
Detta är ett informationsmaterial som under 2017-18 är framtaget i projektet 
Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och 
finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via 
Jordbruksverket
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Den grundläggande förutsättningen för att starta en fiskodling är att man 
beräknas ha avsättning för den odlade produkten samt möjlighet att driva 
verksamheten med vinst.
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För att anlägga en fiskodling i dammar krävs tillgång till ett lämpligt landområde 
med tillhörande vattendrag samt rådighet över marken och vattnet som skall 
användas. Det lämpliga landområdet köps vanligen, varför fiskodlaren själv blir 
fastighetsägare, men kan även arrenderas av annan fastighetsägare. Att stänga av 
ett vattendrag eller avleda vatten från ett vattendrag i större omfattning räknas 
som vattenverksamhet och kräver ett särskilt tillstånd från Mark- och 
miljödomstolen. Samma sak gäller om vattnet utgörs av grundvatten från ex. en 
källa.
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Är rådigheten inte möjlig att lösa måste verksamheten förläggas till ett annat 
område alternativt måste valet av odlingsmetod omvärderas. 
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Om det finns potential att erhålla rådighet genom köp eller arrende och 
vattenverksamheten kan bli tillåten så behöver vattenområdets övriga 
förutsättningar undersökas. 

För att kunna anlägga en fiskodling i dammar måste recipienten tåla en viss 
näringsbelastning, d.v.s. det måste finnas ett närsaltsutrymme tillgängligt utan att 
vattenförekomsten statusklassificering med avseende på näringsämnen 
försämras.
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Om vattenområdet redan är tydligt näringsbelastat eller vattendraget mynnar i 
ett sådant vattenområde och därmed inte tål ett ökat tillskott av näringsämnen 
utan att den ekologiska statusen försämras är det inte lämpligt för fiskodling. 
Detsamma gäller recipienter som redan från början har en klassning som är 
sämre än god ekologisk status med avseende på näringsämnen.

Om området tål en liten belastning utan att statusklassificeringen påverkas är 
dimensionering och möjligheterna till rening av utgående vatten av väsentlig 
betydelse.
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Temperaturen måste kontrolleras i det vattnet där odlingen planeras. Olika 
fiskarter har varierande krav på vattentemperatur och vattenkvalitet, likaså är de 
olika känsliga för framförallt hög vattentemperatur. 

Vattentemperaturen kan inte styras i dammarna annat än genom ev. inblandning 
av grundvatten, varför odlaren är beroende av att vattnet som används inte blir 
för varmt under sommaren, att vattentillförseln är tillräckligt samt att den inte 
fryser under vintern.

Kontrollera noggrant hur vattentemperaturen varierar under året, i synnerhet hur 
varmt vattnet kan bli under varma somrar, eftersom detta är mest kritiskt för 
fiskodlingar.  Det kan även vara av intresse att veta när och hur snabbt 
temperaturen stiger på våren.
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Vid odling av röding bör inte vattentemperaturen överstiga cirka 16°C i vattnet, 
annat än under en mycket kort tid. Detta för att fisken ska må bra, kunna utfodras 
och uppvisa god tillväxt. Denna art är känsligast mot höga vattentemperaturer. 
Om vattentemperaturen däremot är låg (under ca 14°C) växer röding bättre än de 
övriga arterna. Rödingen fortsätter äta och växa vid enstaka plusgrader i vattnet 
medan de övriga odlade arternas ämnesomsättning går ner på sparlåga och 
aptiten försvinner.

Öringen klarar av något högre temperatur men vill helst inte ha över ca 18°C i 
vattnet. Vid högre temperatur slutar den i första hand att äta och dess tillväxt 
avtar. Men den överlever något bättre än rödingen, vilken snabbt kan insjukna i 
sjukdomar på grund av den stress som förhöjda temperaturer innebär för fisken. 

Regnbågen klarar av ytterligare några graders förhöjd temperatur jämfört med de 
två andra arterna och är den av de laxartade fiskarna som är mest tolerant mot 
varmt vatten. Vattentemperaturen bör dock inte överskrida ca 21°C annat än 
under kortare tid.
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Den enda möjligheten som kan finnas att temperera vattnet i dammen är om det 
finns tillgång till både grundvatten och ytvatten. Grundvatten håller en jämnare 
temperatur under året än ytvatten och kan därför kyla dammen under sommaren 
och bidra med vattenflöde även under kalla vintrar. Däremot kan temperaturen i 
rent grundvatten vara för låg under sommaren för att medföra en god tillväxt hos 
fisken. Användning av grundvatten räknas som vattenverksamhet varför tillstånd 
måste sökas hos Mark- och miljödomstolen. Detta görs lämpligen i samma 
prövning som den övriga verksamheten.
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Om vattentemperaturen inte är lämplig för fiskodling och temperering av vattnet 
genom inblandning av grundvatten inte är möjligt måste odlingen förläggas 
någon annanstans eller anläggas med en annan odlingsteknik.
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Nästa väsentliga steg, när en lämplig lokalisering som uppfyller kraven på 
vattentemperatur och näringsstatus har hittats, är att dimensionera 
odlingsverksamheten efter vad som är lämpligt för lokaliseringen.
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De två grundläggande faktorerna för dimensionering av en fiskodling i dammar är 
tillgängligheten till vattenflöde samt vilket näringsutsläpp som det finns utrymme 
för i recipienten. 

Flödet styr både spädningen av näringsämnen och utbytet av vatten i dammen, 
vilket inkluderar tillförsel av syre till fisken och borttransport av koldioxid och 
giftiga kväveföreningar. Endast en viss rening av utgående vatten kan genomföras 
från dammar. Men den rening som genomförs skall inkluderas vid beräkning av 
näringsutsläppen som sker från dammen till recipienten. 
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Temperaturen och syrgashalten i vattnet är nära sammanlänkade då vattnets 
förmåga att hålla gaser till hög grad är beroende av vattentemperaturen. Ett 
kallare vatten kan därigenom innehålla mer syre än ett varmare. Vid högre 
vattentemperatur behöver därför vattenflödet genom odlingen vara väsentligt 
högre för att fisken skall få tillräckligt med syre om inte syrgas skall tillföras.

För att komplicera beräkningen av flödet och kopplingen till ev. temperering med 
hjälp av grundvatten, så innehåller grundvatten ofta mycket lite syre då vattnet 
inte stått i kontakt med luft och syresatts. Grundvatten kan däremot innehålla 
koldioxid som transporterats ut från markprocesser och som inte kan luftas bort 
förrän grundvattnet nått markytan. Inblandning av grundvatten kan därför leda 
till minskad syrehalt och ökad halt av koldioxid i dammen, vilket båda två kan leda 
till kvävning av fisken.
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Recipientens närsaltsutrymme med avseende på kväve och fosfor måste beräknas 
för att inte riskera att överskrida näringsutrymmet med de näringsutsläpp som 
sker.

Den rening som kan genomföras vid odling i dammar är omhändertagande av en 
del av det partikulära materialet. Detta lägger sig som ett sedimentlager på 
botten av dammen om vattenflödet är tillräckligt lågt.  Om detta muddras bort 
vid tömning av dammen avlägsnas framförallt organiskt material, partikelbundet 
kväve samt den partikelbundna fosfor som inte hunnit frigöras. Om vattnet som 
rinner ut från dammen leds till ett våtmarksområde kan även en del av de lösta 
kväveföreningarna renas bort. 

Då en del av det partikulära materialet samlas i dammen medan framförallt lösta 
näringsämnen samt finpartikulärt material förs vidare till recipienten, kan inte 
Vollenwiedermodellen användas för beräkning av fosforretention i recipienten då 
denna är framtagen för andra förutsättningar. Däremot måste spädningseffekten 
beräknas både inom dammen och vid utblandning av utloppsvattnet med 
recipientens vatten för att bedöma den lokala påverkan i recipienten.
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Om någon del av dimensioneringen – behov av vattenflöde och syrgas, 
möjligheter till rening och det därefter beräknade utsläppet av näringsämnen, 
inte är tillgängligt/genomförbart eller visar en för stor påverkan på recipienten 
ska verksamheten inte anläggas. 

Eventuellt kan en RAS-anläggning istället anläggas om detta minskar 
näringsutsläppen eller vattenförbrukningen tillräckligt mycket för att 
verksamheten ska kunna godkännas. RAS-anläggningar är dock väsentligt dyrare i 
både investerings- och driftkostnad än att odla i dammar.
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Projektering av anläggningen är nära sammanlänkad med dimensioneringen, 
men inkluderar fler detaljer om den tänkta verksamheten. En grundläggande 
faktor är beräkningen av biomassa i anläggningen, både den maximala biomassan 
under året och den normala biomassan (medelvärdet). 

17



Det finns ett antal viktiga parametrar som måste lösas och till stor del även 
fungera tillsammans för en ändamålsenlig fiskodling i dammar.
• Reningen måste fungera så bra som möjligt för att ett tillstånd ska kunna 

beviljas och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.
• För att avlägsna koldioxid och syresätta vattnet behövs mekanisk luftning. 

Syresättning kan även genomföras via komprimerad syrgas, men kräver 
betydligt större investeringar. Den mekaniska luftningen skapar tillsammans 
med inflödet av vatten även de interna strömmarna inom dammen så att 
förhållandena för fisken blir så bra som möjligt i hela dammen.

• Valet av foder är väsentligt för att få fisken att växa optimalt och därigenom 
medföra minimalt med avföring och foderspill. Fodervalet är även avgörande 
för hur mycket näringsämnen som kan släppas ut via foderrester, fekalier samt 
via gälar och urin, vilket därmed är väsentligt för dimensioneringen av 
odlingen. I fodervalet ingår även valet mellan traditionellt foder eller långsamt 
sjunkande foder som är vanligare i landbaserade odlingar.

• I projektering av flödet ingår även att välja om dammarna skall placeras i serie 
eller parallellt samt om odlingen skall delas upp i flera separata linor, d.v.s. 
odlingsenheter utan kontakt sinsemellan. Uppdelningen på flera linor görs för 
att minska risken för smittspridning mellan olika dammar. Vid användning av 
flera linor är rutinerna mycket viktiga och lös utrustning som håvar etc. ska 
aldrig förflyttas mellan två linor. När detta system fungerar som planerat 
riskerar smittämnen från en lina som drabbats av sjukdom inte att påverka 
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andra linor. Därigenom riskerar inte hela anläggningen att kräva behandling, 
eller i värsta fall slås ut av en allvarligare smitta.

• Då odling i dammar nästan uteslutande används för sättfiskproduktion krävs ett 
system för mellanlagring av fisken vid försäljning innan den hämtas av kunden 
eftersom det är svårt och tidskrävande att tömma dammarna på fisk. Fisken 
måste därför flyttas till en bassäng eller annat lämpligt förvaringskärl beroende 
på mängden fisk och hur länge den måste mellanlagras innan den hämtas. 
Odling i dammar ger, liksom odling i RAS en bismak (dysmak) på köttet från 
bakterier och alger som finns i vatten, varför fisk från dammar sällan slaktas och 
säljs. Bismaken försvinner dock om fisken får simma i rent vatten som inte är 
belastat av de kväveföreningar och organiska material som bakterierna livnär 
sig på och kan därför användas som sättfisk, som senare antingen slaktas som 
matfisk eller fångas och äts av en sportfiskare. 

• Om en del av det partikulära materialet sedimenterar på botten av dammarna 
måste detta avlägsnas med jämna mellanrum då dammarna tömts på fisk och 
torrlagts. Om sedimentet är vattnigt behöver detta avvattnas. Därefter behöver 
slammet omhändertas och bortskaffas. Slammet kan rötas, vilket emellertid kan 
kräva långa transporter till en godkänd rötningsanläggning. Möjligheter att 
använda slammet som gödningsmedel eller jordförbättringsmedel beror delvis 
på slammets innehåll av bl.a. metaller, ev. mediciner men även kväve- och 
fosforhalterna samt näringsämnenas tillgänglighet för växter.

• Slutligen måste markarbetena projekteras vilket framförallt inkluderar att 
anlägga dammar, system för avledning av vatten till och från dammarna samt 
ett landområde för den dagliga driften vilket inkluderar hantering och 
transporter av fisk, foder och slam. 
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Efter att den övergripande projekteringen genomförts måste konkurrerande 
intressen undersökas och om behov föreligger om möjligt hanteras.
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I vissa fall kan eventuella intressekonflikter lösas genom justeringar av planerna 
eller att avtal upprättas. Avledning av vatten kan dock få konsekvenser för 
nedströms liggande område, framförallt om vattnet inte leds tillbaka till 
vattendraget efter att ha passerat dammarna. Om vattnet t.ex. avleds till ett 
närliggande våtmarksområde för att rena det ytterligare från kväveföreningar 
minskar vattenflödet i vattendraget nedströms odlingen. Detta kan medföra 
negativ inverkan på både naturen och för andra som är beroende av vatten, ex. 
jordbruk, dricksvattentäkter etc..

Intressekonflikter kan även ex. bero på att flera intressenter vill nyttja samma 
närsaltsutrymme i recipienten, har synpunkter på riskerna för spridning av smitta 
eller har önskemål om att nyttja samma landområde. Planerna kan därför, om 
möjligt, behöva revideras för att undvika konflikt.
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Det är dock inte alltid möjligt att lösa intressekonflikter. Om de inte kan lösas eller 
att verksamheten innebär en tydlig påverkan på andra intressen och dessa 
intressen prioriteras före fiskodling måste verksamheten lokaliseras på ett annat 
ställe alternativt att en annan fiskodlingsteknik måste nyttjas.
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Om inga intressekonflikter föreligger eller om de kan lösas, behöver 
möjligheterna för nödvändig infrastruktur undersökas.
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Fiskodlingar med dammar är oftast relativt småskaliga och medför därför vanligen 
ett mindre näringstillskott än fiskodlingar med öppna kassar. De kräver dock 
större landområden än motsvarande odling med kassar där fisken istället placeras 
i sjön. Dammarna kan därför inte placeras i befolkningstäta områden där 
infrastrukturen visserligen är utbyggd men där landytorna är eftertraktade. De 
kan inte heller alltid placeras i jordbruksområden där konflikt om både mark- och 
vattenanvändning kan uppstå.

Infrastrukturen kan därför vara bristfällig i de områden dammarna kan placeras 
och därför vara nödvändig att lösa. Detta kan medföra ökade 
investeringskostnader och i vissa fall även driftkostnader, vid ex. anläggande och 
underhåll av vägnät. 

Tillgång till elström måste finnas för luftning och ev. pumpning av vatten samt för 
utfodringen. Då fiskodling i dammar är mindre energiintensiv än andra 
landbaserade odlingsmetoder går elförsörjningen dock ofta att lösa även på 
andra sätt än fast elanslutning. Exempelvis drivs många utfodringsautomater med 
24 volts elsystem.  
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Om infrastrukturen inte finns och inte heller går att lösa på ett ekonomiskt 
hållbart sätt måste den planerade odlingen omlokaliseras till ett annat område. 
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Förutsatt att infrastrukturen går att lösa är nästa steg 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 fiskodling i dammar krävs ofta mer än ett års drift innan full 
produktion uppnås. Beroende på storlek vid försäljningen kommer fisken att vara 
i anläggningen under en till flera säsonger 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 budgeten inte påvisar positivt resultat eller att finansieringsmöjligheterna 
inte kan lösas bör den planerade fiskodlingen inte påbörjas.
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Om budgeten visar ett rimligt positivt utfall och finansieringen kan lösas är nästa 
steg att försöka få rådighet över det område som behövs. Parallellt med detta 
genomförs och redovisas hela processen igen i en MKB då avledandet av vatten 
med stor sannolikhet bedöms som vattenverksamhet.
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