
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 sin 
verksamhet med vinst. Odling i RAS är mer kostsamt och medför mycket högre 
risker, avseende teknik, vattenkemi och biologi än odling med andra tekniker. Det 
är därför svårare att få ekonomin lönsam med RAS än med andra odlingstekniker. 
RAS används därför framförallt för odling av sättfisk av kallvattensarter samt 
matfisk av varmvattensarter, där de ekonomiska och tekniska förutsättningarna är 
mycket bättre än för odling av kallvattensarter till matfiskstorlek.
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För att anlägga en RAS-odling på land krävs tillgång till ett lämpligt landområde 
samt tillgång till relativt stora mängder vatten. Vattnet kan komma från ytvatten, 
grundvatten eller kommunalt vatten, beroende på odlingens storlek och 
vattenförbrukning. Även om recirkulationsgraden är hög kan vattenförbrukningen 
bli hög jämfört med andra industriella verksamheter. För att minska risken att 
hela odlingen slås ut orsakat av eventuella tekniska driftproblem är det lämpligt 
att ha möjlighet att vid behov öka genomströmningen. Dessutom behövs vatten 
för ”sköljning” av fisken för att bli av med den bismak som ackumuleras i köttet i 
RAS-odlingar, om fisken skall säljas som matfisk. Vid odling av sättfisk är detta 
däremot inte nödvändigt då smaken försvinner då den sätts ut i naturliga vatten 
eller i kassar.

Användning av kommunalt vatten kräver inte rådighet, men däremot krävs det att 
den kommunala vattenförsörjningen klarar av den ökade vattenförbrukningen. 
För nyttjande av yt-eller grundvatten krävs däremot att användaren har rådighet 
över vattnet vilket förutsätter att fiskodlaren är fastighetsägare eller har ett giltigt 
arrendeavtal med den som har rådighet över vattnet. 

När det gäller vattenuttaget finns begränsningar för hur mycket ytvatten som får 
nyttjas innan det räknas som vattenverksamhet vilket då kräver ett särskilt 
tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Grundvattenuttag är däremot alltid 
tillståndspliktigt.
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Är rådigheten inte möjlig att lösa måste verksamheten förläggas någon 
annanstans. 
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Om det finns potential att erhålla rådighet genom köp eller arrende så behöver 
recipientens 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. Denna bedömning måste genomföras även om vattnet renas, då 
inte alla näringsämnen renas bort från det utgående vattnet.

I vissa fall skickas utgående vatten istället till kommunala reningsverk. Då är det 
kommunens möjligheter att klara av en ökad belastning i reningsverket, både 
avseende på vattenmängd, syreförbrukande ämnen och näringsämnen, utan att 
villkoren för reningsverket överskrids som blir avgörande.
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Om vattenområdet redan är för belastat av näringsämnen kan inte någon 
fiskodling anläggas i området. 
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Temperaturen i det vatten som är planerat att användas behöver kontrolleras. 
Olika fiskarter har varierande krav på vattentemperatur och vattenkvalitet, likaså 
är de olika känsliga för framförallt hög vattentemperatur. 

Vattnet i en RAS-anläggning tempereras visserligen men om inkommande vatten 
håller en lämplig temperatur, eller något lägre, minskar behovet av temperering. 
Den teknikintensiva odlingsformen, som även inbegriper pumpning av 
omfattande mängder vatten inom anläggningen medför dock en succesiv 
ackumulation av värme varför vattnet vanligen måste kylas under stora delar av 
året. Att kyla vatten är kostsamt varför en låg temperatur i ingående vatten är 
därför en fördel. 
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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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Ett sätt att delvis temperera vattnet i odlingen är att använda sig av grundvatten, 
vilket håller en jämnare temperatur under året än ytvatten och därmed kan kyla 
vattnet i odlingen under sommaren samt tillföra värme under vintern.

Grundvattenuttag räknas alltid som vattenverksamhet och kräver därför tillstånd 
från Mark- och miljödomstolen. Det är en mer omfattande tillståndsprövning än 
för fiskodlingsverksamhet med en foderförbrukning understigande 40 ton per år 
vilken endast är anmälningspliktig. Även avledande av större mängder ytvatten 
räknas som vattenverksamhet och är en tillståndspliktig verksamhet.
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Om vattentemperaturen är för hög eller på annat sätt olämplig för fiskodling och 
temperering av vattnet är för kostsamt bör inte en RAS-odling anläggas.
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Nästa väsentliga steg är att dimensionera odlingsverksamheten efter vad som är 
lämpligt för lokaliseringen.

De två grundläggande faktorerna är vattenflödet genom och inom anläggningen 
samt näringsutsläppen ut till recipienten. För detta är reningsgraden av vattnet 
avgörande. En hög reningsgrad tillåter att en större andel av vattnet recirkuleras 
utan att det medför för dåliga vattenkemiska förhållanden för fiskarna.

11



Vattenflödet blir därmed beroende av reningsanläggningen, reningsgraden i den 
interna cirkuleringen av vatten samt de näringsutsläpp som kan tillåtas till 
recipienten.

För att erhålla hög vattenkvalitet i bassängerna krävs att vattnet har en kort 
genomströmningstid genom anläggningen och därmed passerar 
reningsanläggningen ofta. Detta medför dock ett mycket högt internt vattenflöde, 
även om inflödet av nytt vatten till anläggningen är lågt.

Rening försvåras dock av höga vattenflöden, vilket både kräver större 
reningsanläggningar för att omhänderta vattnet och ställer högre krav eftersom 
halten av partiklar och näringsämnen blir lägre.

Det finns fyra huvudprocesser för rening av vatten; 
• Trumfilter, vilket endast fångar upp grövre partikulärt material och de 

näringsämnen som är bundna till partiklarna. Detta används i både den interna 
reningen och för det utgående vattnet.

• Biologisk rening, vilket nyttjar bakterier som bryter ned det partikulära 
materialet så att näringsämnen frigörs. Detta används framförallt för att 
omvandla ammoniak, ammonium och nitrit till det mindre farliga nitratet. 

• Denitrifiering, omvandlar nitrat till kvävgas som avgår till luften. Används dock 
inte i alla anläggningar. I många anläggningar med lägre recirkuleringsgrad 
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beräknas spädningen av nitratet istället vara tillräcklig för att inte uppnå giftiga 
nivåer. I dessa anläggningar blir däremot reningsgraden av kväve mycket låg 
(endast ca 3 % (kvarvarande partikelbundet kväve).

• Kemisk rening, kan fälla ut både grövre och finare partikulärt material samt en 
del av den lösta fosforn. I de anläggningar där detta är installerat används det 
dock endast i utgående vatten eftersom kemikalierna annars kan ackumuleras 
inne i anläggningen och bli giftiga för fisken.
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För dimensionering av vattenflöde är temperaturen och syresättningen av vattnet 
mycket viktiga, vilka i sin tur är beroende av varandra. Ett kallare vatten kan 
innehålla mer syre än ett varmare vatten, varför vattenflödet i odlingen måste 
vara väsentligt större vid högre temperaturer för att fisken skall få tillräckligt med 
syre. I RAS-odlingar måste syre emellertid alltid tillsättas till bassängerna oavsett 
vattentemperatur.
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Reningsgraden med den valda reningstekniken måste beräknas med avseende på 
partiklar, kväve, totalfosfor samt fosfatfosfor. Därefter måste det genomföras en 
beräkning av spädningen av de utsläpp som sker för att sedan bedöma den lokala 
påverkan i recipienten. För att inte riskera att överskrida recipientens 
närsaltsutrymme skall beräkningen även jämföras mot detta.

Vollenwiedermodellen som är anpassad för fiskodlingar i öppna kassar kan 
däremot inte användas för att beräkna effekten i recipienten från en RAS-odling 
då fördelningen av olika näringsämnen samt av partiklar skiljer sig väsentligt åt 
mellan RAS och öppna kassar.
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I RAS-anläggningar är luftning av vattnet mycket viktigt för att minska halten av 
koldioxid som annars ackumuleras för varje varv som vattnet cirkulerar genom 
odlingen. Även andra gaser kan minskas via luftning, t.ex. vätesulfid, som är 
mycket giftigt för fisken och som bildas vid syrefria förhållanden i 
reningsanläggningen.
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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 produktion 
(rom/ sätt-/matfisk) som skall bedrivas i odlingen.  Om rom, yngel och/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. 
Vid utsättning är det även mycket viktigt att vattentemperaturen i odlingen vid 
utsättningstillfället är relativt likvärdig med temperaturen i det vatten fisken där 
skall sättas ut.

Desinficering är emellertid energikrävande. Den underlättas av små 
vattenvolymer samt att vatten innehåller få partiklar vilket vanligen står i 
motsatsförhållande till varandra i utgående vattenflöde. Det är därför lättare att 
desinficera inkommande vatten. 
Det är omöjligt att helt undvika att riskera få in smittsamma ämnen i en fiskodling 
men desinficering minskar risken. Desinficering av utgående vatten minskar 
däremot risken att sprida eventuella smittämnen vidare om dessa tagit sig in i 
odlingen, men försvåras av att genomströmningen kan behöva ökas vid 
försämrade förhållanden, t.ex. smitta inne 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:
• De tekniska kraven för att minska utsläppen tillräckligt mycket för att medföra 

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

inte är tillgängligt. 
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Efter att de övergripande dimensioneringsfrågorna är lösta måste anläggningen 
projekteras och detaljfrågor gällande teknik m.m. måste utredas. 
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För projekteringen är beräkningar av maximal biomassa och medelvärdet av 
biomassa grundläggande. Dessa är i sin tur även sammankopplade med 
dimensioneringen av anläggningen, inklusive vattenflödet in till, samt igenom 
anläggningen, reningsgraden och den tillåtna mängden utsläpp av näringsämnen.

Alla delar i systemet måste fungera och klara av att rena och syresätta vattnet vid 
maximal biomassa, men måste även fungera lika bra vid en lägre, vid en för 
anläggningen normal biomassa. Anläggningen måste dimensioneras för att både 
ytmässigt och utrymmesmässigt klara av att odla den maximala biomassan. Detta 
innebär emellertid att hela anläggningen inte nyttjas när biomassan är under den 
maximala. Nyttjandegraden av anläggningen är därför väsentlig att känna till, 
både för dimensioneringen och projekteringen av de tekniska lösningarna. Även 
för att beräkna odlingens ekonomiska bärkraft är nyttjandegraden av mycket stor 
betydelse.  
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Projekteringen inkluderar bl.a. val av bassängtyp, 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. För att klara av att upprätthålla goda förhållanden för fisken måste 
vattenflödet därför ökas om bassängens utformning inte är optimal för 
syresättning och insamling av partikulärt material.

Reningssystemet och dess uppbyggnad måste optimeras för att maximera 
reningsgraden både vid maximal biomassa av fisk och den normala biomassan i 
anläggningen.

Syrgas måste tillsättas till övermättnad i vattnet innan det når bassängerna. Detta 
genomförs genom att syrgas tillsätts till vattnet och kan antingen köpas in som 
flytande syrgas eller produceras med en syrgasgenerator. 
Genomströmningshastigheten genom bassängen, biomassan fisk samt mängden 
partikulärt material i vattnet som förbrukar syrgas är avgörande för hur mycket 
syrgas som behöver tillsättas.
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Fodervalet är viktigt både för reningen och för utsläppen av näringsämnen. 
Fodervalet är avgörande för foderkoefficienten och för hur mycket näringsämnen 
som löser sig i vattnet respektive är bundna till partiklar. Det är dessutom 
väsentligt för mängden foderspill samt fekalier som frigörs samt om och hur 
mycket fodret smular sig och bidrar med partiklar till vattnet. Valet av foder är 
därför en väsentlig parameter för reningsanläggningen och dess funktion då valet 
av reningsteknik skiljer sig åt mellan näringsämnen som i huvudsak är lösta i 
vattnet eller bundna till partikulärt material. Fosfatfosfor, vilket utgör den lösliga 
och även ekologiskt tillgängliga fraktionen av fosfor, löser emellertid ut mycket 
snabbt från partiklarna. Flödet genom bassängerna och reningsanläggningen 
måste därför vara högt för att möjliggöra rening av fosfatfosfor innan det löser ut 
i vattnet.
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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 lägre om 
grundvatten används. 

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, 
till skillnad från ytvattenuttag där mängden vatten är avgörande för 
tillståndsprövningens omfattning.

För att minska risken för att smittämnen sprids inom odlingen kan flera separata 
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 emellan dessa, 
samt att varje lina har ett helt separat reningssystem etc. Rutinerna för att 
minimera smittorisken är i dessa fall mycket viktiga och lös utrustning så som 
håvar etc. ska aldrig förflyttas mellan två linor. Fiskodlaren bör även upprätta 
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smittskyddszoner inom odlingen och slussar där klädbyten ska ske innan 
förflyttning mellan zoner måste användas. När systemet med separata linor och 
skyddszoner fungerar som planerat minskar risken betydligt för smittämnen från 
en lina som drabbats av sjukdom att påverka andra linor. Därigenom riskerar inte 
hela anläggningen att kräva behandling, eller i värsta fall slås ut av en allvarligare 
smitta.
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Att bedriva odling i RAS är mycket mer energikrävande än andra 
fiskodlingsmetoder. Detta beror på att vattnet konstant pumpas till och igenom 
anläggningen samt den kontinuerliga reningen och syresättningen.

Även tempereringen av vatten är mycket energikrävande, likväl som desinficering, 
om detta genomförs. Om anläggningen av smittskyddsskäl dessutom delas upp i 
flera linor kräver detta både extra investeringar i utrustning och medför ökad 
energiåtgång.

Att vattnet pumpas kontinuerligt medför en temperaturökning som bl.a. skapas 
av friktionen i rören samt de pumpas som används. Temperaturförhöjningen 
ackumuleras succesivt om vattnet inte kyls, vilket är energikrävande. Endast i 
mycket få fall, och vid lägre recirkuleringsgrad, räcker tillgång till kallt ingående 
för att kyla vattnet i odlingen.
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Fodervalet och mängden partikulärt material i odlingen som kan omhändertas är 
väsentligt för sedimenthanteringen. Ju effektivare rening desto mer slam behöver 
hanteras och omhändertas. För slamhanteringen krävs även utrustning och 
energi för avvattning av slammet för att därigenom minska den slammängd som 
skall transporteras. 

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 av kväve- och fosforhalterna samt näringsämnenas 
tillgänglighet för växter. I RAS ackumuleras dock metaller om dessa finns i 
ingående vatten eller som spårämnen i fiskfodret. Detta kan därmed utgöra 
hinder för spridning av slammet på jord- eller skogsbruksmark. Dessutom är 
tillgången till stora arealer jordbruksmark mycket begränsad i stora delar av 
landet. 
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Då RAS-anläggingen är helt beroende av att tekniken fungerar och av en säker 
elanslutning utan strömavbrott krävs säkerhetssystem, larm och backup-system 
(reservkraft) för att säkra tillgången till el. Backup-systemet bör dock innehålla 
minst två separata system då odlingen slås ut inom ett fåtal minuter om 
cirkulationen och syresättningen upphör.

Säkerhetssystemen för tekniken måste även innehålla automatiserade funktioner 
som reglerar de viktigaste vattenkemiska variablerna som pH-värde och/eller 
buffertförmåga, syrehalt och koldioxidhalt. Vid händelser utöver dessa 
automatiserade funktioner måste larmsystemet larma så att odlaren manuellt 
kan åtgärda situationen som uppstått. För att inte orsaka en omfattande obalans 
med dödlighet som följd måste större förändringar justeras inom ca 15 minuter 
varför odlingen även alltid måste vara bemannad med kompetent personal som 
kan lösa de problem som kan uppstå.
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Även markarbeten samt själva byggnaden ingår i projekteringen.
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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. Intressekonflikter kan även bero på att flera potentiella 
verksamhetsutövare 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.

28



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.
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Om inga intressekonflikter föreligger eller att de kan lösas, behöver möjligheterna 
för nödvändig infrastruktur undersökas.
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Fiskodling i RAS medför sammantaget ett mindre näringsutsläpp än andra 
fiskodlingstekniker. Däremot utgör de lösta och ekologiskt tillgängliga 
näringsämnena större andelar av utsläppen. RAS projekteras på grund av de 
mindre totala utsläppen, oftare närmare befolkningstäta områden där 
infrastrukturen dessutom är utbyggd. Däremot är det inte alltid självklart att 
tillgången till vatten enkelt går att lösa i dessa områden. 

Infrastrukturen i de områden där RAS-odlingar har möjlighet att placeras nära 
bebyggelse är därför ofta bättre utbyggd än i de områden där andra 
odlingstekniker lokaliseras. Delar av den nödvändiga infrastrukturen kan 
emellertid ändå vara bristfällig och vara nödvändig att lösa vilket kan medföra 
ökade investeringskostnader och i vissa fall även driftkostnader, vid ex. 
anläggande och underhåll av vägnät. 

För att lösa det stora energibehovet måste en elanslutning dimensionerad för 
detta finnas tillgänglig till den planerade lokaliseringen. Dessutom måste 
avloppsnät för utgående vatten finnas om detta inte får släppas ut till 
recipienten. I de fall avblodning eller slakt skall ske vid odlingen krävs både 
tillgång till rent vatten för livsmedelshanteringen samt avloppshantering för blod-
och avloppsvattnet.
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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 eller det 
planerade projektet avslutas.
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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 och driften skall finansieras. Detta 
måste lösas både för direkta investeringar men även för den löpande driften fram 
till att verksamheten uppvisar ett positivt driftresultat och positivt kassaflöde.

Efter igångsättandet 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 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 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 per år. 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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