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All matproduktion medför någon form av miljöpåverkan. Det kan ske i form av utsläpp av 
näringsämnen via foderspill och/eller djurets avföring. Det kan även ske genom förbrukning 
av energi för att rena och minska eventuella utsläpp, men även för att värma upp eller 
kyla den anläggning som djuren lever i eller som växterna odlas i. Miljöpåverkan sker även 
genom transporter av foder etc. till djur samt leveranser av den färdiga produkten till kunder. 
Lantbruk tar i anspråk stora landarealer för odling av enstaka grödor och för odling av foder 
till djur. Vattenbruket tar vattenområden eller vattenförbrukning i anspråk. Oavsett metod för 
matproduktion bör en avvägning mellan nytta och miljöpåverkan genomföras. Av de areella 
näringarna är det dock endast fi skodling som klassifi ceras som en miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken och som därmed kräver miljötillstånd.

Vattendirektivet och 
statusklassifi cering
Sverige har antagit vattendirektivet som utgör ut-
gångspunkt för svensk vattenförvaltning och syftar till 
att säkerställa god vattenkvalitet. Vid införandet av 
vattendirektivet tillkom nya bedömningsgrunder och 
det fastställdes att alla vattenförekomster skall uppnå 
minst god ekologisk status samt att statusklassifi ce-
ringen inte heller får försämras. Statusklassifi ceringen 
av vattenförekomster sker enligt Havs- och vatten-
myndighetens författningssamling HVMFS 2013:19 
och enligt en femgradig skala, se tabell 1. 

Statusklassifi ceringen baseras på ett antal kvali-
tetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna kan i sin tur baseras 
på fl era underliggande parametrar som vägs samman 
till ett gemensamt EK-värde (Ekologisk Kvalitetskvot). 
Kvoten är en beräkning av referensförhållandet för 
den aktuella vattenförekomsten dividerat med det 
nuvarande förhållandet. Den kvalitetsfaktor som 
uppvisar den lägsta klassifi ceringen avgör statusklas-
sifi ceringen för vattenförekomsten. 

Genom en dom i europadomstolen, Weserdomen 
(C-461/13), har ett förtydligade av icke-försämrings-
kravet skett och det fastställdes att en verksamhet inte 
heller fi ck försämra en enskild kvalitetsfaktor även om 
statusklassifi ceringen som helhet inte förändrades.

De kvalitetsfaktorer som fi skodlingsverksamhet i för-
sta hand kan påverka är näringsämnen, växtplankton, 
syrgashalt men till viss del även makrofyter (kärlväxter 
och större alger) och bottenfauna (vattenlevande 
insekter). Påverkan på dessa kvalitetsfaktorer är alla 
mer eller mindre kopplade till de näringstillskott som 
sker från verksamheten. Syrgashalten, bottenfaunan 
och makrofyterna kan även mer eller mindre påverkas 
av den sedimentation av foderrester och fekalier som 
sker under kassarna vid odling i öppna kassar. Sedi-
mentationen eller sedimentet i sig omfattas däremot 
inte av någon kvalitetsfaktor för statusklassifi cering.

Gräns för tillåten påverkan
Påverkan på en vattenförekomst får inte bli större 
än att de enskilda kvalitetsfaktorerna inte försäm-
ras. Klassifi ceringen av kvalitetsfaktorerna utgörs 
av ett kvotvärde mellan nuvarande tillstånd och det 
ursprungliga tillståndet eller ett referensvärde för 
området. Gränsvärdena för de olika klasserna för 
vardera kvalitetsfaktorn återfi nns i Havs- och vatten-
myndighetens författningssamling HVMFS 2013:19. 
Till exempel går gränsen mellan hög och god ekolo-
gisk status för näringshalt i sötvatten vid en kvot på 
0,7 beräknat som nuvarande fosforhalt/ursprunglig 
halt. 



Ett räkneexempel:
Om den ursprungliga halten beräknas ha uppgått 

till 8 μg/l ligger gränsen mellan hög och god ekologisk 
status på 11,4 μg/l (8 μg/l/0,7). Halten i sjön får därför 
inte överskrida detta värde. 

Om den nuvarande uppmätta fosforhalten upp-
går till 7,4 μg/l fi nns det därför ett utrymme för 
ett fosfortillskott på 4 μg/l (11,4 μg -7,4 μg) innan 
statusklassifi ceringen för näringsämnen försämras. 
Normalt tillåts dock inte en enskild verksamhet ut-
nyttja hela näringsutrymmet i en specifi k sjö. Dels för 
att upprätthålla en felmarginal för diff erenser mellan 
teoretiska beräkningar och verkliga uppmätta värden, 
men även för att ha marginal för naturliga variationer 
samt oväntade förändringar i avrinningsområdet. 
Dessutom sparas utrymme för andra verksamheter 
som kan medföra näringstillskott till sjön.

Förändrade förutsättningar i 
regleringsmagasin för vattenkraft
De allra fl esta mänskliga aktiviteter påverkar miljön 
runt omkring oss. Bland annat så medför utsläpp 
via reningsverk och avloppsbrunnar, jordbruket och 
skogsbruket ökade halter av näringsämnen i sjöar 
och vattendrag. Vattenkraftsregleringen av sjöar har 
dock parallellt med detta medfört minskade halter av 
näringsämnen i de reglerade magasinen. 

I de fl esta stora regleringsmagasin är reglerings-
amplituden, d.v.s. avståndet mellan dämnings- och 
sänkningsgränsen fl era meter. I samband med över-
dämningar av tidigare torrlagda ytor frigjordes initialt 
näringsämnen till kraftverksmagasinet, vilket gav en 
gödslingseff ekt under de första åren efter överdäm-
ningen. När sedan huvuddelen av näringsämnena 
lakats ut från de överdämda områdena sjön sjönk 
näringshalten i vattnet till under den ursprungliga 
halten. Detta beror på en kombination av eff ekter 
av regleringen vilka sammanfattningsvis orsakas 
av ökad fosforretention, årligen torrlagda och/eller 
bottenfrusna strandzoner, bottentappning och om-

vända fl ödesförhållanden med högre fl öden vintertid. 
Sammantaget har detta medfört att de stora regle-
ringsmagasinen har blivit mer näringsfattiga än de 
ursprungligen varit och att den naturliga produktionen 
i magasinet har minskat och förändrats. 

Näringsutrymmet är därför större i regleringsmaga-
sin för vattenkraft på grund av att dessa magasin har 
blivit näringsfattigare än i en opåverkad sjö. 

Påverkan på olika kvalitets-
faktorer av fi skodling samt 
dess ekologiska eff ekter
När fi sk odlas i öppna kassar kan omgivande vatten 
passera fritt genom kassen och näringsämnen, foder-
rester och fekalier förs ut i den kringliggande miljön. 
Tekniken med öppna kassar drar samtidigt nytta av 
detta genom att syresättning upprätthålls och att vat-
tenmiljön i kassen säkerställs via genomströmningen. 
Vid odling på land kan rening av det utgående vattnet 
ske i högre eller mindre grad vilket minskar denna 
påverkan. Vanligen omhändertas åtminstone delar 
av det partikulära materialet (foderrester och fekalier, 
fast avföring) innan vattnet återförs till recipienten 
(mottagande vattenområde). Detta minskar därmed 
den utsläppa mängden näringsämnen. 

Näringsämnen 
De två viktigaste näringsämnena för primärproduktio-
nen (tillväxt av växtplankton, alger och makrofyter) 
i vattenmiljöer är kväve och fosfor samt balansen i 
tillgången mellan dessa två näringsämnen. I sötvatten 
är fosfor vanligtvis det begränsande näringsämnet 
för produktionen, d.v.s. det fi nns en brist av fosfor i 
vattnet i förhållande till mängden tillgängligt kväve. 
Ett tillskott av fosfor medför därför att produktionen 
ökar medan ett ytter¬ligare tillskott av kväve däremot 
inte ger någon eff ekt på produktionen. I marina om-

Sediment med foderrester och fekalier under en fi skodling med 
öppna kassar.

Vattenkraftsmagasin vid lågvatten. Foto: Tina Hedlund



råden är istället kväve det begränsande näringsämnet 
medan i bräckt vatten och i kustområdet som påverkas 
av både havsvattnet och det tillrinnande vattnet via 
älvar och andra vattendrag, kan antingen kväve eller 
fosfor vara det begränsande för produktionen.

Eff ekten av ett tillskott av näringsämnen till en vat-
tenförekomst kommer därför att kunna variera och 
beror dels på vilket näringsämne som tillförs i förhål-
lande till vilket som är det begränsade näringsämnet, 
hur näringsrik vattenförekomsten är redan innan 
tillskottet men även på tillgång till kolföreningar som 
används som byggstenar vid primärproduktionen. 

En ökad primärproduktion kan i sin tur leda till en 
ökad produktion även i högre nivåer av näringsked-
jan, t.ex. av växtplankton följt av djurplankton och 
därefter fi sk. Om tillskottet av näringsämnen blir för 
stort kan däremot även negativa eff ekter inträda. En 
ökad produktion av växtplankton leder exempelvis 
till ett minskat siktdjup, försämrade ljusförhållanden, 
ökad sedimentation och de ekologiska eff ekter som 
följer av detta

Retention
En stor del av den fosfor som tillförs en sjö fastläggs 
i botten via fosforretention. Retention innebär att 
fosforn sedimenterar till botten där den bildar kemiska 
föreningar med exempelvis kalcium, aluminium och 
järn och därmed inte lägre är tillgänglig för upptag i 
ekosystemet via primärproducenterna. Retentionen är 
beroende av ett fl ertal faktorer varav den viktigaste 
är sjöns uppehållstid. Med en ökad uppehållstid hin-
ner en större andel av fosforn sjunka till botten och 
fastläggas. Även halterna av fosfor, järn, kalcium, 

aluminium och syre i vattnet är viktiga faktorer som 
ökar retentionen.

För kväve är det framförallt denitrifi kation som står 
för majoriteten av kväveretentionen, vilket innebär att 
kvävet i vattnet via ett antal steg slutligen avgår som 
kvävgas till atmosfären. Denna process är emellertid 
mycket långsammare än fosforretentionen.

Växtplankton 
Växtplanktonen reagerar snabbast på ett näringstill-
skott till vattnet. Detta kan ske genom ökad biomassa, 
förändringar i artsammansättningen och en ökad 
andel cyanobakterier.

Cyanobakterier är kända för potentialen att orsaka 
algblomningar under sensommaren vid näringsrika 
förhållanden och vissa arter kan även producera 
gifter, vilket kan orsaka problem för de som dricker 
vattnet eller vill bada. Dessa algblomningar sker 
framförallt under sensommaren när den ökade totala 
växtplanktonbiomassans medfört ett ökat upptag 
av och konkurrens om kvarvarande kväve i vattnet. 
Cyano¬bakterierna kan då, till skillnad från övriga 
grupper av växtplankton, ta upp kväve från luften 
och fortsätta sin tillväxt. Andelen cyanobakterier 
ökar därmed i förhållande till den totala mängden 
växtplankton. En ökad mängd fosfor i förhållande till 
mängden kväve gynnar därför cyanobakterierna över 
de andra planktongrupperna.

En ökad mängd växtplankton leder till försämrade 
ljusförhållanden längre ner i vattenvolymen då plank-
tonen både skuggar djupare vattenlager och medför 
försämrad sikt i de ytligare djupområden där plankto-
nen uppehåller sig. En ökad produktion av biomassa 
leder även till en ökad sedimentation på botten av 
dött organiskt material eftersom alla organismer har 
en begränsad livslängd. 

Makrofyter
Makrofyter utgörs av högre växter (kärlväxter) samt 
större alger som lever fastsatta på bottensubstratet. 
De är därför beroende av tillräckligt goda ljusförhål-
landen för att kunna tillväxa varför stora mängder 
växtplankton skuggar och missgynnar makrofyterna. 
Makrofyterna gynnas däremot, liksom växtplankton, 
av näringstillskott från exempelvis odlingar. Vissa ar-
ter gynnas även av en ökad sedimentation då detta 
medför ett näringsrikt och mjukt substrat att fästa 
rötterna i. Makrofyterna utgör även både skydd och 
föda för djurplankton, vattenlevande insekter och 
utgör även en födotillgång för fl era av dessa grupper. 
I årsregleringsmagasin för vattenkraft orsakar regle-
ringsamplituden dock att de grundare områdena där 
makrofyter vanligen växer årligen torrläggs och/eller 
bottenfryser. Detta medför att makrofyterna inte kan 
etablera sig och helt kan slås ut. Primärproduktionen 

Makrofyter är vattenlevande växter.  Foto: Tina Hedlund



i dessa magasin består därför i högre grad än i andra 
i vattenförekomster av växtplankton. Även i andra 
områden spelar sjöns/kustens morfologi och ljus-
förhållanden en stor roll för om primärproduktionen 
huvudsakligen sker som tillväxt av växtplankton eller 
makrofyter. Exempelvis i områden där makrofyter har 
svårt att rota sig eller riskerar att skadas eller slitas 
loss av strömmar och vågor.

Bottenfauna
En ökad näringstillgång i vattnet påverkar i förläng-
ningen även bottenfaunans artsammansättning och 
individtäthet genom en ökad och/eller förändrad fö-
dotillgång. Även en ökad lokal belastning på botten på 
grund av ökad sedimentation från exempelvis en fi sk-
odling leder till förändringar i artsammansättningen 
av bottenfaunan. Lokalt under en fi skodling påträff as 
därför ofta en skiftning mot bottenfaunaarter som 
klarar av lägre syrehalter samt arter som lever av och 
bryter ned organiskt material. Om syrefria områden 
uppstår slås dock även dessa arter ut.

Syrgas
Alla levande organismer, inklusive växterna är bero-
ende av tillgång till syre, inklusive fi sken i odlingen. 
Laxartade fi skar har ofta högre krav på syretillgång 
än andra fi skarter varför det är viktigt för odlaren 
att upprätthålla god tillgång i odlingsområdet, men 
detta medför även att gränsen för hög ekologisk 
status är högre för vatten med laxartade fi skar än i 
sjöar där sådana arter saknas. Dåliga syreförhållan-
den eller syrgasbrist uppstår vanligen i bottenskiktet 
där det nedfallna organiska materialet, både från 
den naturliga produktionen i sjön då alla organismer 
ha en begränsad livslängd, men även från odlingen 
sedimenterar. Detta material bryts ned av mikroor-
ganismer och bottenfauna varvid syre förbrukas. Om 
syrefria förhållanden uppstår bildas dels metangas 
och svavelväte, varav den sista är giftig och kan or-
saka problem i odlingen då gasen bubblar upp. Vid 
syrefria förhållanden frigörs även en viss del av den 
fosfor som fastlagts i bottensubstratet. Den andel som 
bundits till järnföreningar frigörs och återförs därför 
till ekosystemet med ett näringstillskott som följd.

Övrig påverkan 
Bakterier
Bakterier som förekommer naturligt i människans 
tarmfl ora ex. Escherichia coli (E. coli), kan orsaka 
sjukdomar eller hälsobesvär hos människor. De an-
vänds även ofta som en indikator på föroreningar 
i vatten från ex. avlopp och jordbruk. De bakterier 
som förekommer naturligt i människans tarmfl ora är 
emellertid anpassade till ett liv i tarmarna hos varm-
blodiga djur och trivs därmed inte i kallblodiga djur 
såsom fi sk. Om dessa typer av bakterier påträff as i 
tarmarna hos fi sk har fi sken sannolikt antingen intagit 
bakterierna via födan eller via omgivande vatten. Vid 
för bakterierna gynnsamma förhållanden (15-20°C 
eller varmare) kan dessa bakterier däremot överleva 
i en fi sks tarm och i vissa fall även föröka sig om 
den omgivande temperaturen är tillräckligt hög. De 
allra fl esta vatten där fi skodlingsverksamhet bedrivs 
uppnår dock sällan temperaturer över 20°C under 
en längre period av odlingssäsongen. Detta eftersom 
de arter som odlas inte trivs i denna temperatur och 
det varma vattnet därmed även skulle ge upphov 
till en rad andra hälsoproblem i odlingen med ökad 
sjukdomsproblematik och risk för ökad dödlighet. Av 
den anledningen lokaliseras fi skodlingar vanligtvis till 
områden med svalare vatten. De bakterier som påträf-
fas runt odlingarna härrör därför vanligen antingen 
från varmblodiga fåglar som lockas till fi skodlingen och 
lämnar avföring i vattnet, från bakterier som livnär sig 
på nedbrytning av organiskt material under odlingen 
eller från andra ofta av människan orsakade källor, 
vilket inkluderar jordbruk. 

Rymningar
Eff ekten av rymlingar på det naturliga fi skbeståndet 
samt det övriga ekosystemet i ett område beror dels 
på vilken fi skart som odlas och dels på vilka övriga 
arter som fi nns i området. De fyra grundläggande 
parametrarna som rymlingar kan konkurrera med det 
vilda fi skbeståndet om är föda, lekplatser, ståndplatser 
(i rinnande vatten) samt partners i samband med 
reproduktionen. Av den svenska matfi skproduktionen 
utgörs cirka 95 % av odling av röding och regnbåge 
i öppna kassar. Rymningar kan bero på ett fl ertal 

Förrymd regnbåge under en fi skodling.



orsaker som exempelvis tekniska problem, misstag, 
omgivande faktorer (t.ex. islossning) eller sabotage. 
Rymningar av röding kan huvudsakligen medföra ge-
netiska konsekvenser för det vilda beståndet då den 
odlade rödingen vanligen har avlats under ett fl ertal 
generationer i odling och beståndet i odlingen innehar 
en mindre genetisk bredd än den vilda rödingen. Den 
kan även konkurrera om föda med vild röding vid 
större rymningar. Regnbågen medför inga genetiska 
konsekvenser då den inte fi nns naturligt i landet och 
så gott som aldrig klarar av att reproducera sig. Den 
kan däremot medföra konkurrens med annan fi sk 
och även möjligen påverka öringens reproduktions-
framgång genom att den vid sina lekförsök kan störa 
öringens lekområden innan ynglen hunnit kläcka ut. 
Sannolikheten och möjligheten för rymningar från 
landbaserade odlingar är däremot väsentligt mindre 
än från odling i kasse.

Ytvattenpåverkan 
En mindre känd olägenhet som kan uppkomma från 
fi skodlingar i öppna kassar är en konsekvens av de 
moderna högenergifodren. Tillverkningsprocessen och 
det höga fettinnehållet medför att det kan frigöras fett 
som ansamlas på ytan både vid fel i tillverkningen och 
om fodret smular sig. Fettet visar sig som en svag 
oljefi lm på ytan men kan leda till olägenheter för 
närboende och badande då den kan fastna på båtar, 
stränder eller de som badar och avge en svag doft 
av fi sk. Olägenheten med oljefi lm på ytan är mest 
noterbar vid vindstilla förhållanden och soliga dagar. 
För att minimera denna olägenhet lägger en del odlare 
ut oljelänsar i strömriktningen för att samla in fettet, 
detta förutsätter dock en stabil strömriktning då det 
av praktiska skäl inte går att omringa odlingen med 
oljelänsen. 

Avgörande faktorer för 
miljöpåverkan
Som tidigare nämnts utgörs påverkan på omgivande 
miljö från fi skodlingar huvudsakligen av tillförsel av 
näringsämnen samt av partikulärt material som bildar 
sediment.

Omfattningen av miljöpåverkan från en fi skodling 
är helt beroende av tre avgörande parametrar; dimen-
sionering, lokalisering och skötsel. Dimensionering av 
odlingen (tillståndsgiven foderförbrukning och därmed 
utsläpp av näringsämnen) är tillsammans med loka-
liseringen av odlingen helt väsentliga. Dimensione-
ringen utgår och begränsas vanligtvis av det utsläpp 
av näringsämnen (framförallt fosfor) som kan tillåtas 
utan att recipienten får en församrad klassifi cering. 
Beräkningen av dimensioneringen baseras i sjöar på 
nuvarande näringshalt, den ursprungliga näringshal-
ten, vattengenomströmningen i området, omsätt-

ningstiden samt interna strömmar inom sjön. Om 
recipienten istället utgörs av ett vattendrag baseras 
beräkningen på nuvarande och ursprunglig närings-
halt samt vattenföringen i recipienten (spädningen).

Vidare är lokaliseringen väsentlig. En väl vald lo-
kalisering med god vattengenomströmning, lämplig 
topografi , goda fysikaliska värden (t.ex. salthalt, tem-
peratur, syrgashalt) och framförallt låg näringstillgång 
ger goda förutsättningar för fi skodlings¬verksamhet. 
En god vattengenomströmning ger ex. en eff ektiv 
spridning och spädning av näringstillskottet och 
därmed en relativt liten påverkan på närområdet, 
samtidigt som en god miljö upprätthålls i kassarna. 
Även vid landbaserad odling är lokaliseringen viktig. 
Däremot blir inte genomströmningen i recipienten 
viktig för syresättning av odlingen, men den är fort-
satt viktig för att bidra till en god spridning av det 
näringstillskott som tillförs recipienten från odlingen.

En väl vald lokalisering medför tillsammans med 
en korrekt dimensionering av odlingen en verksamhet 
som inte ger en betydande miljöpåverkan. Med detta 
menas att statusklassifi ceringen av vattenförekomsten 
som helhet inte förändras och att eff ekterna på miljön 
i form av ökad näringshalt, eventuell ökad mängd 
växtplanktonbiomassa m.m. är begränsade och inte 
ger en väsentlig miljöpåverkan annat än i det relativa 
närområdet. Den tredje parametern är att rutinerna 
och skötseln av odlingen skall vara väl fungerande 
så att verksamheten inte ger mer miljöpåverkan än 
beräknat.

Beräkning av näringstillskott
Näringstillskottet från odlingen beror på foderförbruk-
ningen, foderkoeffi  cient samt fosforinnehåll i fodret. 
Beräkningen av fosforutsläppet från en odling sker 
enligt följande formel som utgår från mängden fosfor 
i fodret minus den mängd fosfor som stannar i fi sken.

Där L står för fosforutsläppet (kg), P för fi skproduk-
tion (netto, ton), FK för Foderkoeffi  cient (dvs. den 
mängd foder som åtgår för att producera ett kilo 
fi sk), CI för koncentration av fosfor i foder (%) och 
CR för koncentration av fosfor i fi sk (%). CR uppgår 
vanligtvis till 0,4 %. Samma formel går att använda 
för att beräkna utsläppet av kväve, i dessa fall anger 
man CR till 2,5 -3,5 % kväve i fi sken, beroende på 
bland annat fi skstorlek. 

Därefter beräknas höjningen av fosforhalten i vatt-
net (TPin) utifrån spädningen av den utsläppta fos-
formängden i förhållande till den vattenföring som 
passerar odlingen:

L = P * (FK * CI - CR) * 10

TPin = L*1000000/Q



Där ref-P är bakgrundshalten av fosfor (μg/l), Ca*Mg* 
är icke marina baskatjoner (mekv/l), AbsF är absor-
bansen mätt vid 420 nm i 5 cm kyvett och stationshöjd 
är stationens höjd över havet (m). 

Den fi nns även en förenklad formel som dock en-
dast får användas om den uppmätta koncentrationen 
av totalfosfor är mer än 8 μg/l från någon klassgräns 
vid statusklassifi ceringen:

Ett räkneexempel:
Vi har en sjö som ligger på 258 m.ö.h. där absorban-
sen i medeltal är uppmätt till 0,034 och medeldjupet är 
14,3 m. Eftersom vi vet absorbansen kan vi använda 
formeln som presenterades ovan:

 

Vi  sätter in värdena: Log(ref-P)=1,627 + 
(0,246*log0,034) – (0,139*log258) – (0,197*log14,3). 
Log kan beräknas med en vanlig räknedosa eller 
Excel, log0,034 = -1,468 om man avrundar till tre 
decimaler, log258 är 2,412 och log14,3 är 1,155. 
Om vi sätter in värdena i formeln blir resultatet: 
Log (ref-P) =1,627+(0,246*-1,468)-(0,139*2,412)-
(0,197*1,155).

Sen räknar vi ut parenteserna för att få slutresul-
tatet: Log(ref-P)=1,627-0,361-0,335-0,228=0,703. 
Eftersom det är ref-P och inte Log(ref-P) som vi vill 
ha måste vi använda ännu en formel:
Ref-P=10Log ref-P, vilket med ovanstående resultat 
motsvarar Ref-P =100,703, dvs 5,05. Bakgrundshalten 
av fosfor är alltså 5,05 μg/l. 

Bakgrundsmaterial
För att kunna dimensionera en odling och bedöma 
påverkan på vattenområdet behövs tillgång till un-
derlagsinformation. Mycket av detta kan fi nnas till-
gängligt hos bland annat SLU eller SMHI som utgör 
datavärdar för resultaten från olika typer av under-
sökningar. Även i VISS (VattenInformationsSystem 
Sverige) kan en del material hittas, men där fi nns 
framförallt resultaten från statusklassifi ceringarna 
av den specifi ka vattenförekomsten. I VISS som 
tillhandahålls av vattenmyndigheterna fi nns även 
information om miljöövervakning, skyddade om-
råden och åtgärder kan återfi nnas. Dessutom kan 
resultat återfi nnas hos den enskilda kommunen el-
ler i samordnade recipientkontrollprogram för vissa 
vattendragssystem.

Där L är fosforförlusten från odlingen (kg/år) och Q 
är vattenföringen (m3/år).

När odlingen placeras i eller intill ett rinnande vat-
ten visar detta vilken haltökning av näringsämnet 
som sker i recipienten. Om odlingen istället placeras 
i en sjö kommer en viss andel av fosforn att sjunka 
till botten och fastläggas genom fosforretention, 
vilket gör att denna fosfor inte längre blir tillgänglig 
för ekosystemet. 

Den formel som används för att beräkna hur stor 
halthöjningen av fosfor blir vid sjöns utlopp benämns 
Vollenweider-modellen (OECD nordisk kalibrering). 
Denna är anpassad för fi skodlingar i nordiska förhål-
landen och är den mest rättvisande modellen. Mo-
dellen gäller dock odling i kasse och har även vissa 
begränsningar som man måste vara väl medveten 
om vid beräkningen varför det kan vara lämpligt att 
ta hjälp med beräkning av påverkan på fosforhalten. 
Beräkningen utgår från resultatet i föregående for-
mel där TPin utgör höjningen av fosforhalten efter 
utspädning. Resultatet, (TP) anger den haltökning av 
fosfor som fi skodlingen ger upphov till sjöns utlopp 
efter att den andel som fastläggs i bottensedimenten 
räknats bort.

Bakgrundshalt 
Bakgrundshalten utgörs av den ursprungliga halten i 
området. Det är dock mycket sällan man kan påträff a 
vattenkemiska provtagningsresultat från tiden innan 
området utsattes för tydlig mänsklig påverkan.  Det 
fi nns emellertid beräkningsmodeller för att uppskatta 
bakgrundshalten utifrån avrinningsområdets egenska-
per i brist på andra data.

Beräkningsmodellerna för bakgrundshalten av 
fosfor i sjöar och vattendrag inkluderar beräkningar 
med 10-logaritmer (Log) och formeln för sjöar ser ut 
enligt följande:

 
Där ref-P är bakgrundshalten av fosfor (μg/l), AbsF 
är absorbansen mätt vid 420 nm i 5 cm kyvett, höjd 
är sjöns höjd över havet (m) och medeldjup är sjöns 
medeldjup (m).

Om värden för absorbans saknas i det tillgängliga 
underlagsdatat kan absorbansen i sin tur räknas ut 
från färgtalet enligt formeln:

För vattendrag gäller följande formel:

TP = 1,12* (TPin / (1+ √T))0,92

Log(ref-P)=1,380 + 0,240*log(AbsF) – 0,0143 √stationshöjd

Abs= Färgtal(mg Pt/l)*0,002. 

Log(ref-P)=1,627 + 0,246*log(AbsF) - 0,139*log(Höjd) 
- 0,197*log(Medeldjup)

Log(ref-P)=1,627 + 0,246*log(AbsF) - 0,139*log(Höjd) 
- 0,197*log(Medeldjup)

Log(ref-P)=1,533 + 0,240*log(Ca*Mg*)+0,301 + 
log(AbsF) – 0,012 √stationshöjd
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