   

Utan konstgödsel framställt genom Haber-Boschmetoden skulle inte mängden 

växttillgängligt kväve vara tillräcklig för att upprätthålla den nuvarande matproduktionen och 

metoden har således möjliggjort stora effektiviseringar i jordbruk, minskat svält och 

näringsbrist (Fields, 2004). Men Haber-Boschmetoden är en energiintensiv process och 

majoriteten av de industriella anläggningarna använder sig av fossila bränslen som kräver 9 – 

14 kWh för att framställa 1 kg ammoniakkväve (Ahlgren & Hansson, 2010). Processen och 

användandet av fossila bränslen har lett till stora utsläpp av växthusgaserna koldioxid (CO2) 

och lustgas (N2O). Lustgas (även benämnt dikväveoxid) är en gasformig förening av kväve 

med 310 gånger så kraftig växthuseffekt som koldioxid med en verkan på upp till 100 år 

(Wongkiew et al., 2017; Zou et al., 2017). 
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Genom intensiv tillförsel av konstgödsel har människan modifierat den naturliga 

kvävecykeln och ökat mängden reaktivt kväve i biosfären (Galloway et al., 2004; Rockström, 

2010). Takten i vilket reaktivt kväve tillförts till den terrestra biosfären har genom 

konstgödsel, förbränning av fossila bränslen och baljväxtodling ökat en faktor 10 sedan sent 

1800-tal och beräknas nu uppgå till 150 miljoner ton/år (Galloway et al., 2004; Steffen et al., 

2015). Men en ökad kvävetillförsel har förutom en ökad bortförsel i grödor även ökat 

förlusterna (Öborn & Dahlin, 2010). Kväveförluster till följd av urlakning och luftavgång är 

årligen orsaker till eutrofiering, föroreningar i grundvatten, ozonnedbrytning, förluster av 

habitat och biologisk mångfald i både land och hav (Fields, 2004; Galloway et al., 2004; 

Bouwman et al., 2009). Dessa förluster av kväve sker både i gasform som kvävgas (N2), 

lustgas (N2O) och ammoniak (NH3), samt som nitrat (NO3
-) löst i markvattnet (Bouwman et 

al., 2009). För att undvika ett tillstånd där marina och terrestra system pressas över trösklar 

och övergår från ett stabilt ekosystem till ett ostabilt är de planetära gränserna (Planetary 

Boundaries, Steffen et al., 2015) satta till 62 miljoner ton tillfört kväve per år. Gränsvärdet 

inkluderar allt reaktivt kväve tillfört genom mänsklig aktivitet och effekterna skulle således 

även minska irreversibla klimatförändringar genom minskad förbränning av fossilt bränsle 

(Rockström, 2010; Steffen et al., 2015)  

4.3 Grindbalanser av kväve i svenskt jordbruk 
I svenskt jordbruk beräknar man genom grindbalanser6 att den totala tillförseln av kväve för 

2013 var 251000 ton, varav kväve i konstgödsel 156000 ton (SCB, 2015). Bortförsel (skörd 

för avsalu) av kväve var för samma år 97000 ton, varav vegetabilier 58000 ton respektive 

animalier 39000 ton. Kvoten mellan tillförsel och bortförsel av kväve ger ett mått på 

effektiviteten i kväveutnyttjandet. Den kväveutnyttjande effektiviteten för 2013 var 39 % 

(SCB, 2015). Balansräkning visar att överskott (outnyttjat/förlorat) uppgick till 154000 ton 

(61 %). Överskottet är kväve som riskerar att orsaka miljöstörande utsläpp till luft och vatten 

genom urlakning, markerosion och luftavgång (SCB, 2015).     

Enligt Galloway et al. (2004) och Cederberg (2010) är andelen tillfört kväve som 

inlagras i jordbruksmark liten (2–5 %). Resten avgår till atmosfären (~25 %) eller assimileras 

i marina system (~20 %).  

                                                 

6 All tillförsel utifrån av näringsämnen till jordbruket liksom bortförsel från jordbruket kvantifieras. De produkter 
som cirkulerar inom jordbruket tas inte med. (SCB, 2015). 
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5 Fosfor (P)  
Fosfor är liksom kväve ett essentiellt grundämne för alla levande organismer (Cordell et al., 

2009). Fotosyntesen, respirationen, nerv- och muskelfunktioner är processer i vilket fosfor 

utgör en fundamental roll (Naturvårdsverket, 2013). För växter är fosfor delaktig i transporten 

och lagringen av energin som växten tillgodogör sig via fotosyntesen. Som beståndsdel i 

nukleinsyror är fosfor en viktig bärare av genetisk information och förekommer även i 

cellmembran (Båth, 2008). Men fosfor är ett makronäringsämne med låg rörlighet i jord, och 

likt kväve är det ett ämne som växter ofta lider brist på (Bouwman et al., 2009). Till skillnad 

från kväve, som finns i närmast obegränsade mängder i atmosfären, är fosfor en ändlig resurs 

med 95 % bundet till mineralen apatit (bergfosfat) och otillgängligt för växter (Bouwman et 

al., 2009). Växter tar till största del upp fosfor i form av fosfatjoner (PO4
3-) (Mengel & 

Kirkby, 1987; Nationalencyklopedin c, u.å.).  

5.1 Processer och problem i fosforns kretslopp 
I det naturliga kretsloppet för fosfor är omsättningen en långsam geologisk process i vilket 

bergfosfat frisätts genom fysikalisk och/eller kemisk vittring och undan för undan tillför 

fosfor till jorden (Bouwman et al., 2009). Väl i jorden omsätts fosfor i ett landbaserat 

kretslopp för att sedan följa med vattenströmmar ut i hav och sjöar där fosforn omsätts i ett 

vattenbaserat kretslopp. Utflödet till hav och sjöar är en process i kretsloppet med 

omloppstider på dagar, veckor 

eller år. Det naturliga utflödet 

globalt till haven beräknas 

vara 1.1 miljoner ton P/år 

(Rockström et al., 2009). Väl 

i haven deponeras fosforn på 

havsbotten som sediment. 

Under ett långsamt, 

geologiskt kretslopp med 

omsättningstider upp till 

miljontals år bildas så 

småningom berg som genom 

landhöjning återigen kan 

omsättas i naturen (Bouwman 

Figur 3. Fosforomsättningen i marken och dess olika pooler. 
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et al., 2009; Naturvårdsverket, 2013).  

Ur ett växtnäringsperspektiv kan fosforomsättningen i marken delas upp i olika pooler 

(se Figur 3). Fosforomsättningen sker enligt följande processer. Vittring och nötning av 

otillgänglig P sker undan för undan och ger utbytbar P adsorberad till jordpartiklar som, om 

det löses i markvätska, blir direkt tillgänglig P för växter att ta upp via rötterna och bygga in i 

biomassa som organisk P (Bouwman et al., 2009; Nationalencyklopedin c, u.å.). Genom 

biokemiska processer som mineralisering (nedbrytning) utförd av destruenter såsom bakterier 

och svampar kan organisk fosfor från döda växter, insekter, djur och deras spillning sedan 

återigen bli direkt tillgänglig P (Bouwman et al., 2009). Andelen tillgänglig fosfor står i 

förhållande till de övriga fosforpoolerna genom dess förekomstformer (Båth, 2008). Detta 

innebär att tillgänglig fosfor i jorden snabbt kan bli otillgängligt för växtrötterna (Mengel & 

Kirkby, 1987). Förhållandet mellan fosforpoolerna medför att halten av tillgänglig fosfor löst 

i markvätska kan vara så låg som några hundra gram per hektar mark vid ett visst ögonblick 

(Naturvårdsverket, 2013).  

Likt symbiosen mellan kvävefixerande bakterier och baljväxter kan växtrötter också 

ingå i symbios med svampars mycel/hyfer. Arbuskulär mykorrhiza är svamparter som 

förekommer i åkermark som gynnar växtupptaget av näringsämnen med låg rörlighet, i 

synnerhet fosfor (Mengel & Kirkby, 1987).  

5.2 Fosforgödsel 
Ur ett historiskt perspektiv har människan förlitat sig på jordens innehåll, gröngödsling, 

djurgödsel och mänsklig avföring som källa till fosfor (Cordell et al., 2009). Med en ökande 

global populationen, ökade även behovet av effektiva fosforgödselmedel vilket blev starten 

för 1900-talets intensiva användning av guano (torkad spillning från fåglar och fladdermöss) 

och senare bergfosfat som konstgödselmedel (Cordell et al., 2009). Efter andra världskriget 

har användning av konstgödsel medfört en trefaldig ökning av mängden tillförd fosfor till 

jordbruk. Fosforn utvinns genom gruvbrytning av fosfatmalm med de största tillgångarna i 

Marocko, Kina och USA (Bouwman et al., 2009; Cordell et al., 2009). Fosforbrytningen 

beräknas uppgå till 17.5 miljoner ton varje år. Ur dessa får vi ut 14 miljoner ton användbar 

fosforgödsel som årligen tillförs till jordbruksmark. Denna tillförsel av fosfor som 

konstgödsel har minskat fosforbrist i jordbruksmark, räddat miljontals liv och beräknas ha 

ökat med ytterligare 50 – 100 % till år 2050 för att generera större skördar och föda en 

växande befolkning. Samtidigt är denna årliga tillförsel problematisk då bara 3 av 14 miljoner 
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ton fosfor hamnar på tallriken för mänsklig konsumtion. Resten går förlorat längs 

produktionskedjan. (Cordell et al., 2009).  

Årligen förloras 8 miljoner ton fosfor i konstgödsel och djurgödsel från den globala 

jordbruksmarken genom urlakning och markerosion, som huvudsakligen bundet till 

jordpartiklar följer med regnvatten ut i vattendrag, diken och slutligen hamnar i haven 

(Cordell et al., 2009; Naturvårdsverket, 2013). Ytterligare 3 miljoner ton fosfor förloras 

årligen längs konsumtionskedjan i slam och avloppsvatten genom mänsklig exkretion, i vilket 

en del avsätts i deponier medan en större del töms ut i haven (Cordell et al., 2009; 

Naturvårdsverket, 2013).       

Likt kväve orsakar även förlusterna av fosfor och dess påföljande konsekvenser årligen 

föroreningar, förluster av habitat och biologisk mångfald i både land och hav. (Steffen et al., 

2015). För att undvika eutrofiering och påföljande anoxi (syrebrist) i sjöar och hav är de 

planetära gränserna (Planetary boundaries) för den totala tillförseln av fosfor satta till 11 

miljoner ton P/år, varav 6.2 miljoner ton P/år är gränsen för tillförd fosfor i handelsgödsel 

(Steffen et al., 2015).  

Den bristande återföringen av fosfor till jordbruksmark, som förlusterna längs 

produktions- och konsumtionskedjan innebär, medför således att vi för varje förlorat kg fosfor 

behöver bryta och framställa 1 kg ny fosfor. Detta är problematiskt ur två aspekter; dels för att 

fosfor är en ändlig resurs vars fyndigheter beräknas vara uttömda om 50 – 100 år (Cordell et 

al., 2009), och dels för att halten av kemiskt giftiga respektive radioaktiva metaller som ingår 

i bergfosfat sprids vid den primära tillförseln av fosforgödsel. Bland dessa är kadmium (Cd), 

torium (Th) och uran (U). Dessa metaller urlakas vid brytning men följer även med 

fosfatgödseln vid spridningen på jordbruksmark. Väl i jorden binder de lätt till humusämnen 

(nedbrutet organiskt material) där de ackumuleras fort. Därav är en kontinuerlig spridning av 

handelsgödsel orsaken till att många jordar runt om i världen är kontaminerade 

(Naturvårdsverket, 2013). 

Vårt beroende av fosforgödsel för att generera större skördar kommer således att kräva 

ett effektivt fosforutnyttjande genom att vi återför den fosforn som gått förlorad (Cordell et 

al., 2009; Rockström, 2010; Naturvårdsverket, 2013). 

5.3 Grindbalanser av fosfor i svenskt jordbruk 
I svenskt jordbruk beräknar man genom grindbalanser att total tillförsel av fosfor för 2013 var 

21000 ton, varav fosfor i konstgödsel 10 000 ton (SCB, 2015). Bortförsel (skörd för avsalu) 
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var 18000 ton, varav vegetabilier 10000 ton respektive animalier 7000 ton7. För 2013 gav det 

en fosforutnyttjande effektivitet på 85 %. Överskott av fosfor var 4000 ton. Årligen beräknas 

925 ton av överskottet urlakas från svensk jordbruksmark, och förlusterna är som störst i 

samband med stora regnmängder (Naturvårdsverket, 2013). 

En del av överskottet lagras i marken och kan utnyttjas senare. Jordbruk med hög 

djurtäthet har ofta ett större förråd av fosfor i marken (SCB, 2015). Detta härrör från 1970-

talet och är resultatet av en intensiv tillförsel av handelsgödsel samtidigt som man har lagt på 

sin djurgödsel och gjort så kallad förrådsgödsling (Naturvårdsverket, 2013; SCB, 2015). Man 

har således lagt på mycket mer fosfor än växterna behövt (Naturvårdsverket, 2013). För fosfor 

kan förrådsgödsling tillämpas och fosforförrådet i jorden byggas upp under ett antal år (SCB, 

2015). Om upplagringen av fosfor är större än vad marken klarar av att binda finns det dock 

risk för läckage. Ett överskott av fosfor innebär således ökad risk för förluster 

(Naturvårdsverket, 2013). Emellertid har fosforöverskottet i Sverige succesivt minskat och 

börjar gå mot nivåer där tillförsel och bortförsel tar ut varandra (SCB, 2015). 

6 Recirkulerande hydroponik 
Recirkulerande hydroponik är en jordlös odlingsteknik i vilken man odlar växter i 

näringslösning och vatten (Lee & Lee 2015). Odlingen sker ofta i kontrollerade miljöer 

inomhus med LED-lampor eller HPS-lampor eller i växthus (Lee & Lee 2015; Love et al., 

2015). Ett typiskt odlingssystem för recirkulerande hydroponik består av en vattenreservoar 

med pump, en växtodlingsdel och en tank för lakvatten (överbliven näringslösning). I vissa 

kommersiella system odlas växterna i stora bassänger eller kar, s.k. växtbäddar, men även 

odling i vertikalt eller horisontellt ordnade plaströr förekommer. Ibland används ett inert 

(reaktionströgt) medium i system med växtbäddar vilket stabiliserar växterna, men också 

tillåter en viss mängd syre att uppehålla sig runt rotzonen (Lee & Lee 2015; Love et al., 

2015). Dessa medier kan vara grus, perlit, lecakulor eller vermikulit. I Tabell 1 ges en enkel 

beskrivning av de fem mest förekommande odlingssystemen.   

6.1 Källa till kväve och fosfor 
I recirkulerande hydroponik är källan till kväve och fosfor oorganiska närsalter som 

tillsammans med andra essentiella näringsämnen upplöses i vatten och bildar en 

                                                 

7 Summorna stämmer inte exakt p.g.a. SCB:s avrundningar. 
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näringslösning som är direkt växttillgänglig. I upplöst form förekommer kväve och fosfor som 

ammoniumjoner (NH4
+), nitratjoner (NO3

-) respektive fosfatjoner (PO4
3-) (Lee & Lee 2015; 

Hosseinzadeh et al., 2017). Närsalterna av kväve och fosfor är samma som används till 

konventionellt jordbruk med skillnaden att hydroponiska närsalter behöver ha hög löslighet i 

vatten (Bittsanszky et al., 2016; Hosseinzadeh et al., 2017). Innehållet i näringslösningar för 

hydroponik varierar mycket mellan olika växtslag och utvecklingsstadier, därför är 

standardmått svåra att ange (Christensen et al., 2010).    

6.2 Principen för odling och näringsflödet av kväve och fosfor 
Växterna förkultiveras i mineralull (rockwool), kokosfiber eller liknande medium. Plantorna 

placeras sedan i en hydroponisk växtodlingsdel (se Figur 4). Näringslösning innehållande 

kväve och fosfor pumpas sedan från en reservoar till den hydroponiska delen där de tas upp 

av växtrötterna. Överbliven näringslösning, lakvatten, samlas sedan upp i en lakvattentank, 

varpå näringshalterna justeras och pumpas åter till reservoaren (Christensen et al., 2010). Vid 

skörd klipps rötterna av och sedan startar odlingsprocessen om igen (Lee & Lee, 2015). I ett 

underlag för gödsling i recirkulerande hydroponik, här benämnt som ”sluten växtodling”, 

skriver Christensen et al. (2010) följande: 

Rent teoretiskt kommer all växtnäring att tas tillvara. I praktiken kommer dock 

en del vatten och växtnäring att försvinna på grund av bl.a. avdunstning och 

läckage i ränn- eller ledningssystem. Man får också räkna med att en del 

nitrat eller ammoniumkväve kan frigöras som fritt kväve (N2) och avgå till 

luften (denitrifikation). (Christensen et al., 2010) 

Lakvattnet måste periodvis justeras genom påfyllning eller uttömning. Detta görs för att 

undvika näringsbrist eller för att undvika en ackumulering av näringsämnen, salter och 

metaller som i höga halter kan vara begränsande för växternas tillväxt (PO4
3-, NH4

+, 

aluminium, koppar) (Seawright et al., 1998; Christensen et al., 2010; Lee & Lee, 2015). 

Recirkulerande system kräver således kontinuerliga kontroller av näringslösningen för att ge 

optimal tillväxt och avkastning (Lee & Lee, 2015).  

6.3 Öppna system 
Även om syftet i denna studie är att fokusera på recirkulerande hydroponiksystem är 

användningen av öppna hydroponiksystem vanligt runt om i världen, och förekommer ofta i 

växthus (Kumar & Cho, 2014; Lee & Lee, 2015). Största skillnaden mellan öppna och 

recirkulerande system är hur man hanterar näringslösningen. Öppna system har ett enkelriktat 
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flöde där ingen återanvändning av näringslösningen sker och därför är de ofta billigare och 

mer lätthanterliga än recirkulerande system (Kumar & Cho, 2014). Stora problem med öppna 

system är att de genererar stora mängder lakvatten som töms ut i omgivande miljöer där det 

orsakar föroreningar och bidrar till eutrofiering (Kumar & Cho, 2014; Lee & Lee, 2015). 

Lakvattnet är särskilt rikt på kväve och fosfor som har påvisats innehålla 200 – 300 mg/l 

respektive 30 – 100 mg/l (Kumar & Cho, 2014). Vetenskapliga studier med öppna system har 

visat på totala näringsförluster uppåt 80 % av den tillförda näringen, varav kväve 59 % och 

fosfor 25 % (Grewal et al., 2010).    

6.4 Produktion & produktivitet 
De flesta system används för kommersiell växtproduktion av sallat, tomat, bönor, spenat, 

jordgubbar, squash, gurka och paprika (Lee & Lee, 2015; Kumar & Cho, 2014). Flera studier 

indikerar en högre avkastning för hydroponiskt odlade frukter och grönsaker jämfört med 

jordbruksodlade förutsatt att odlingen sker i en kontrollerad miljö (Treftz & Omaye, 2016; 

Barbosa et al., 2015). Produktionen av sallat kan vara 11 ± 1.7 gånger högre per år än i 

konventionellt jordbruk (Barbosa et al., 2015). Den årliga avkastningen för gurka och tomat 

kan uppgå till 6900 kg/m2 respektive 14 - 74 kg/m2, medan siffror för jordbruksodlad gurka 

och tomat är 1700 kg/m2 respektive 1.2 – 2.5 kg/m2 (Lee & Lee, 2015). Däremot kan 

energiåtgången vara 82 ± 11 gånger högre i hydroponik än i konventionellt jordbruk med 

anledning av faktorer som belysning och uppvärmning (Barbosa et al., 2015). Näringsmässigt 

påvisas inga signifikanta skillnader mellan hydroponiskt odlade grönsaker och frukter och 

jordbruksodlade. Emellertid är startkostnaderna för hydroponiska system alltifrån två till 20 

gånger mer per m2 än i konventionella jordbrukssystem (Treftz & Omaye, 2016). Traditionell 

hydroponik i inerta substrat med oorganisk näringslösning från närsalter är i Sverige inte 

tillåtet i ekologisk växtproduktion (Jordbruksverket, 2017).   

6.5 Historik 
Odlingsteknikens användning och utveckling har sin början i 1700-talets mitt, även om 

växtodling i näringsrikt vatten kan dateras långt bakåt i den mänskliga historien (Jones, 1982). 

Från 1920-talet fram till 1940-talet utvecklades flera av de odlingstekniker som idag används 

för kommersiell odling (Lee & Lee 2015). Under början på 2000-talet växte en vertikal 

odlingsform av hydroponik fram, så kallad vertical farming, i vilken växterna odlas vertikalt i 

torn eller plaströr som fylls med skumplast eller liknande medium för växtrötterna att rota sig 

i. Näringslösningen pumpas upp, och rinner sedan ner längs växtrötterna. Denna typ av 
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odlingssystem är en möjlighet för odling i områden med begränsade utrymmen såsom 

stadsmiljöer (Treftz & Omaye, 2016).  

Hydroponik har expanderat femfaldigt de senaste 10 åren mycket beroende på 

effektivare och billigare teknik. Antalet forskningspublikationer har ökat stadigt de senaste 

årtiondena med fokus på produktivitet och tillväxtfaktorer samt problematik kring 

fytopatogener, spårämnen och hög salinitet (Treftz & Omaye, 2016).  

6.6 Hydroponik i Sverige  
Statistik för recirkulerande hydroponik i Sverige saknas men odlingstekniken sägs ha ökat i 

omfattning de senaste tio åren. En osäkerhet om vilka risker som finns med en ackumulering 

av olika fytopatogener och metaller samt hur man undviker dessa på ett säkert sätt i den 

recirkulerande näringslösningen sägs vara orsaker till att systemen inte än är etablerade 

(Hansson & Johansson, 2007). Grönska stadsodling i Stockholm är ett företag som delvis 

använder sig av vertikalodling med recirkulerande hydroponik (Grönska stadsodling, 2018).   

7 Akvaponik 
Akvaponik är likväl som hydroponi en jordlös odlingsteknik och en kombination av 

akvakultur8 och hydroponik (Love et al., 2015). Det är ett recirkulerande och slutet 

akvakultursystem med tre biologiska system integrerade i varandra; fiskodling, mikrober och 

hydroponisk växtodling (Goddek et al., 2015; Suhl et al., 2016).  

Komponenterna i ett akvaponiksystem kan variera från system till system men består 

oftast av en fisktank, ett mekaniskt filter (sump) för fasta partiklar, ett biofilter för mikrobiell 

rening och en hydroponisk växtodlingsdel (Delaide et al., 2017; Suhl et al., 2016; Wongkiew 

et al., 2017). I Tabell 1 beskrivs de tre mest förekommande teknikerna för växtodling i 

akvaponik; i Nutrient film technique (NFT) sker odlingen i långa plaströr med hål för rötterna; 

i floating-raft sker odlingen i bassänger eller kar på flottar av polystyren; och Media-filled 

fylls bassänger eller kar med ett inert medium som utgör stöd för växtrötterna. Media-filled är 

det systemet som skiljer sig mest åt de övriga då mediet i växtbäddarna även agerar som både 

filter och naturlig grogrund för mikrober. Därför behövs varken biofilter eller sump vilket gör 

det till det enklaste av systemen (Wongkiew et al., 2017), se Figur 4. 

                                                 

8 Odling av fisk, skaldjur eller alger (Jordbruksverket, 2018). 
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Figur 4. Illustration av den hydroponiska delen i recirkulerande hydroponik och akvaponik. Notera att både 
hydroponik och akvaponik använder sig av NFT (nutrient film technique), Floating-raft och Media-filled. Heldragen 
linje som box (—) representerar den tekniska kompositionen i akvaponik medan streckad linje (- - -) representerar 
hydroponik. Figur modifierad från Wongkiew et al. (2017). 

 
Tabell 1. Systembeskrivning av olika växtodlingstekniker i hydroponik och akvaponik. 

Media-filled   
(hydroponik, akvaponik) 

Växtbäddar helt fyllda med ett inert medium såsom perlit, grus, eller 
lecakulor vilket stabiliserar växterna och utgör en grund för mikrobiell 
aktivitet. Passar för odling av större grönsaker (tomat, gurka, squash). 
Ebb- och flodteknik där vatten pumpas upp i växtbädden och periodvis 
översvämmar växtbädden. 

Floating raft 
(hydroponik, akvaponik) 

Växterna växer på flytenheter längs vattenbäddar.  Passar för odling av 
mindre bladgrönt. Växtrötterna är helt nedsänkta i vattnet.  

NFT, nutrient film technique  
(hydroponik, akvaponik) 

Växterna är fixerade i smala polystyrenrör i små nätkorgar med ett inert 
medium. Vatten rinner i en grund ström längs växtrötterna. 

Vertical farming 
(hydroponik) 
 

Växterna fixeras i vertikala rör eller torn med fyllda med skumplast. 
Bevattningen sker från toppen och rinner sedan ner längs växtrötterna.  

Drip system 
(hydroponik) 

Växtbädd helt fylld med inert medium. Bevattning sker genom att vatten 
pumpas upp i rör och droppar sedan ner på växterna. 

  

7.1 Källa till kväve och fosfor 
I akvaponik är fiskfodret den primära källan till kväve och fosfor för både fiskar och växter 

(Wongkiew et al., 2017). För närvarande finns det väldigt lite information om specifika 

fiskfoder i akvaponik (Yildiz et al., 2017). Flera studier uppger bara kommersiellt fiskpellets 

som foder (Seawright et al., 1998; Hu et al., 2015; Cerozi & Fitzsimmons, 2017; Fang et al., 

2017; Zou et al., 2017). Fiskfodret som används i akvaponik är ofta detsamma som används i 

akvakultur och består till stora delar av högvärdigt protein från animalier och vegetabilier 
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(Yildiz et al., 2017). En vanlig källa till fiskfoder i akvakultur är, och har länge varit, 

Anchoveta (Engraulis ringens); en art i ansjovisfamiljen som fångas längs Sydamerikas 

västkust och mals ner till fiskmjöl och fiskolja (Avadí et al., 2014; Fry et al., 2016). 

Anchovetafisket är på grund av detta det största fisket i världen mätt i volym (Avadí et al., 

2014; Fréon et al., 2014).  

På senare tid har emellertid proportionen av fiskmjöl och fiskolja i fiskfoder minskat 

och ersatts av sojabönsmjöl, palmolja och rapsfrön vars innehåll är rikt på essentiella fettsyror 

och protein (Fry et al.,2016). Statistik för 2008 visar att produktionen av sojabönsmjöl (6.8 

miljoner ton) till fiskfoder har dubblerats jämfört med produktionen av fiskmjöl (3.7 miljoner 

ton) (Fry et al., 2016).  

Till skillnad från akvakultur, vars odling ofta bedrivs med fiskar i högre trofinivåer 

(atlantisk lax, regnbåge), bedrivs akvaponik oftast med fiskarter i lägre trofinivåer (tilapia, 

karp) (Naylor et al., 2000; Yildiz et al., 2017). 

Vetenskapliga studier av foderutnyttjandet påvisar att det går åt 1 ton vild foderfisk för 

att producera 3 ton odlad tilapia (Oreochromis niloticus) (FIFO ratio 1:3), vilket kan jämföras 

med atlantisk lax (Salmo salar), som kräver 4 ton vild foderfisk för att generera 1 ton odlad 

lax (FIFO ratio 4:1) (Lam, 2016). En surveystudie påvisar dock att förhållandet i akvaponik är 

närmre 1:1 (Love et al., 2015).  

7.2 Principen för odling och näringsflödet av kväve och fosfor 
Akvaponik bygger på principen av att cirkulera näring och vatten (Wongkiew et al., 2017). 

Växter odlade i ett hydroponiskt system gödslas med näring från fiskarnas utsöndring. 

Fiskarna utsöndrar kväve (NH3 och NH4
+) främst via gälarna men även i urinen som urea och 

i fekalier (Wongkiew et al., 2017). Utsöndringen av fosfor sker i oorganisk samt organisk 

form som urin och fekalier. Vattnet från fiskodlingen (rikt på kväve och fosfor) filtreras och 

pumpas sedan till ett biofilter där bakterier genom ammonifikation, nitrifikation samt fosfor-

mineralisering gör det växttillgängligt i form av NO3
-, NH4

+ och PO4
3- (Mengel & Kirkby, 

1987; Nationalencyklopedin c, u.å.; Wongkiew et al., 2017). Vidare pumpas näringen till den 

hydroponiska delen där det utnyttjas av växterna. Växternas näringsupptag tillsammans med 

bakterier i rotzonen och mediet renar vattnet, som sedan kan återanvändas i fiskproduktionen  
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 (Zou et al., 2016a; Suhl et al., 2016). Se Figur 5 för principflödet av kväve och fosfor i 

akvaponik.  

Likt hydroponik måste det recirkulerande vattnet kontrolleras och justeras 

kontinuerligt för att inte begränsa växternas tillväxt eller skada fiskarna (Seawright et al., 

1998; Cerozi & Fitzsimmons, 2017). Därför är det också viktigt att förhållandet mellan växt  

och fisk/foder är proportionerligt (Buzby & Lin, 2014). För liten växtyta innebär det ett 

mindre näringsupptag och kommer att leda till en ackumulering av oönskade näringshalter för 

fiskarna. Ett lämpligt fiskfoder-till-växt-förhållande kan för fullvuxna fiskarter som tilapia 

vara 60 -100 g fiskfoder/dag/m2 växtyta, oavsett växtsort (Buzby & Lin, 2014).  

Flera studier av akvaponik bekräftar kväveförluster på grund av kväveavgång i 

systemet. Förlusterna varierar mellan 17.1 % och 57.3 % (Hu et al., 2015; Zou et al., 2016b; 

Zou et al., 2017). Processen i vilket förlusterna sker är främst denitrifikationen, i synnerhet i 

biofiltret eller i mediebädden (i media-filled) där största delen av kvävetransformationen tar 

plats, och påverkas av faktorer som syrehalt (O2), pH och kolhalt (C) (Wongkiew et al., 

2017).  Uppemot 57,3 % av kvävet har påvisats försvinna som N2, NH3 och N2O i akvaponik 

(Hu et al., 2015). För att förbättra effektiviteten och minska förlusterna har studier gjorts där 

man tillfört extra nitrifikationsbakterier eller ökat syrehalten för att effektivisera omvandlings-

processen från ammoniak till nitrat (Zou et al., 2016a). En annan studie konstaterade att lägre 

pH resulterar i mindre kväveavgång som N2 och NH3 (från 34.6 % vid pH 9.0 till 27.8 % vid 

pH 6.0) men högre kväveavgång som N2O (pH 9.0, 0.6 % och pH 6.0 2.0 %) (Zou et al., 

2016b). Generellt avgår 1.2 % – 1.9 % som N2O i akvaponik (Wongkeiw et al., 2017). 

Fiskexkretion av 
organisk P och 

oorganisk P 

Mineralisering

PO4
3-

Tas upp av 
växt. 

Ammonifikation 
(ureacykeln)

Fiskexkretion av 
NH4

+ och NO3

Nitrifikation 

NO2
-

NO3
-

Tas upp av 
växt. 

Figur 5. Principflöden för kväve (till vänster) och fosfor (till höger) i akvaponik. 
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Förutom kväveavgång förloras alltid en viss del kväve, men även fosfor i fasta partiklar 

från fiskexkretionen och i oätet foder, vilka sedimenterar i det mekaniska filtret som slam och 

sedan töms (Forchino et al., 2017; Wongkiew et al., 2017). Slam från akvaponik kan utgöra 

13.1 % av den totala mängden fosfor (Cerozi & Fitzsimmons, 2017). Motsvarande data finns 

inte för kväve men slaminnehållet beräknas bestå av 10 – 40 % kväve beroende på foder och 

fiskart enligt uppgifter från akvakultursystem (Wongkiew et al., 2017).     

7.3 Produktion & produktivitet 
I kommersiell växt- och fiskproduktion odlas vanligen fiskarter såsom tilapia (Oreochromis 

niloticus), karp (Cyprinus carpio), barramundi (Lates calcarifer) eller afrikansk kattfisk 

(Clarias gariepinus) tillsammans med sallat (Lactuca sativa), pak choi (Brassica chinensis), 

basilika (Ocimum basilicum), tomat (Solanum lycopersicum), aubergine (Solanum 

melongena) eller gurka (Cucumis sativus) (Yildiz et al., 2017). Vilken kombination av 

fisk/växt man väljer beror mycket på klimatet, syftet och vilken foderkälla som finns 

tillgänglig (Forchino et al., 2017). Fiskgödseln från 1 kg fiskfoder kan generera upp till 9 kg 

sallat, medan. foderomvandlingen för fiskar är närmre 1:1 (Love et al., 2015).  

Den årliga avkastningen av tomater (kg/m2/år) påvisade inga signifikanta skillnader i en 

jämförande studie av ett NFT-system mellan hydroponik och akvaponik (tomat/tilapia) (Suhl 

et al., 2016). Skillnaden i mängd biomassa påvisades heller inte vara signifikant mellan 

akvaponik och hydroponik i en studie på sallat/tilapia i ett NFT-system (Cerozi & 

Fitzsimmons, 2017). Minst kväveutnyttjande effektivitet har visats för NFT-systemet och det 

ger minst avkastning i jämförelse med media-filled och floating-raft (Lennard & Leonard, 

2006). Dock är akvaponik teknikintensivt och kräver mycket kunskap för att få balans i 

odlingen (Suhl et al., 2016).  

7.4 Historik 
Akvaponik sägs ha sitt ursprung i södra Kina och Thailand där man samodlade arter av ål och 

karpfiskar i risodlingar för cirka 1500 år sedan (Turcios & Papenbrock, 2014). Arkeologiska 

fynd tyder även på att akvaponik som praktik brukades av aztekerna på 1300-talet. Genom att 

odla växter på flottar likt flytande trädgårdar i grunda sjöar utnyttjade man avfallet från 

kringliggande byar som gödsling för växter samtidigt som sjöarna gav fisk (Turcios & 

Papenbrock, 2014). 
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7.5 Akvaponik i Sverige 
SCB har statistik för akvakultur i Sverige, dock förs ingen statistik på akvaponik. Stadsjord är 

en akvaponisk pilotanläggning i Göteborg som samodlar huvudsallat, pak choi, mangold, 

koriander, grönkål och basilika med tilapia och kattfisk. De utfodrar fiskarna för närvarande 

med fiskpellets men samarbetar med Chalmers för att ta fram ett hållbarare foder. Experiment 

med foderalternativ görs nu på restavfallet från ett bageri och bryggeri vilket blir foder till 

larver som i sin tur blir foder till fiskarna (Sistek, 2017, 26 augusti; Stadsjord, 2018). 

8 Grindbalanser 
Nedan redovisas grindbalanser för svenskt jordbruk, akvaponik och recirkulerande 

hydroponik. I tabellerna redovisas även vilken typ av odlingssystem som använts inom 

akvaponik och recirkulerande hydroponik samt vad som odlats. De vetenskapliga studier där 

man utfört olika behandlingar som kan ha påverkat grindbalanserna redovisas också. För få 

vetenskapliga studier är utförda för att kunna beräkna grindbalanser för fosfor i recirkulerande 

hydroponik, och därför redovisas inte grindbalanser för fosfor.    

8.1 Svenskt jordbruk 
Tabell 2. Tabellen visar grindbalanser för både kväve och fosfor i svenskt jordbruk år 2013. Siffrorna för svenskt 
jordbruk avser hela jordbrukssektorn (åker- och betesmark). Kväve- respektive fosfortillförsel representerar totala 
mängden tillfört kväve och fosfor till åker- och betesmark. Effektiviteten för kväve och fosfor är 39 % respektive 85 
%. 

Odlingssystem Kväve-
tillförsel 

Kväve- 
bortförsel 
(vegetabilier/ 
animalier) 

Kväve-
överskott 

Kväve-
effektivitet, 
(%) 

Källa 

Hela jordbrukssektorn 
(åker- och betesmark) 

251 000 ton 97 000 ton 154 00 ton 39 Statistik 2013 (SCB, 
2015)   

(58 000/39 000) 
   

 
Fosfor-
tillförsel 

Fosfor- 
bortförsel 

Fosfor-
överskott 

Fosfor-
effektivitet, 
(%) 

Källa 

 
21 000 ton 18 000 ton 

(10 000/7000)1 
4000 ton 85 Statistik 2013 (SCB, 

2015) 
1Siffrorna stämmer inte p.g.a. SCB:s avrundningar. 

  



  

25 
 

8.2 Akvaponik 
Tabell 3. Tabellen visar utökade grindbalanser för kväve i akvaponik. Grindbalanserna visar en variation mellan 32 
% - 51 % med ett medelvärde på 42 % i kväveeffektivitet. Kväveandelen har korrigerats. 

Växt,  
Fisk 

Odlings- 
system 

Behandling Kväve- 
tillförsel 

Kväve- 
bortförsel 
(växt/fisk) 

Kväve- 
överskott 

Kväve- 
effektivitet, 
(%) 

Källa  

    
 

   

salladskål, 
karp 

media-filled kontroll  100% 46.4 % 53.6 % 461 Zou et al.  
(2017) 

Syresättning 35.2 % 64.8 % 351 
 

pH-sänkning 50% 50% 501 
 

pakchoi, 
karp 

media-filled kontroll  100% 44.4%  
(25.3/19.1) 

55.6 % 442 Zou et al. 
(2016a) 

tillsatt nitrifikations- 
bakterier 

48.2 %  
(28.7/19.5) 

51.8 % 482 
 

Luftning med grus-/ 
perlitblandning 

51 %  
(31.4/19.6) 

49 % 512 
 

pakchoi, 
karp 

media-filled pH 6.0 100% 46.4 %  
(29.6/16.8) 

53.6 % 462 Zou et al. 
(2016b) 

pH 7.5 42.7 %  
(25.7/17) 

57.3 % 432 
 

pH 9.0 40.4 %  
(24.2/16.2) 

59.6 % 402 
 

tomat, 
tilapia 

floating-raft - 100% 34.5 %  
(10.2/24.3) 

65.5 % 353 Hu et al. 
(2015) 

pakchoi, 
tilapia 

  
32.2 %  
(12.7/19.5) 

67.8 % 322 
 

pakchoi, 
karp 

media-filled - 100% 36.8 % 63.2 % 371 Fang et al. 
(2017) 

      Medelvärde 
(%) 

      42 
1 Effektiviteten är för hög eftersom man har räknat med all skörd inkl. rötter. Andelen kväve har inte korrigerats eftersom man har angett    
den sammanlagda kvävehalten (%) i växt och fisk.    
2 Korrigerad kväveandel i växten. Pak choi 15 % rötter (Xia et al., 2016). 
3 Korrigerad kväveandel i växten. Fruktandel 60 % av tomatplanta (Bhattarai et al., 2006). 
 
 
Tabell 4. Tabellen visar utökade grindbalanser för fosfor i akvaponik. Grindbalanserna visar en variation mellan 62 
% – 87 % med ett medelvärde på 73 % i fosforeffektivitet. Överskottet kan till stora delar bestå av fasta partiklar i 
fekalier som ansamlas i sumpen (sedimentbehållare).  

Växt,  
Fisk 

Odlings- 
system 

Behandling Fosfor-
tillförsel 

Fosfor- 
bortförsel 
(Växt/Fisk) 

Fosfor- 
överskott 

Fosfor- 
effektivitet,  
(%) 

Källa  

sallat,  
tilapia 

NFT  - 100 % 71.7 %  
(29.4/42.3) 

28.3 % 72 Cerozi &  
Fitzsimmons  
(2017) 

sallat,  
tilapia 

floating-raft fiskbiomassa 377 g 100 % 87 %  
(33/54) 

13% 87 Seawright  
et al. (1998) 

fiskbiomassa 902 g 
 

72 %  
(13/59) 

28% 72 
 

fiskbiomassa 1804 g 
 

62 %  
(7/55) 

38% 62 
 

      Medelvärde 
(%) 

      73 
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8.3 Recirkulerande hydroponik  
Tabell 5. Tabellen visar utökade grindbalanser för kväve i recirkulerande hydroponik. Grindbalanserna visar en 
variation mellan 43 % - 58 % med ett medelvärde på 54 % i kväveeffektivitet. Kväveandelen har korrigerats, se 
fotnot. 

Växt Odlings- 
system 

Behandling Kväve- 
tillförsel 

Kväve- 
bortförsel 

Kväve- 
överskott 

Kväve- 
effektivitet, 
 (%) 

Källa 

tomat media-filled Mängd närings- 
lösning + 
bevattnings-
strategier 
 

60 g/m2 25.92 g/m2 16.8 g/m2 43.1 Massa et 
al. (2011) 

39.8 g/m2 23.04 g/m2 1.4 g/m2 581 
 

47.7 g/m2 27.3 g/m2 2.2 g/m2 571 
 

   
32.9 g/m2 18.78 g/m2 1.6 g/m2 571 

 

      Medelvärde 
(%) 

 

      54  
1 Korrigerad kväveandel i växten. Fruktandel 60 % av tomatplanta (Bhattarai et al., 2006). 

9 Diskussion 

9.1 Akvaponik 

9.1.1 Kväveeffektivitet  
Grindbalanserna för kväve i akvaponik visar på en variation mellan 32 % och 51 % i 

kväveeffektivitet och har ett medelvärde på 42 % vilket är något högre än i svenskt jordbruk 

(39 %). Jämfört med kväveeffektiviteten i svenskt jordbruk är akvaponik 30% mer effektivt 

när det är som bäst (Zou et al., 2016) men kan likväl prestera 18% sämre i kväveeffektivitet 

(Hu et al., 2015). I samtliga studier med akvaponik har data på bortförseln och överskottet 

redovisats i procent, därför har tillförseln antagits vara 100 %. 

I alla studier odlades omnivora fiskarter som karp eller tilapia ihop med salladskål, pak 

choi eller tomat. Grindbalanserna tar inte hänsyn till flödena som sker inuti systemet men 

faktorer som låg syretillgång (Zou et al., 2016a), högt pH (Zou et al., 2016b) och fasta 

partiklar i slam (Wongkiew et al., 2017) leder till att en avsevärd del kväve (60 %) (Hu et al., 

2015) kan gå förlorat innan det ens nått fram till växtrötterna. 

9.1.2 Fosforeffektivitet 
I de få studier där data fanns för att beräkna grindbalanser för fosfor (fosfortillförsel och 

fosforbortförsel) varierade fosforeffektiviteten mellan 72 % och 87 % vilket ger ett lägre 

medelvärde, 73 %, än för svenskt jordbruks 85 %. Detta tyder på att akvaponik inte är 

effektivare än svenskt jordbruk gällande fosforeffektivitet. Dock är antalet studier för få för 

att siffrorna ska vara trovärdiga för att göra en statistisk utvärdering. Fasta partiklar som 

sedimenteras i sumpen kan vara en bidragande orsak till att effektiviteten inte är högre.    
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9.2 Recirkulerande hydroponik 

9.2.1 Kväveeffektivitet och fosforeffektivitet 
Grindbalanserna för kväve i recirkulerande hydroponik visar på en variation mellan 43 % och  

58 % i effektivitet, och ger ett medelvärde på 54 %.  Då det bara finns en studie (Massa et al., 

2011) kan kväveeffektiviteten i recirkulerande hydroponik inte ses som generella mått, men 

den ger ändå en bild av dess potentiella effektivitet som högre än både svenskt jordbruk (39 

%) och akvaponik (42 %). I studien av Massa et al. (2011) odlades dessutom tomat vilket 

borde påverka värdet för effektiviteten negativt eftersom grindbalanserna endast inkluderar 

ätbar skörd. De ~40 % som utgör tomatplantans övriga växtdelar (Bhattarai et al., 2006) är 

alltså exkluderade. Dataunderlag för beräkningar av grindbalanser är dock väldigt bristfälliga 

för recirkulerande hydroponik eftersom det finns få vetenskapliga studier där man redovisar 

hur mycket av den totala mängden tillfört kväve och fosfor som verkligen återfinns i växterna. 

De enda data jag fann var mätningar i lakvattnet som uppsamlas innan det blandas med ny 

näring. Så hur kan man veta att växterna har tagit upp all den näring som tillförts utan att 

verkligen mäta halten näring i växtens alla delar? Likväl som för akvaponik måste ju en viss 

del kväve försvinna i denitrifikationen även om de upplösta närsalterna är direkt 

växttillgängliga. Som Christensen et al (2010) beskriver det ska all näring som tillsätts rent 

teoretiskt tas upp av växterna. Med ett fåtal vetenskapliga studier gjorda på området (tillförsel 

och bortförsel) verkar det som att man helt och hållet förlitar sig på det antagandet. Detta 

kunde även styrkas efter att jag varit i kontakt med en forskare på SLU (som ville vara 

anonym) som arbetar inom området med fokus på produktivitet men inte resursutnyttjande. 

Det visar sig således ganska klart att forskning finns, men den ställer inte frågorna gällande 

förhållandet mellan total tillförsel av kväve och fosfor och upptag i växt. 

 

9.3 Näringsutnyttjande och källa till kväve och fosfor 
I kväveeffektivitet tycks recirkulerande hydroponik vara bättre än både akvaponik och svenskt 

jordbruk då växterna principiellt utnyttjar den tillförda näringen bättre. Ser man till 

medelvärdet för kväve är akvaponik något bättre än svenskt jordbruk men sämre gällande 

fosfor. Båda systemen kan ge hög avkastning och således vara betydande bidrag till att föda 

en växande befolkning. En bidragande orsak till hög avkastning är att odlingarna kan ske 

inomhus i fullt kontrollerade miljöer men också för att växtodlingen kan ske vertikalt vilket 

innebär att mängden avkastning per m2 och år blir mycket högre jämfört med frilandsodling. I 

en kontrollerad miljö och i ett relativt slutet system kan man dessutom, i motsats till odling på 
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friland, undvika att kväve och fosfor läcker ut genom urlakning och bidrar till övergödning, 

förlorad biologisk mångfald och föroreningar; alla vilka berör de globala miljömålen Rent 

vatten och sanitet, Hav och marina resurser, Ekosystem och biologisk mångfald (UNDP, 

2015) och flera av Sveriges miljömål. Inomhusodling öppnar också upp för möjligheter att 

odla i stadsmiljö vilket kan minska avståndet mellan produktion och konsumtion. Dessa 

aspekter är värdefulla att framhålla för både recirkulerande hydroponik och akvaponik och 

bör beaktas när vi utvecklar och förändrar odlingssystem för att lösa framtidens 

matproduktion.  

Men likväl är det lika viktigt att beakta hållbarhetsaspekter i valet av foder och näring; 

den egentliga källan till kväve och fosfor och dess klimat/miljöpåverkan. Detta är tillsynes 

inget man verkar göra i vare sig recirkulerande hydroponik eller akvaponik. Man framhåller 

produktionsaspekterna där odlingssystemen är överlägsna jordbruk, men avseende källan till 

kväve och fosfor, har både den svenska och globala jordbrukssektorn ett fördelaktigt 

näringsutnyttjande som varken recirkulerande hydroponik eller akvaponik besitter.   

I hydroponik framställs gödselmedlet (närsalterna) kväve och fosfor med samma 

metoder som handelsgödsel, det vill säga energiintensiv kvävefixering genom Haber-

Boschmetoden respektive gruvbrytning av bergfosfat. Med skörden tas kväve och fosfor ur 

systemet för att sedan konsumeras och hamna på deponier eller i sjöar och hav, varpå nytt 

kväve och fosfor måste fixeras och brytas. Således är recirkulerande hydroponik ett ytterligare 

odlingssystem som bidrar till att biokemiska flödet för kväve och fosfor befinner sig utanför 

de säkra zonerna för planetens gränser. Där har jordbrukssektorn en klar fördel eftersom man 

kan återföra delar av näringen i det som produceras i form av djurgödsel och komposterade 

växtrester. Möjligheten finns även att återföra rötat avloppsslam på åkermark. Dessutom sker 

den totala tillförseln av kväve i svenskt jordbruk (251 000 ton kväve) till viss del även genom 

gröngödsling med kvävefixerande baljväxter (34 000 ton kväve); ett utnyttjande av en naturlig 

process som är till fördel för jordbrukssektorn. Därför kan en viss del av näringen hela tiden 

cirkulera i jordbruket även om vi skördar. I den jämförelsen verkar hydroponik ha närmast ett 

enkelriktat flöde av kväve och fosfor.  

På flera sätt är akvaponik mer likt jordbruk då avfallet från fiskarna blir en resurs för 

växterna. Men för att fungera krävs kontinuerlig tillförsel av kväve och fosfor (ihop med 

andra näringsämnen) i fodret som till stora delar består av sojabönsmjöl, rapsfrön, palmolja 

men även fiskmjöl, vilka flera av dem även används i jordbrukssektorn, både globalt och i 

Sverige som foder till grisar, nötkreatur och fjäderfän (Dahlström et al., 2011). Produktionen 

av sojabönor och rapsfrön ger idag stora bidrag till det icke hållbara nyttjandet av 
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kvävegödsel och fosforgödsel i jordbruk (Fry et al., 2016). Bara sojabönsproduktionen till 

fiskfoder beräknas stå för ~8 % av kväve- och fosfortillförseln vilket innebär att akvaponik 

också påverkar överflödet av kväve och fosfor. 

Den skogsomvandling som sker när tropikskog blir palmoljeodling, savann blir 

sojaodling, och hav blir foderfisk (WWF, 2015; Fry et al., 2016; Naturskyddsföreningen, 

2017) medför således också att akvaponik är direkt kopplat till förluster av habitat och 

biologisk mångfald.  

9.4 Utveckling av resursmässigt hållbara odlingssystem 
En hållbar framtida matproduktion är följaktligen inget man enbart åstadkommer med 

näringseffektiva och relativ slutna odlingssystem. Även om både recirkulerande hydroponik 

och akvaponik kan vara bidragande odlingssystem till att föda fler människor på planeten är 

de i dagsläget inte anpassade för framtiden. Om fyndigheterna av fosfor kan ta slut om 50 – 

100 år (Cordell et al., 2009) behöver vi avsluta gruvbrytningen av fosfor och hushålla med det 

som redan är i systemet. Detta är också nödvändigt för att minska spridningen av toxiska 

tungmetaller och radioaktiva ämnen som sker vid brytningen och även följer med 

fosfatgödseln. Det krävs också att vi minskar den industriella kvävefixeringen och i synnerhet 

den fossila förbränningen som driver den. 

Som Francis et al (2003) beskriver utvecklingen av ett hållbart jordbruk kan även 

recirkulerande hydroponik och akvaponik bli betydligt mer hållbart om vi efterliknar naturliga 

ekosystem med goda möjligheter att sluta näringskretslopp. Naturliga ekosystem har 

välfungerande kretslopp dels mellan alla organismer men även med deras abiotiska (icke 

levande) miljö. Kretsloppen har ett effektivt utnyttjande av resurser då avfall och dött material 

från ett system, abiotiskt eller biotiskt (levande), blir en tillgång för ett annat. Genom ett 

sådant resursnyttjandet skapar ekosystemen cykler där mycket lite går till spillo (Gliessman, 

2015).  

För akvaponik skulle man likt pilotanläggningen Stadsjord kunna utnyttja restavfallet 

från ett annat system, exempelvis bageri, bryggeri eller mataffär och använda det till att 

utfodra larver, som i sin tur blir mat och källa för kväve och fosfor till fiskarna och växterna. 

Jämförande studier med olika fiskfoder har visat att liknande fisktillväxt som uppnås med 

kommersiellt fiskfoder kan uppnås med vattenväxtbaserade foder om man tillsätter solrosolja 

eller utfodrar fiskarna med insekter, maskar och kräftdjur (Steffens, 2016). Eftersom man ofta 

odlar med omnivora fiskarter som karp och tilapia, vars naturliga föda består av insekter, 

maskar och vattenväxter (Steffens, 2016), vore en sådan möjlighet intressant att utveckla. Att 
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samodla med kvävefixerande baljväxter skulle vara ytterligare en möjlighet då växtavfallet i 

odlingen kunde utnyttjas till att utfodra fiskarna med eftersom de är omnivora och kan 

tillgodogöra sig näringsämnena i vegetabilier.  

En ytterligare förbättringsåtgärd skulle vara att återföra den fosfor som finns i slammet. 

Det skulle vara teoretiskt möjligt att genom rötning frigöra fosfor i slammet och återföra den i 

direkt växttillgänglig vattenlöslig form (Goddek et al., 2015). 

I recirkulerande hydroponik skulle en möjlighet för ett hållbarare näringsutnyttjande 

vara att växtodlingen integrerades med diverse bakterier och arkéer som sköter kväve-

transformationen och fosformineraliseringen så att organiska ämnen som exempelvis urea 

kunde utnyttjas. Vetenskapliga studier av hydroponik där man integrerat växtodlingen med 

bakterier har redan gjorts, men enbart i syftet att mikrobiellt rena lakvattnet från 

ackumulerade metaller, näringsämnen och salinitet (Hultberg et al., 2013; Lee & Lee, 2015).   

Recirkulerande hydroponik och akvaponik behöver således flera förbättringar innan de 

kan vara framtidsstrategier för en hållbar och samtidigt högeffektiv matproduktion. Om de 

globala skördarna behöver fördubblas inom en generation krävs att vi utvecklar odlingssystem 

som respekterar planetens gränser. Vi behöver genom ett tvärvetenskapligt angreppsätt ta oss 

an ett bredare perspektiv än enbart produktionsaspekter och ställa oss följande frågor: 

1. Från vilken källa hämtas kväve och fosfor?  

2. Hur mycket kväve och fosfor tillförs i odlingssystemet?  

3. Vad sker med kväve och fosfor i odlingssystemet? Uppstår förluster eller 

deponier? 

4. Hur mycket kväve och fosfor får vi ut och vart tar resterna vägen? 

Figur 6. Tankemodell för flödet av kväve (N) och fosfor (P) innan, i och efter ett odlingssystem. 
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10 Slutsats 
Ett ungefärligt mått på effektiviteten i akvaponik jämfört mot statistik från svenskt jordbruk 

(hela jordbrukssektorn) visar att odlingssystemet är något effektivare på att utnyttja kväve (42 

% mot respektive 39 %) men sämre på att utnyttja fosfor (73 % mot respektive 85 %).  

Ett medelvärde för den potentiella effektiviteten i recirkulerande hydroponik visar att 54 

% kväve utnyttjas medan underlag för att beräkna fosforeffektivitet helt saknas. Det finns 

väldigt få vetenskapliga studier där man mäter just detta. Odlare samt forskare som är 

verksamma på området hydroponik uppger att all näring som tillförs i princip ska återfinnas i 

växterna. Intresset för flödet av kväve och fosfor är således bristande och kunskapen om 

förhållandet mellan tillfört kväve och fosfor och upptag i växt är egentligen antaganden. 

Källan till kväve och fosfor i recirkulerande hydroponik är närsalter vars framställning 

är beroende av industriell och energiintensiv kvävefixering samt gruvbrytning av en ändlig 

naturresurs. Båda framställningsprocesserna är huvudorsaker till att det biokemiska flödet av 

kväve och fosfor sedan länge har passerat de säkra zonerna och nu riskerar att äventyra 

möjligheterna för mänsklig utveckling. 

Källan till kväve och fosfor i akvaponik är ofta kommersiellt fiskfoder som till stora 

delar också är beroende av industriell kvävefixering och gruvbrytning men även ansvarar för 

förluster av artrikedom och förstörelse av landekosystem likväl som havsekosystem.  

Om den globala matproduktionen inom bara en generation måste fördubblas bör det ske 

utan att äventyra kommande generationer. Detta kräver inte enbart effektiviseringar i 

odlingssystem utan även ett hushållande med resurserna kväve och fosfor, samt en adressering 

av dess källor och problem.          
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