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Odling av fi sk kan genomföras med olika syften och under varierande 
omgivningsförutsättningar. Vissa företag fokuserar endast på en del av 
fi skens livscykel medan andra företag hanterar hela livscykeln. Fiskodling 
kan huvudsakligen delas upp i odling av sättfi sk och odling av fi sk 
för livsmedel, för vilka förutsättningarna delvis skiljer sig åt. Valet av 
odlingsteknik måste dels baseras på den art som skall odlas men även 
på de förutsättningar och förhållanden under vilka som odlingen skall 
genomföras. 

Odlingens syfte
Odling av sättfi sk omfattar fi sk för utsättning för 
sportfi ske, för bevarande av fi skbestånd eller andra 
kompensationsåtgärder men även fi sk för utsättning 
i kassar eller dammar för vidare odling. Även odling 
för livsmedel kan ha olika inriktningar, den omfattar 
både rom och matfi sk för konsumtion. I viss mån 
kan marknaden efterfråga exempelvis olika grad av 
infärgning på köttet, varför fodervalet då kan variera. 
Det är också viss variation mellan fi skarter i beteende 
och förutsättningar där mindre anpassningar och 
olika långa produktionscykler uppkommer, men 
odlingsmetodiken förblir i stort densamma

Olika odlingssystem med ett 
gemensamt mål
Det är viktigt att påpeka att en optimal odlingsteknik 
behöver tillgodose fi skens biologiska behov både vad 
gäller näring, hälsa och livsmiljö, då dessa är nära 
sammankopplade. Oavsett vilket tekniskt system 
fi sken odlas i: kar, bassänger, dammar, kassar i sjö 
eller hav, så behöver alltså utfodring, hantering och 
utrustning samverka för att bibehålla fi sken i god 
kondition. 

Öppet system - Kassodling
Den vanligaste odlingsformen för vattenorganismer 
i Sverige är odling av fisk i kassar (SCB 2016). 
Odlingstekniken är väl beprövad och har generellt 
gett god ekonomisk avkastning. Odlingstekniken 
används både i insjöar och kustvatten och medför 

att fi sken mer eller mindre står i direkt kontakt med 
den omgivande miljön. 

En traditionell kassodling består av nätkassar, 
fl ytkonstruktioner och förankringar. Storleken på 
kassarna (diameter och djup) och antalet enheter 
per geografi sk lokal avgör hur mycket fi sk som kan 
produceras. 

Bra förankring av kassarna är viktigt för att 
minimera risken för skador på anläggningen, att 
anläggningen sliter sig eller skadas av vind eller 
isar. Detta minskar i sin tur risken för rymningar. 
Studier visar att ankare bör utformas och anpassas 
till de lokala bottenförhållandena för att ge optimal 
prestanda. Skador och slitage på kassen kan undvikas 
genom att förankringen är utformad så den inte 
kommer i kontakt med kassen (fi gur 2). Förankringen 
består av tyngder eller tunga ankare gjorda av t.ex. 
metall eller cement. 

Fiskodling i öppna kassar. Ett fl ytande ringsystem håller uppe 
kassarna och kassarna omges ovanför ytan av både hoppnät 
(”sargen”) och fågelnät (”taket”). Foto: Tina Hedlund



På en kassodling används antingen olika typer av 
fl ytkonstruktioner för att arbeta på och för att bära 
upp näten med fi sk, de s.k. kassarna. Flytkraften 
måste vara god, speciellt på de stora anläggningarna 
och för de mer utsatta lokalerna. Konstruktionen 
ska ha stor lastkapacitet som tål sorteringsmaskiner, 
utfodringsutrustning och pumpar vid behov, samt 
snö och is som tynger ner vid vinterförhållanden. 
Den ska även klara av svåra väderförhållanden med 
höga eller aggressiva vågor. Flytanordningen ska 
också vara en säker och ergonomisk arbetsplats för 
vattenbrukarna. Själva fl ytkonstruktionen är det som 
är synligt ovanför vattenytan och består antingen av 
runda eller fyrkantiga fl ytkragar eller av ett fyrkantigt 
bryggsystem. Flytkragen skall samtidigt hålla kassens 
övre del ovan vattenytan så att fi sken inte kan rymma. 
Materialet i de runda eller fyrkantiga kragarna är ofta 
PVC-plast medan de fyrkantiga bryggsystemen består 
av trä, stål eller betongkonstruktioner med fl ytelement 
i plast/frigolit. Storleken på odlingssystemen varierar, 
men har blivit allt större genom teknisk utveckling. 
I svenska odlingar dominerar förhållandevis små 
enheter med omkrets mellan 30 och 100 meter för 
runda fl ytkragar. De mindre fyrkantiga systemen en 
kan ha en sidlängd på upp till 30 m, men är vanligen 
betydligt mindre, 3-12 m i sidlängd och är vanligare på 
små fi skodlingar. Odlingskassen består av ett nät med 
maskor där storleken på maskorna är anpassad till 
storlek på fi sk som ska odlas. Det vanligaste materialet 
på nätet är nylon. Polyethylene terephthalate (PET) 
och Dyneema är två nyare material som har börjat 
användas varav den senare uppvisar en mycket hög 
hållbarhet. Djupet på svenska kassar är generellt sett 
mellan 5 - 15 m. 

Det fi nns även nedsänkbara kassar som kan sänkas 
under hela eller delar av året. Fördelen med dessa är 
att de kan sänkas ned vid ex. isläggning och islossning 
och därigenom minimera risken för skador. Dessa 
kassar är dock mer komplicerade att sköta och att 
övervaka då varken kassarna eller fi sken är synlig från 
ytan i nedsänkt läge. De är också dyrare att tillverka 
och därmed även i inköpskostnad.

För den praktiska verksamheten används ibland 
speciella s.k. väntekassar där fi sken placeras strax 

före slakt. Dessa kan då vara av förhållandevis små 
beroende på vilka fi skvolymer som ska slaktas och 
inom vilken tid. Det är även vanligt att hela den 
ordinarie odlingskassen dras in till stranden eller till 
kajen inför slakt. 

Landbaserade öppna/semislutna 
system
För att öka kontrollen, överlevnaden och reglerbarheten 
under befruktning, rominkubering, kläckning samt 
överlevnaden vid de känsliga yngelstadierna så sker en 
stor del av denna produktion i landbaserade system. 
Dessa kan vara genomströmningssystem, vilket kallas 
öppna system men kan även ibland utgöra semislutna 
system. Tekniken för dessa system är förhållandevis 
enkel. Inkommande vatten som utgörs av antingen 
ytvatten, grundvatten eller en kombination av båda 
leds in i anläggningen. Utgående vatten renas i vissa 
fall med mekaniskt fi lter eller i sedimentdammar 
innan det släpps ut i recipienten. Odlingen står då 
i varierande grad i kontakt med omgivande vatten, 
beroende på utformningen. 

Om grundvatten används är det viktigt att vattnet 
luftas och syresätts. Eventuellt kan fällning av järn 
vara nödvändigt innan vattnet förs in i karen om 
grundvattnet är mycket järnrikt. Fördelen med 
grundvatten är den stabila temperaturen som kan 
användas för att kyla eller värma vattnet i odlingen 
beroende på om det är sommar eller vinter. 

Vid landbaserad fiskodling kan odlingen ske 
i kar, bassänger eller jorddammar. På många 
landbaserade anläggningar återfi nns fl era av dessa 

Odling i jorddamm. Foto: Daniel Wikberg

Teknik för sänkning av ringar och kasse. Foto: Daniel Wikberg

Sänkt fi skodlingskasse. Foto: Daniel Wikberg



varianter parallellt. Karen kan vara tillverkade i olika 
sorters plast eller i rostfritt stål. Bassänger kan vara 
konstruerade av betong eller plast. Jorddammar är 
en odlingsform som stadigt minskar i omfattning, dels 
eftersom den är mer svårskött, dels eftersom den har 
en del risker då fi sken lätt kan få s.k. dysmak. 

Fördelar med landbaserad odling jämfört med 
odling i kassar är att odlingen lättare kan skyddas 
mot naturens krafter samt att miljön kan styras i hög 
grad både vad gäller temperatur, syre, strömriktning 
mm. Nackdelarna är den högre energiförbrukningen 
samt att tekniska haverier kan få betydligt större 
eff ekt eftersom miljön snabbt förändras för fi sken. 
För att minska energianvändningen används i regel 
värmeväxlare som återvinner en del av värmen från 
avloppsvattnet till att värma inkommande vatten. 

De landbaserade öppna eller semislutna odlingarna 
har vanligtvis en årlig foderförbrukning understigande 
40 ton. En mer omfattande produktion kräver mycket 
god tillgång till vatten, en stor vattengenomströmning 
genom anläggningen och därmed en väsentligt 
försvårad, komplicerad och kostsam mekanisk rening.

Sjöbaserade semislutna system 
med hårt eller mjukt skal 
I sjöbaserade semislutna odlingssystem är fi sken 
instängd i ett hårt eller mjukt yttre hölje (skal) och 
har ingen direkt kontakt med miljön. Vatten pumpas 
in i odlingen från valfritt djup under odlingen och leds 
ut genom specifi ka avlopp. 

Diverse försök har tidigare genomförts med 
semislutna system för att samla in partikulärt avfall och 
för närvarande har teknik på experimentstadium för 
att undgå laxlus i Norge rönt en del uppmärksamhet. 
De odlingsbehållare som för närvarande testas i Norge 
utgörs både av mjuka skal i form av duk, eller hårda 
skal i ex. stål plast eller betong. Laxlus är däremot 
inget problem i Sverige och de semislutna systemen 
som har testats har istället inriktats på uppsamling av 
fekalier och foderrester från botten av kassarna. De 
nackdelar som framkommit vid tidigare försök är att 

odlingssystemen framförallt blir mycket känsligare för 
väderpåverkan i form av vind, vågor, vattenströmmar 
och is med stora risker för haveri som följd. 

De semislutna systemen måste därför tåla stora 
påfrestningar då krafterna från vattenströmmar, vind 
och vågor mot en tät behållare blir väsentligt större 
än mot en nätkasse. Om behållaren inte klarar av 
påfrestningarna riskerar de att gå sönder och/eller 
sjunka så att ytvatten kan komma in i behållaren eller 
fi sken kan rymma. Odlingssystemen är förhållandevis 
teknikintensiva jämfört med odling i öppna kassar 
och förutsätter kontinuerlig pumpning av vatten, att 
syresättning är möjlig vid behov samt att övrig teknik 
fungerar. Ett haveri eller driftstopp i anläggningen 
kan innebära allt från att obehandlat vatten släpps 
ut i recipienten till att fi skbesättningen dör på grund 
av försämrade förhållanden om inte nytt syresatt 
vatten tillförs. Systemen förutsätter härigenom 
mer omfattande övervakning jämfört med öppna 
odlingskassar.

De hårda skalen är komplicerade att hantera till 
följd av storlek, form och vikt. De är även mycket 
dyra och det har också visat sig uppkomma problem 
med påväxt av alger på väggarna. De semislutna 
systemen är dock fotfarande på försöksstadiet och 
det fi nns därför ingen kommersiell utrustning som är 
beprövad och tillgänglig på marknaden ännu.

Landbaserad anläggning för produktion av sättfi sk. Foto: Tina 
Hedlund

Vinter på fi skodlingen. 
Foto: Daniel Wikberg



Slutet system - RAS
I RAS-anläggningar (Recirculation Aquaculture 
Systems) renas vattnet i olika steg innan det därefter 
recirkuleras i anläggningen. Graden av recirkulation 
varierar mellan 50 – 99 % beroende bl.a. på vilken 
art som odlas, storleken på fi sken, vattentillgången 
och reningstekniken som används i anläggningen. 
Recirkuleringen innebär att vattenmiljön kan 
kontrolleras effektivt genom kontroll av olika 
parametrar som pH, temperatur och salthalt. Samtidigt 
ställer det stora krav på en eff ektiv rening av vattnet. 
Från slutna och recirkulerande system är den direkta 
miljöpåverkan mindre än från andra odlingstekniker 
och risken för rymning är i princip obefi ntlig. 

För att bibehålla god vattenkvalitet på det 
recirkulerade vattnet inom odlingen renas det först 
genom partikelfilter för att avlägsna partikulärt 
material i form av foderspill och fekalier. Därefter 
passerar vattnet ett biofi lter för att avlägsna lösta 
näringsämnen, framförallt kväveföreningar. Löst 
fosfatfosfor renas däremot inte bort i lika hög grad 
utan tillförs även fortsättningsvis till recipienten. 
Innan vattnet kan återföras till odlingen luftas och 
syresätts vattnet. Bakterierna i ett biofilter har 
en långsam tillväxt, vilket kräver en mycket god 
kontroll och stabilitet för bl.a. vattentemperatur, 
vattentillgång, pH samt näringsbelastningen från 
odlingen. Näringsbelastningen beror i sin tur på 
den odlade arten, storleken på fi sken, biomassan 
av fi sk i odlingen och utfodringsmängden. Biofi ltrets 
komplexitet och långsamma förändringstakt gör 
att ändringar i produktionen eller i odlingen måste 
göras över en längre tid för att bakterierna i fi ltret 
ska anpassas efter de nya förhållandena. En hastig 
förändring skapar en obalans i systemet, vilket kan 
leda till att biofi ltret kollapsar.

Anläggningen är både mycket teknikintensiv 
och blir helt beroende av att de tekniska systemen 
fungerar. Anläggningen kräver övervakning av samt 
reservfunktioner för alla kritiska steg i processen. 
Driftavbrott eller andra störningar har i befi ntliga 
odlingar medfört betydande fi skdödlighet. Vidare är 
det centralt att personalen utöver att vara kunniga 
fi skodlare även har goda kunskaper i teknik och 
vattenkemi.

Även om vattnet passerar ett partikelfi lter kommer 
en viss mängd partiklar att ansamlas i vattnet. Dessa 
kan inverka negativt på fi skens hälsa i RAS-odlingen 
och orsaka skador på gälarna som i sin tur försämrar 
fi skens syreupptagningsförmåga. Partiklarna kan 
även ge upphov till anoxisk (syrefri) nedbrytning av 
det organiska materialet vilket leder till jord- eller 
dysmak på fi skköttet. Av detta skäl är det nödvändigt 
att fi sk som odlas i RAS-anläggningar för konsumtion 

Trumfi lter utgör det första steget i reningen i en RAS-odling. 
Foto: Tina Hedlund

placeras i friskt vatten i upp till 3 veckor före slakt för 
att bismaken skall försvinna.

Ju högre recirkulationsgrad som används i 
RAS-anläggningen desto högre blir kostnaderna 
för investering, installation och drift. Jämfört med 
andra odlingssystem är RAS-anläggningar mycket 
energikrävande, bl.a. på grund av allt vatten som 
pumpas runt i anläggningen och som dessutom 
måste tempereras, renas, luftas och syresättas. 
Tempereringen av vattnet är dels till för att maximera 
tillväxten hos fi sken i odlingen men även för att 
biofi ltret ska fungera optimalt. Till detta tillkommer 
även behov av UV- och ozonbehandling av vattnet för 
att avlägsna skadliga bakterier och andra patogener, 
vilket båda är energikrävande processer.

En fördel med odling i RAS-anläggningar jämfört 
med odling i öppna kassar är emellertid den mindre 
risken för sjukdomar. Om anläggningen fungerar är 
odlingsförhållandena i RAS-anläggningarna så pass 
goda att fi sken inte insjuknar, även om det skulle 
förekomma någon enstaka fi skpatogen eller sjuk fi sk 
i systemet. Dessutom kan smittorisken både från och 
till vild fi sk minimeras genom en god kontroll och 
behandling av inkommande och utgående vatten. 
Om ett sjukdomsutbrott ändå skulle inträff a kan det 
dock få ett mycket snabbt förlopp och i yttersta fall 
leda till omfattande dödlighet på grund av de höga 
tätheterna och recirkuleringen av vattnet. Om en 
allvarligare fi sksjukdom drabbar anläggningen är det 
troligt att det blir aktuellt med en totalsanering. Detta 
innebär också att den biologiska processen i biofi ltret 
måste byggas upp från början. En uppstart av ett 
recirkulationssystem tar i allmänhet fl era månader 
i anspråk.
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