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Kvalité sedan 1987 –  
30 år 2017 
Fjällröding 



Vision 

 Umlax AB vill skapa hållbara värden   

 i Svenska Lappland  

Mat-
industrin Anställda Kunder 

Ägare 
Samhälle Miljö 
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Lycksele/Umgransele 
Kassodling RB/öring 

odling, 1 st och 
Huvudkontoret, 5 st

•  Malgomaj kassodling 10st
•   

VilhelminaSättfiskanläggning 
4 st och 

•  förädlingsanläggning/
slakteri 18-20 st

Slussfors kassodling, 2 st

Sättfiskanläggning, 4 st

Lockne jämtland sättfiskanläggning, 2 st



    Avel och ägg/yngel 
anläggningar



Matfiskodlingar



Förädling  

 Rensning och filétering  



     Förpackning och leverans
Packning och leverans i sluten kylkedja 



     Fjällröding 
•  Hel, färsk eller frusen 

•  Filéer, färsk eller frusen 

•  Storlekar: 

 hel fisk: 0,300-1,0 kg 
 Filé: 0,150-0,300 kg 

 8



   Super-premium produkter 
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Försäljning 2016 

•  Fjällröding: 800 ton, inkl fryst 15-20 ton/vecka 

•  Regnbåge: 530 ton, både färskt och fryst.  

•  På Export omsattes ca 31,5 miljoner 

•  I Sverige omsattes ca 51 miljoner 
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Framtiden ?
•  Ny myndighetssyn på fiskodling i 

Sverige
•  Politiken har i alla fall de 30 sista åren 

ca  vart fjärde år tydligt velat att 
vattenbruket i Sverige skall växa…. 
men ingen ökning har skett.

•  Nyss en ny Livsmedelsstrategi och en 
även  programförklaring om att 
politiken vill att livsmedelsexporten 
skall öka .  

•  Har miljön ändrats i Sverige pga av 
vattenbruket ?

•  I den ena vågskålen finns utsläpp men 
värderas ens livsmedlet i den andra ?
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Framtiden 
•  Kan man på kort tid genomföra 

omfattande systemskiften utan att veta 
att biologi/teknik och ekonomi hänger 
ihop ?

•  Ser problemen och lösningarna 
verkligen likadana ut för hela Sverige?

•  Hur bedöms vattenbruket kontra andra 
näringar för sin verksamhet, som även 
de belastar miljön, tex jordbruk, 
skogsbruk , massaindustri, gruvor ? 12



Framtiden 
•  Vem vågar investera i smarta men dyra 

lösningar för framtiden,  när 
tillstånden gäller i 10 år och  
handläggningstiden för tillstånd är 6 
år ?

•  Hur i hela världen ska produktionen  
och  livsmedelsexporten öka ?
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Hur skall fisk produceras?
•  Inget quickfix 
•  Fortsatt produktion 
•  Fortsatt utveckling i syfte att göra 

klimatsmarta livsmedel
•  Fisk 
•  Teknik
•  Miljö
•  Ekonomi
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Politiken 

•  Vågar / kan politiken ge tydliga 
långsiktiga direktiv och avsätta medel 
för omställning om så krävs som gör 
att vattenbruket i Sverige  kan 
utvecklas och vara konkurrenskraftigt ?
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Detta är inte slutet. Det är inte 
ens början på slutet. Men kanske 

är det slutet på början
WC


