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Den grundläggande förutsättningen för att starta en fiskodling är att man 
beräknas ha avsättning för den odlade produkten och en möjlighet att genomföra 
sin verksamhet med vinst.
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För att anlägga en fiskodling på land med genomströmningssystem krävs tillgång 
till ett lämpligt landområde samt rådighet över vattnet som skall användas. Det 
lämpliga landområdet köps vanligen, varför fiskodlaren själv blir fastighetsägare, 
men kan även arrenderas av annan fastighetsägare. Om vattnet som skall nyttjas 
utgörs av ytvatten (sjö eller vattendrag) eller grundvatten krävs rådighet över 
vattenuttaget genom att fiskodlaren är fastighetsägare eller har ett giltigt 
arrendeavtal. 
Dessutom finns det begränsningar för hur mycket vatten som får nyttjas innan det räknas 
som vattenverksamhet och kräver ett särskilt tillstånd från mark- och miljödomstolen.
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Är rådigheten inte möjlig att lösa måste verksamheten förläggas till ett annat område 
alternativt måste en omvärdering av val av odlingsmetod ske. 
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Om det finns potential att erhålla rådighet genom köp eller arrende 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.

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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Om vattenområdet redan är för belastat av näringsämnen och åtgärder därför 
bör genomföras för att höja den ekologiska statusen i området kan inte någon 
fiskodling anläggas i området. 

Om området skulle tolerera ett mycket litet tillskott av näringsämnen kan odling i RAS 
vara lämplig att överväga, dock i kombination med en noggrann dimensionering av den 
totala produktionen och användning av reningssystem för både fosfor och kväve.
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Temperaturen i det vatten som är planerat att användas måste kontrolleras. Olika arter 
är olika känsliga mot framförallt höga temperaturer och har även varierande krav på 
vattentemperatur och vattenkvalitet.
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Kontrollera noggrant hur vattentemperaturen varierar under året, i synnerhet hur 
varmt det ingående vattnet kan bli under varma somrar, eftersom detta är mest 
kritiskt för fiskodlingar. 
Det är även av intresse att veta när och hur snabbt temperaturen stiger på våren.

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, äta och ha en 
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 äter fortfarande och växer 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 tillväxa, men 
den överlever något bättre än rödingen, vilken snabbt kan insjukna i sjukdomar 
på grund av den stress som förhöjda temperaturer innebär för fisken.

Regnbåge 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 skall dock inte överskrida ca 21°C.
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Ett sätt att temperera vattnet i odlingen är att helt eller delvis använda sig av 
grundvatten, vilket håller en jämnare temperatur under året än ytvatten.
Andra sätt att styra temperaturen i odlingen är att värma eller kyla vattnet. Detta 
är dock energikrävande varför kostnaden ökar väsentligt med ökande storlek på 
odlingen och/eller ökande vattengenomströmning. 
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Grundvattenuttag räknas alltid som vattenverksamhet och kräver därför tillstånd 
från Mark- och Miljödomstolen, vilket är en väsentligt större tillståndsprövning än 
för fiskodlingsverksamheten, om denna är under 40 ton foder per år och därmed 
endast är anmälningspliktig. Även avledande av större mängder ytvatten räknas 
som vattenverksamhet och är tillståndspliktigt.
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Om vattentemperaturen är för hög eller på annat sätt olämplig för fiskodling och 
temperering av vattnet inte är möjlig eller ekonomiskt lönsam, måste odlingen förläggas 
någon annanstans.
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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 genomströmningsanläggning 
är dimensionering av flöde och av näringsutsläpp. 
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I genomströmningsanläggningar kan det utgående vattenflödet helt eller delvis renas 
från partiklar och näringsämnen, vilket skall tas hänsyn till vid dimensioneringen av 
flödet och näringstillskottet.
Reningen minskar utsläppen av näringsämnen men försvåras samtidigt vid hög 
vattengenomströmning i fiskodlingen.

En hög vattengenomströmning ger därmed en sämre reningsgrad men en större 
utspädning av de utsläpp som sker och kan därigenom i vissa fall, beroende på odlingens 
lokalisering, leda till en mindre effekt av de näringsutsläpp som sker än det motsatta 
förhållandet. 

Ett utsläpp av ex. 100 kg fosfor/år utspätt i 3 m3/s kan medföra väsentligt mindre 
påverkan i en näringsfattig älv med ett flöde på 300 m3/s (0,003 µg/l) än motsvarande 
odling med 70 % reningsgrad av fosfor. Den totala utsläppta mängden fosfor om 30 kg, 
skulle då vara väsentligt lägre men om recipienten utgörs av en mindre sjö, ett litet 
vattendrag eller en avsnörd vik med låg genomströmning och där fosforn kan 
ackumuleras. 

Det finns tre huvudprocesser för rening av utgående vatten; 
Trumfilter, vilka endast fångar upp grövre partikulärt material och de näringsämnen som 
är bundna till partiklarna. 
Kemisk rening, vilket kan fälla ut både grövre och finare partikulärt material samt en del 
av den lösta fosforn.
Biologisk rening, vilket nyttjar bakterier som bryter ned det partikulära materialet så att 
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näringsämnen frigörs. Detta används framförallt för att omvandla kväve till mindre 
tillgängliga kväveföreningar samt att om ett denitrifikationssteg installeras, även 
omvandla kvävet till kvävgas som avgår till luften. 
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Reningsgraden med den valda reningstekniken måste beräknas med avseende på 
partiklar, kväve, totalfosfor samt fosfatfosfor. 

Recipientens närsaltsutrymme måste beräknas för att inte riskera att överskrida
utrymmet med de näringsutsläpp som sker efter ev. rening.

Retentionen, dvs den del av näringen som fastläggs i sediment inom recipienten, 
bör tas i beaktande när dimensioneringen genomförs. Retentionen blir dock 
betydligt lägre vid en landbaserad fiskodling än en fiskodling med öppna kassar, 
om den förstnämnda har någon form av partikeluppsamling. Beräkningsmodellen 
Vollenwieder nordisk kalibrering kan därmed inte användas.

Spädningen av de utsläpp som sker måste beräknas för att bedöma den lokala påverkan i 
recipienten.
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För att dimensionera vattenflödet måste stor hänsyn även tas till vattentemperaturen 
samt syrgashalten i vattnet, vilka i sin tur även är beroende av varandra. Ett kallare 
vatten kan innehålla mer syre än ett varmare vatten, varför vattenflödet i odlingen måste 
vara väsentligt högre vid högre temperaturer för att fisken skall få tillräckligt med syre.
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Överväg om desinficering av in- eller utgående vatten är nödvändigt och möjligt 
att genomföra baserat på vattenflödet och framförallt vilken typ av odling som 
skall bedrivas.

Om rom, yngel eller sättfisk skall odlas för utsättning i naturliga vatten eller säljas 
till andra odlingar ställs mycket höga krav på att fisken är frisk och fri från ett 
antal utpekade smittämnen.

Desinficering är dock energikrävande och underlättas av låga flöden samt ett 
vatten fritt från partiklar, vilket vanligen står i motsatsförhållande till varandra i 
utgående vattenflöde. Det är i praktiken omöjligt att helt undvika att få in 
smittsamma ämnen i en fiskodling men en desinficering av ingående vatten 
minskar risken. Desinficering av utgående vatten minskar risken att sprida 
eventuella smittämnen vidare om dessa tagit sig in i odlingen.

Att helt avdöda alla smittämnen benämns däremot att sterilisera vattnet, vilket 
inte är genomförbart i en fiskodling.
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Om dimensioneringen av hela odlingen eller dess olika delar - rening, utsläpp 
eller vattenflöden visar en för stor påverkan på recipienten är 
fiskodlingsverksamheten inte tillåten att anlägga. 

Fiskodlingen kan inte heller anläggas om:
Ø De tekniska kraven för att minska utsläppen tillräckligt mycket för att medföra 

en godtagbar påverkan inte kan genomföras.
Ø Det nödvändiga vattenflödet för att upprätthålla goda förhållanden i odlingen 

inte är tillgängligt. 

Eventuellt kan en RAS-anläggning anläggas istället för en 
genomströmningsanläggning om detta minskar näringsutsläppen eller 
vattenförbrukningen tillräckligt mycket för att godkänna verksamheten. RAS-
anläggningar är dock väsentligt dyrare i både investeringskostnad och i 
driftkostnad än genomströmningsanläggningar.
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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). 
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Alla delar i systemet måste fungera och klara av rening, syresättning, flöde o.s.v. 
vid toppar i biomassan, men måste även fungera lika bra vid en lägre, normal, 
biomassa. På samma sätt måste anläggningen både ytmässigt och 
utrymmesmässigt klara av att hålla den maximala biomassan. Detta innebär dock 
att delar av anläggningen inte används under de delar av året då biomassan är 
lägre. Nyttjandegraden av anläggningen är väsentlig både för dimensioneringen 
och projekteringen, men även för budgeteringen.

Inom projekteringen måste väsentliga detaljer som trågtyp bestämmas då detta 
kan ha avgörande betydelse för ex. strömsättningen i bassängerna, insamlingen 
av partikulärt material och syresättningen av fisken, men även nyttjandet av 
anläggningens golvyta. Om bassängen inte är optimalt utformad för syresättning 
och insamling av partikulärt material, vilket krävs för att upprätthålla goda 
förhållanden för fisken, blir vattenförbrukningen högre för att nå tillfredställande 
förutsättningar i odlingen. 

Val av reningssystem och dess uppbyggnad måste göras, vilket inkluderar en 
avvägning mellan reningsgrad och kostnad.

20



Beroende på biomassan i anläggningen samt dess uppbyggnad, antal bassänger 
eller tråg samt flödet, kan syrgas behöva tillsättas till vattnet.

Det finns flera sätt att genomföra detta och syret kan antingen tillsättas som 
komprimerad syrgas eller utvinnas ur luften på plats. I vissa fall kan luftning av 
vattnet vara tillräckligt för att öka syrgashalten i små odlingar utan hög biomassa i 
förhållande till vattenflödet.
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I projekteringen av vattenflöde måste även valet mellan att använda ytvatten, 
grundvatten eller en blandning av båda, genomföras. En väsentlig faktor för detta är 
frågan om smittskydd då grundvatten vanligen innehåller mindre smittämnen än 
ytvatten och risken för att få in smittor i odlingen därmed blir mindre vid användning av 
grundvatten.

Tillgången på grundvatten är dock begränsad och är beroende av 
grundvattenbildningen i området samt tillrinningen av grundvatten till den 
vattenkälla som används. Nederbördsfattiga år påverkar på både kort och lång 
sikt grundvattennivåerna. Grundvattenuttag kan därmed inte utifrån dagens 
nivåer säkerställas och klimatförändringar kan innebära fortsatt sjunkande nivåer. 
Uttag av grundvatten kräver även alltid tillstånd från mark- och miljödomstolen, 
redan från den första droppen, till skillnad från ytvattenuttag där mängden vatten 
är avgörande för tillståndsprövningens omfattning.

För att minska risken för att smittämnen sprids inom odlingen kan även flera linor 
användas i anläggningen. En lina är ett komplett fiskodlingssystem med 
bassänger, reningsanläggning m.m. som står i kontakt med varandra. Om flera 
linor används parallellt innebär detta att ingen kontakt får ske dessa emellan. 
Rutinerna är i dessa fall mycket viktiga så att lös utrustning som håvar etc. aldrig 
förflyttas mellan två linor. När detta system fungerar som planerat riskerar 
smittämnen från en lina som drabbats av sjukdom inte att påverka den andra 
linan. Därigenom riskerar inte hela anläggningen att kräva behandling, eller i 
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värsta fall slås ut av en allvarligare smitta.
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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 sjunkande foder eller flytfoder som är 
vanligare i landbaserade odlingar.
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Rening, pumpning av vatten, temperering av vatten, syresättning och utfodring kräver 
energi. 
Om anläggningen kan nyttja självtryck för vattenflödet sparar detta väsentligt med 
energi jämfört med om vattnet måste pumpas in till anläggningen och därefter mellan 
bassängerna och genom reningen.
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För att minska vattenflödet kan partiell-RAS användas. Detta ökar däremot 
energiförbrukningen då vattnet måste pumpas genom anläggningen ett andra 
varv och då inte kan nyttja självtryck. Partiell RAS kräver även en effektivare 
rening av vattnet innan det återförs till trågen än vad som alltid är nödvändigt i 
en genomströmningsanläggning. Speciellt om recipienten tillåter ett utsläpp utan 
förändrad statusklassificering. Vid partiell RAS behöver vattnet även luftas för att 
avlägsna koldioxid och syresättning måste ske för att höja syrgashalten i vattnet. 

Om temperering av ingående vatten måste genomföras kan däremot en del av 
denna energi återvinnas vid den partiella recirkuleringen, vilket ger en viss 
energibesparing.
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Sedimenthanteringen måste lösas, vilket både inkluderar teknik för avvattning av det 
slam som kommer från reningen och bortskaffning av slammet. 
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.
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Anläggningen kräver säkerhetssystem som varnar om något oväntat inträffar. Det 
krävs även ett backupsystem för elström för att klara av strömavbrott utan att 
fisken tar skada eller avlider på grund av bristande genomströmning och/eller 
syresättning. Larm för förändrad vattennivå i trågen behövs för att inte riskera 
översvämning eller torrläggning och om reningssystem är installerade krävs 
säkerhetssystem även för dessa. 
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I projekteringen av anläggningen ingår även projektering av markarbeten där odlingen
skall förläggas samt själva byggnaden. Om odlingen är storskalig kan dessa ta relativt stor 
markyta i anspråk, dock inte lika mycket som en motsvarande RAS-anläggning.
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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. Exempelvis skulle ett kraftverksbolag få ett intäktsbortfall 
om en fiskodling förläggs i anslutning till en vattenkraftsdamm för att nyttja 
fallhöjden från det övre vattenmagasinet och genom fiskodlingen. Vattnet till 
fiskodlingen passerar då inte genom turbinerna och medför en minskad 
elproduktion för kraftverksbolaget. 

Intressekonflikter kan även 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 den inte går att lösa 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 går att lösa, behöver möjligheterna för 
nödvändig infrastruktur undersökas.
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Fiskodlingar med genomströmningssystem är oftast relativt småskaliga och medför 
därför vanligen ett väsentligt mindre näringstillskott än fiskodlingar med öppna kassar. 
De kan därför placeras närmare befolkningstäta områden där även infrastrukturen är 
utbyggd. Däremot är det inte alltid möjligt att lösa vattenbehovet i dessa områden, 
varför de ändå ofta ligger utanför själva befolkningscentrat. 

Infrastrukturen i områden där genomströmningsanläggningar placeras är därför 
sammantaget ofta bättre utbyggd än där odlingar med öppna kassar placeras. Trots detta 
kan delar av den nödvändiga infrastrukturen vara bristfällig och vara nödvändig att lösa. 
Detta kan medföra ökade investeringskostnader och i vissa fall även driftkostnader, vid 
ex. anläggande och underhåll av vägnät. 

Även elanslutning måste finnas för pumpning av vatten, utfodring, temperering och ev. 
syresättning. 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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Då energiförbrukningen kan bli relativt hög om vatten måste pumpas och/eller 
tempereras måste elnätet klara av denna belastning. Om ett befintligt elnät finns i 
området kan detta därför behöva förstärkas. För sedimenthanteringen är vägnätet 
mycket väsentligt då transporterna både kan bli många och långa. 
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Om infrastrukturen inte finns eller inte går att lösa på ett ekonomiskt hållbart sätt måste 
den planerade odlingen omlokaliseras till ett annat område. Då RAS har större krav på 
infrastruktur än övriga odlingstekniker är byte till denna teknik inte möjlig. Finns 
förutsättningar i området kan däremot byte till öppna kassar eventuellt vara ett 
alternativ. Detta kräver dock tillgång till ett vattenområde med tillräcklig storlek och 
djup, samt att recipienten vid dimensioneringen beräknades klara av det planerade 
näringstillskottet utan rening.
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Förutsatt att infrastrukturen går att lösa för en genomströmningsanläggning 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 krävs flera års drift innan full produktion uppnås. 
Beroende på odlingsinriktning (sättfisk eller slaktfärdig fisk) kommer fisken att 
vara i anläggningen under ett till 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 budgeten inte går ihop eller finansieringsmöjligheterna inte löser sig skall den 
planerade fiskodlingen inte påbörjas.
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Om budgeten visar ett positivt utfall och finansieringen kan lösas är nästa steg att 
försöka få rådighet över landområdet och vattentillgången som behövs. 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.

Om vattenuttaget klassificeras som vattenverksamhet skall emellertid en 
fullständig MKB tas fram och lämnas in till Mark-och Miljödomstolen (MMD). 
MKBn kan omfatta hela verksamheten eller endast vattenverksamheten, om 
foderförbrukningen underskrider 40 ton. I det senare fallet kan båda processerna 
bedrivas parallellt i MMD respektive hos kommunen. Då fiskodlingen är beroende 
av vattenuttaget och vise versa är det dock lämpligt att pröva hela ärendet 
sammanhängande.
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