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Den grundläggande förutsättningen för att överväga att starta en fiskodling är att man 
har avsättning för den odlade produkten och en möjlighet att genomföra sin 
verksamhet med vinst.
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Om valet av odlingsmetod är att odla i kassar behövs rådighet över ett lämpligt 
vattenområde samt mark vid stranden. Detta kan vara genom att odlaren själv är 
fastighetsägare för mark- och vattenområdet. Men området kan även arrenderas av 
annan fastighetsägare.

För att gå vidare i processen med att välja ett lämpligt område för fiskodling i öppna 
kassar behövs därför ett vattenområde hittas där det finns möjlighet att kunna få 
rådighet över vattenområdet. 
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Är rådighet inte möjligt att få för en fiskodling i öppna kassar måste verksamheten 
förläggas till ett annat område eller så måste valet av odlingsmetod omvärderas. 
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Om det finns potential att erhålla rådighet så behöver vattenområdets förutsättningar 
undersökas. Vattenområden som inte tål ett ökat tillskott av näringsämnen utan 
att den ekologiska statusen försämras är inte lämpliga för fiskodling. Detsamma 
gäller vattenområden som redan från början har en klassning som är sämre än 
god ekologisk status med avseende på näringsämnen. Inte heller områden där 
syrgasförhållandena är dåliga är lämpliga, vare sig för fiskarna i odlingen eller för en ökad 
belastning av organiska ämnen från odlingen.
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Om vattenområdet redan är för belastat av näringsämnen och åtgärder skall genomföras 
för att höja den ekologiska statusen i området är ingen form av fiskodling lämplig att 
förlägga till området. Om området skulle tolerera ett mindre tillskott av näringsämnen 
än vad den planerade fiskodlingen i öppna kassar skulle medföra kan en alternativ 
odlingsteknik, t.ex. RAS vara lämplig att överväga, i kombination med en noggrann 
avvägning av den totala produktionen och därmed även utsläppen av näringsämnen.
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Om området däremot klarar av ett tillskott av näringsämnen utan att 
statusklassificeringen vare sig försämras eller underskrider god ekologisk status måste 
förutsättningarna att odla den valda arten utvärderas. Att odla den framavlade varianten 
av röding, Arctic Superior i ett område med mycket skyddsvärd vild röding är exempelvis 
mycket olämpligt och kommer med största sannolikhet inte att ges tillstånd med mindre 
att odlaren kan garantera en helt rymningsfri odling. Inga odlingar med öppna kassar är 
emellertid helt fria från rymningar. 

Det pågår emellertid försök med att skapa s.k. triploider av röding, vilket i korthet 
är fisk som saknar reproduktionsförmåga. Om dessa finns tillgängliga kan det 
möjliggöra odling av röding trots att det ex. finns skyddsvärda vilda 
rödingsstammar. 

Regnbåge lyckas däremot inte reproducera sig i Sverige och riskerar därför inte 
att korsas med vilda arter. Liksom andra förrymda arter kan den dock konkurrera 
med vild fisk om föda mm. Även om regnbågen inte lyckas med sin fortplantning 
kan den försöka reproducera sig och kan då möjligen påverka bl.a. öringens 
reproduktionsframgång. En del av den regnbåge som odlas är antingen 
triploidiserad eller ”all female”. Triploida regnbågar har visat sig sakna könsdrift 
då dessa är sterila medan odling av ”all female” medför att endast honor odlas 
och att dessa därmed saknar hanar att reproducera sig med. Båda dessa 
behandlingsmetoder av fiskar kan därmed minska risken för påverkan på andra 
arter och deras reproduktion. 
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Vid övervägandet om den valda arten (eller stammen av en art) kan odlas i ett område 
bör även risken för att sprida smittor vid inköp av fisk tas med i beaktande. Varifrån 
kommer rommen, ynglen eller sättfisken att köpas från och hur skyddsvärda är 
fiskbestånden i vattenförekomsten dit fiskodlingen planerar att förläggas?
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Om arten inte kan tillåtas odlas i området kan möjligen en annan odlingsteknik 
övervägas om odlingen skall förläggas i detta område. Exempelvis är rymningsrisken från 
en RAS-anläggning så gott som obefintlig. Ingen odlingsteknik kan däremot helt 
undanröja risken för spridning av smittor, om patogener följer med vid inköp av rom, 
yngel eller sättfisk.
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Förutsatt att det  inte föreligger några hinder mot att odla den valda arten i det specifika 
området måste vattentemperaturen kontrolleras. Olika arter är olika känsliga samt har 
varierande krav på vattentemperatur och vattenkvalitet.
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Vid odling av röding bör inte vattentemperaturen överstiga cirka 16°C i vattnet, annat än 
under en mycket kort tid, för att fisken ska må bra och att rödingen skall äta och ha en 
god tillväxt. Denna art är därmed den känsligaste arten mot högre vattentemperaturer. 
Öringen klarar av något högre temperaturer men vill helst inte ha över ca 18°C i vattnet. 
Vid högre temperaturer slutar den i första hand att äta och tillväxa, men den överlever 
något bättre än rödingen som snabbt kan insjukna i sjukdomar på grund av den stress 
som förhöjda temperaturer innebär för fisken.
Regnbåge klarar av ytterligare några graders förhöjd temperatur och är den av de 
laxartade fiskarna som är tolerantast mot detta. Vattentemperaturen ska dock inte 
överskrida ca 21°C i vattnet.
Kontrollera därför noggrant hur vattentemperaturen varierar på olika djup samt under 
året, i synnerhet hur varmt det blir i vattnet under varma somrar då detta är mest kritiskt 
för fiskodlingar. 
Om vattentemperaturen däremot är väsentligt lägre än dessa kritiska maximala 
temperaturer växer rödingen däremot bättre vid låg temperatur (under ca 14°C)  än de 
övriga arterna. Rödingen äter fortfarande och växer vid enstaka plusgrader i vattnet 
medan de övriga arternas ämnesomsättning går ner på sparlåga och aptiten försvinner.
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Om vattnet generellt är för varmt i det aktuella området så är det inte lämpligt för 
fiskodling och speciellt inte för odling i öppna kassar. Temperaturen går visserligen att 
justera genom kylning i RAS-odlingar, men detta är en mycket energikrävande process. 
Om ytvattnet under relativt korta perioder är för varmt är det i 
genomströmningsanläggningar, delvis i RAS  men även i semislutna system möjligt att 
pumpa in djupvatten för att tillföra kallare vattnet till odlingen. Det finns visserligen även 
teknik för att sänka öppna kassar, men detta genomförs endast någon enstaka meter för 
att undvika problem vid isläggning och islossning och är därför inte en lösning för att 
komma åt svalare vatten. Om endast den översta metern av ytvattnet är varmare kan 
möjligen något djupare kassar vara en möjlighet, men detta kräver större strandnära 
vattendjup samt att fisken utnyttjar den djupare kassen istället för att gå nära ytan där 
utfodringen sker.
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Förutsatt att vattenområdet uppvisar lämpliga vattentemperaturer och även övriga krav 
är uppfyllda, är nästa steg i processen att undersöka om tillräckligt vattendjup finns i 
området för att kunna använda öppna kassar. Området bör uppvisa ett tillräckligt stort 
vattendjup i strandnära områden så att kassarna kan placeras intill eller strax utanför en 
brygga eller pir invid en landbas. Vattendjupet måste även vara tillräckligt för att kunna 
bogsera in kassar till land (eller till brygga alternativt pir) inför slakt. 

Vattendjupet måste mätas vid den tidpunkt då det är som lägst. Dessutom måste 
bottenförhållanden undersökas för att minska risken att föremål på botten kan 
skada kassarna. 
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Om djupa områden finns men dessa inte är strandnära måste odlingen vara helt 
sjöbaserad, vilket är mer komplicerat och mer kostsamt än motsvarande odling närmare 
land. Om tillräckligt djupa områden inte finns eller att det inte är möjligt (ekonomiskt 
eller tekniskt) med en sjöbaserad odling måste ett annat vattenområde väljas eller 
möjligheten att anlägga en landbaserad odlingsteknik utvärderas.
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Nästa steg är därefter att i detalj beräkna hur stor fiskodling som vattenförekomsten 
klarar av, dvs hur stort näringsutsläpp som kan tillåtas utan att statusklassificeringen för 
vattenförekomsten försämras. Men även hur stor påverkan på närområdet runt 
fiskodlingen som verksamheten kan medföra.
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De två viktigaste parametrarna för dimensionering av en fiskodling är vattenflödet samt 
beräkning av den utsläppsmängd som en specifik fiskodling beräknas medföra.

Kunskap både om vattenflödet genom vattenförekomsten som helhet samt inom
närområdet är väsentliga för beräkning av miljöeffekterna av utsläppen av näringsämnen 
samt möjligheterna att upprätthålla goda förhållanden för fiskarna i kassarna. 
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Behovet av vattenflödet genom odlingsområdet är även beroende av temperaturen i 
vattnet samt av syrgashalten. Temperaturen och syrgashalten är i sin tur avhängiga av 
varandra då syrgashalten sjunker då vattentemperaturen stiger. 

Den grundläggande begränsningen för temperatur är avhängig på den fiskart som skall 
odlas. Höga vattentemperaturer är stressande för fisken vilket minskar dess 
motståndskraft mot sjukdomar och kan leda till ökad dödlighet. Fisken slutar även 
att både äta och växa vid högre temperaturer.

Den andra mycket viktiga faktorn är att syremängden i vattnet minskar med ökande 
temperatur, vilket stressar fisken ytterligare och även kan leda till kvävning. Flödet 
genom fiskodlingen är därför viktigt både för att beräkna spädningseffekter av den 
näring som släpps ut, men framförallt för att klara av att upprätthålla goda förhållanden i 
odlingen.
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Det som behöver beräknas för näringspåverkan är vilket närsaltsutrymme som finns i 
vattenförekomsten och därmed hur mycket näring en odling maximalt kan tillåtas släppa 
ut. Spädningseffekten förbi fiskodlingen måste beräknas för att undersöka effekten på 
det närliggande vattenområdet. 

Parallellt med detta skall även retentionen av fosfor (permanent fastläggande av fosfor 
på sjöbotten) inom vattenförekomsten beräknas. Beräkning av retentionen är mycket 
viktig för att kunna beräkna vilken fosforhalt som vattenförekomsten på sikt kommer att 
uppvisa i dess utlopp. Denna beräkning genomförs med hjälp av Vollenwiedermodellen, 
OECD, nordisk kalibrering. För beräkningar av närsaltsutrymme, spädning och retention 
tas lämpligen hjälp av en konsult eller annan person med tillräcklig kunskap och 
erfarenhet av hur dessa beräkningar skall genomföras och tolkas. Befintliga data om 
vattenförekomsten och dess näringshalt skall sammanställas.

Förutom beräkningar av de lösta näringsämnena (fosfor och kväve) skall bedömningar 
om sedimentering av partikulärt material under odlingen genomföras baserat på 
strömningsförhållandena.
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Den tilltänkta placeringen av odlingen måste uppfylla kraven på goda förhållanden för 
fisken i kassarna med avseende på vattenflöden och syresättning. Lokaliseringen och 
dimensioneringen måste även vara valda så att den lokala påverkan blir rimlig samt att 
påverkan på hela vattenförekomsten inte medför en ekologisk statusförändring. 

Det finns emellertid även ett motsatsförhållande mellan flöde och retention. Ett lågt 
vattenflöde ger dåliga strömningsförhållanden inne i odlingen och en mycket låg 
spädningseffekt av de utsläpp som sker, samtidigt blir retentionen av fosfor hög så att 
andra delar av sjön påverkas väsentligt mindre än om flödet varit högre. I detta fall är en 
fiskodling olämplig p.g.a. de dåliga flödena inom odlingen, men även på grund av en stor 
lokal påverkan. 

En hög genomströmning (ex. i ett strömmade vattendrag) medför däremot goda 
förhållande inne i odlingen och en bra spädning av näringsutsläppen. Däremot hinner 
endast marginell retention ske då vattenhastigheten är för hög för att fosfor skall 
fastläggas i botten. Den uppmätta halten av fosfor kommer därför att vara relativt 
likartad invid odlingen som vid vattenförekomstens utlopp. Detta innebär att så gott som 
all fosfor transporteras vidare nedströms i vattensystemet och möjligheten till 
fosforretention i sedimentet inte utnyttjas för att minska näringshalterna i vattnet.

En fiskodling kan placeras på en lokalisering med hög genomströmning, men det 
förutsätter att dimensioneringen i högre grad än annars tagit hänsyn till både 
miljöpåverkan i den specifika vattenförekomsten och i resten av vattensystemet 
nedströms. 
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När odlingen dimensioneras kan en planerad lokalisering därför visa sig olämplig på 
grund av en eller flera faktorer. I första hand kan odlingen dimensioneras för en mindre 
produktion. Det medför minskade utsläpp och att den planerade verksamheten därmed 
kan rymmas inom närsaltsutrymmet. 

I andra hand kan alternativa odlingstekniker, RAS eller eventuellt semislutna system vara 
möjliga att använda. Framförallt vid beräkning av näringsutsläppen från RAS måste 
hänsyn tas till att reningen framförallt avlägsnar den fosfor som är hårt kemiskt bunden 
och att reningsgraden av löst fosfatfosfor är mycket lägre. Fosfor som är hårt kemiskt 
bunden kan inte alls, eller med mycket stor svårighet, frigöras från de partiklar den är 
bunden till. Den medför därmed inte någon ekologisk effekt eftersom den inte kan tas 
upp av ekosystemet. 

Fosfatfosfor är däremot ekologiskt lättillgänglig och utgör en större andel av utsläppen 
från en RAS-anläggning än från öppna kassar. Beräkningar av retention och 
närsaltsutrymme för RAS-anläggningar kan därför inte genomföras med hjälp av 
Vollenwiedermodellen som är anpassad för öppna kassar. 
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Om den planerade fiskodlingens näringsutsläpp ryms i den aktuella vattenförekomsten 
(ev. efter mindre justeringar av dimensioneringen) blir nästa steg att undersöka
konkurrerande intressen i området omkring den planerade odlingen. Det kan vara 
rennäring, fartygstrafik, fritidsområden, fiske, turism, vattentäkter etc.
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I vissa fall går intressekonflikten att lösa mellan parterna på ett smidigt sätt. Utgå från 
att en tidig kontakt, öppenhet om planerna och en dialog och kompromissvilja 
skapar bra förutsättningar för att kunna lösa många intressekonflikter. 
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Om intressekonflikten inte går att lösa eller att fiskodlingen innebär en tydlig påverkan 
på andra intressen och dessa intressen prioriteras före fiskodling måste verksamheten 
lokaliseras på ett annat ställe. 
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Om inga intressekonflikter föreligger eller om de går att lösa, behöver möjligheterna för 
nödvändig infrastruktur undersökas.
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Fiskodlingar med öppna kassar inte placeras oftast inte nära befolkningstäta områden 
där även infrastrukturen är utbyggd. Dels för att minska risken för att störa närboende 
och därmed minska risken för intressekonflikter och dels för att den största 
fiskodlingspotentialen finns i de reglerade sjöarna i de inre delarna av Norrland. Dessa 
områden är mycket glest befolkade varför infrastrukturen kan vara bristfällig. 

De flesta bristerna i infrastruktur går att lösa, men kan medföra omfattande 
investeringskostnader och i vissa fall även ökade driftkostnader, ex. underhåll av vägnät. 
Vid all fiskodling, oberoende av odlingsteknik är vägnät och elförsörjning är nödvändigt. 

Utfodringssystem av enklare modell kan ibland drivas av batterier vilka under 
delar av året kan laddas av solceller. Men under stor del av året kommer 
elförsörjningen behöva kompletteras av ex. elverk. Mer avancerade 
utfodringssystem är däremot mer energikrävande och behöver tillgång till en fast 
elanslutning alternativt elverk under hela året, liksom övrig odlingsutrustning 
som ex. fiskpumpar. Elverk medför högre driftkostnader orsakade av bl.a. 
drivmedel och underhållsbehov jämfört med en fast elanslutning. Elström 
producerad från förnyelsebara källor är även miljövänligare än ex. dieseldrivna elverk. 

Om avblodning eller slakt skall ske vid odlingen krävs även rent vatten för 
livsmedelshanteringen samt avloppsnät eller annan lämplig lösning för blod- och 
avloppsvattnet.
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Om infrastrukturen inte finns eller inte går att lösa på annat ekonomiskt hållbart sätt 
måste den planerade odlingen omlokaliseras till ett annat område. Ingen annan 
odlingsteknik är heller möjlig om infrastruktur saknas eftersom bl.a. RAS har ett 
omfattande energibehov samt medför betydande transporter för slamhanteringen.
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Om även infrastrukturen går att lösa är det dags att än en gång se över ekonomin i 
projektet samt hur investeringarna samt driften skall finansieras. Detta måste lösas både 
för direkta investeringar men även för den löpande driften fram till att verksamheten har 
ett positivt driftresultat och positivt ackumulerat kassaflöde. 
Efter etablering av en fiskodlingar krävs flera års drift innan full produktion uppnås. 
Beroende på odlingsinriktning (ex. sättfisk eller slaktfärdig fisk) kommer fisken att 
vara i anläggningen under flera år innan den säljs, vilket innebär att 
verksamheten under dessa år endast genererar kostnader. Det är först när de 
första fiskarna säljs som odlaren får sin första intäkt. Det innebär att 
fiskodlingsverksamhet kräver att odlaren så långt som möjligt har säkerställt det 
totala finansierings-och likviditetsbehovet redan innan odlingen startas.
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Om investerings- och/eller driftbudgeten inte kan visa ett positivt resultat, eller 
att finansieringen inte kan lösas, skall den planerade verksamheten inte påbörjas.
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Om budgeten visar ett positivt utfall och finansieringen kan lösas är nästa steg att 
försöka få rådighet över det utvalda området. Parallellt med detta genomförs och 
redovisas hela processen igen i en MKB (≥40 tons foderförbrukning) eller i de förenklade 
anmälningshandlingarna (<40 ton foderförbrukning) och en ansökan respektive en 
anmälan (<40 ton) lämnas in till länsstyrelsen respektive kommunen.
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