
Varför fisk ?  
• Låg vattenanvändning ca 15 liter per sekund och 1000 ton fisk 

producerad

• Fisk äter insekter, bakterier och mikrosvampar 

• Fisk är en mycket effektiv foderomvandlare 1 kilo foder ger 1 kilo fisk 

• Fisk är nyttigt

Landbaseradfiskodling i Sunderbyn



Samråd Landbaserad fiskodling i Sunderbyn 46:2

1. Målsättning och bakgrund med projektet

2. Avgränsningssamrådet med kommun och länsstyrelse

3. Val av plats

4. Tekniken, Recirkulering, Vattenanvändning, smittskydd

5. Miljöpåverkan 

6. Fiskrens och Fiskgödsel

7. Arbetstillfällen 

8. Nästa steg 



Bakgrund 

• Nationella strategier och handlingsplaner lyfter fram fiskodling som 
framtidsbransch för landet och regionen. 

• Fiskkonsumtionen ökar och världshaven är allt mer utfiskade  
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Underliggande politisk vilja 

• Nationella strategier och handlingsplaner lyfter fram 
fiskodling som framtidsbransch för landet och 
regionerna. 





Köpa av andra eller producera eget 



LivsmedeLsstrategins vision tiLL 2030

den svenska LivsmedeLskedjan år 2030 är gLobaLt 
konkurrenskraftig,
innovativ, håLLbar och attraktiv att verka inom.

• Ökad livsmedelssäkerhet 

• Vår etik, riktlinjer och regelverk

• Skapar intäkter

• Skapar sysselsättning 

• Ger ett miljöavtryck 
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Varför fisk ?  

Låg vattenanvändning ca 15 liter per sekund och 1000 ton fisk 
producerad

Fisk äter insekter, bakterier och mikrosvampar 

Fisk är en mycket effektiv foderomvandlare
1 kilo foder ger 1 kilo fisk 

Fisk är nyttigt



2. 

Målsättning med projektet

• Producera klimatsmart, miljövänlig och hållbar fisk med fokus på 
miljö, kvalitet och regional hållbar utveckling. 

Fisk är klimatsmart. 
Ca 3 CO2 ekvivalenter (eq) under förutsättning att grön el används, ca 1,2 kW/kilo fisk

Kyckling 5,1  CO2 eq

Fläsk 6,4 CO2 eq

Nöt 37,2 CO2 eq
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• Hållbar utveckling 
- Ekonomisk
- Socialt accepterad 
- Ekologiskt hållbar 
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Avgränsningssamråd med Kommun och Länsstyrelse



2. 

Avgränsningssamråd med Kommun och Länsstyrelse

• Reningstekniken 
• Slakteriets rening av processvatten 
• Alternativa lokaliseringar 
• Anslutning till väg 97 
• Påverkan på vattenskyddsområde för råvattenintag 
• Kemikalieanvändning
• Näringsämnen i Luleå älv och Miljökvalitetsnormer 
• Gör anmälan om slakteriet samtidigt    



3. Val av plats 
Luleå Älv och skärgård  

Luleå älv 
Luleälven är 460 km lång och har ett avrinningsområde som omfattar totalt 25 000 km2

Medelvattneföringen vid älvens mynning är 500 m3/s. 

Vattenförekomstens status bedöms ha otillfredsställande ekologisk potential.

Bedömningen är genomförd i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för kraftigt 
modifierade vatten (KMV) med tillämpning på vattenkraft. 

Vattenförekomsten är ej klassad med avseende på näringsämnen och syrgas, men statusen är 
sannolikt minst god. 

I Yttre Lulefjärden och Sandöfjärden har den ekologiska statusen bedöms vara måttlig. Mätdata 
visar på halter av särskilt förorenande ämnen som överskrider värdena i bedömningsgrunden. 
För näringsämnen och syre är statusen satt till hög.

I Germandöfjärden har ekologisk status satts till god för näringsämnen och syre är statusen satt 
till hög. 





Fastigheten Sunderbyn 46:2

• Avstånd till närmast närboende ca 180 meter
• Ej ras eller skredkänslig mark 
• Inga kända föroreningar på land 
• Fastighetsägare är sökande 



• Riksintressen och Naturvärden 

• Inga natur eller kultur-reservat, naturskyddsområde eller N2000 områden på land.

• Ett område nedströms lokaliseringen är ”Betesmark vid älven med stor potential. 



Vattenskyddsområde
Odlingsområdet vattenintag samt vattenutsläpp från verksamheten ligger 
inom tertiärt skyddsområde för Gäddviks vattentäkt. Inom området gäller 
att:
• Du får inte hantera eller lagra diesel, bensin eller oljeprodukter i större mängd än 250 l 

såvida det inte sker på invallad hårdgjord yta så att hela den lagrade volymen kan 
omhändertas vid ett läckage. Detta gäller inte bensin/diesel i fordonstankar eller befintliga 
cisterner mindre än 1 m3. 

• Du får inte tömma din båts sanitetstank i vattendrag inom den tertiära skyddszonen.
• Det får inte förekomma transport av farligt gods på vattendrag. Detta gäller även 

isbelagda vattendrag.

• Infrastruktur och energi

• Energiförsörjningen till verksamheten måste utredas

• Närheten till väg och järnväg mycket bra. 



Utsläppspunkt och intagspunkt 

2 st intagsrör med 
Yttre diameter på ca 600 mm
Och 2 st  utsläppsrör 
Med en yttre diameter på 
Ca600 mm förankras i botten
på älven och grävs ner på land.

Ca 8 miljoner kubikmeter per 
År kommer att pumpas upp

Behovet av kallt vatten kan 
Innebära att innovativa lösningar 
Ex snö kan nyttjas sommartid. 



Alternativa lokaliseringar

2. Jokkmokk 

3. Jämtön 



4 Tekniken 

På land eller till sjöss 









4 Tekniken 

Odling i öppna kassar ifrågasätts på grund av miljöskäl 

• Parasiter exempelvis  Sarcocystis
• Orsaken är enligt verket; att fiskodling sker till stor del i eller i kontakt med naturliga vattensystem, 

vilket gör att odlad fisk delar vatten med vild fisk. En av de odlingar som nu blivit konstaterad smittad 
har innan detta besked, levererat fisk, till både andra fiskodlingar och naturliga vattensystem.

• Sjukdomsspridning BKD



4 Tekniken 

Odling i öppna kassar ifrågasätts på grund av miljöskäl 

• Rymningar, sabotage, haverier  

• Övergödning

• Sociala konflikter 

• Arbetsmiljö



• Sociala konflikter 

• Arbetsmiljö



RAS är landbaserad recirkulerande 
vattenbruksteknik

En fiskodling på land med stora 
bassänger där utgående vatten renas i 
ett specialanpassat reningsverk.  

95 – 99 % av allt vatten som pumpas 
runt i anläggningen återanvänds 

Ca 10-20 liter vatten i sekunden krävs 
för att odla 1000 ton om år. 

Brist på vatten och yttre faktorer som 
sjukdomar, parasiter och allmän 
opinion har drivit utvecklingen av 
RAS. 

Norge leder utvecklingen med ett 
flertal stora investeringar världen över



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
Syresättning 

Mekanisk filtrering 

Biofilter 
Biologisk filtrering  Ozon behandling 

 

UV behandling 

 

UV behandling 

 

Recipienten   

Ozon behandling 

 

Gödsel 
 

 

99% av vattenvolymen 

Gödsel + 1–5% av vattenvolymen 

fånggröda  

 











Underliggande politisk vilja 

Varför fisk ?  

• Klimat smart. Odlad fisk ca 2,6 CO2 eq, landbaserad något lägre än den 
som är odlad i öppna kassar till sjöss. 



5. Miljöpåverkan    

Utsläpp per år för en produktion av 10 000 ton 

Kassodling

Fosfor 68 ton

Organiskt material TS 2000 ton



5. Miljöpåverkan    

Utsläpp per år för en produktion av 10 000 ton 

Kassodling RAS

Fosfor 68 ton 6 ton

Organiskt material TS 2000 ton 40 ton



Övriga utsläppskällor av fosfor 

Jordbruk 4671  
Enskilda avlopp 373
Reningsverk 1725
Industri 390
Dagvatten 1264
Skog och hyggen 48333
Myr 12077
Intern belastning 32
Övrigt 29617

Totalt 98,5 ton per år 

Källa SMHI



5. Miljöpåverkan    

Utsläpp per år för en produktion av 10 000 ton 

Kassodling RAS Luleå Älv

Fosfor 68 ton 6 ton 98,5 ton 

Organiskt material TS 2000 ton 40 ton 42731 ton



1. Allt rens och blod mals konserveras (ensileras med myrsyra)

2. Oljan kan återvinns och säljas. 

3. Djurfoder, fodermedel, livsmedels råvaror, biogas. 

4.  Självdöd fisk fångas upp i trågen fryses och skickas för destruktion. 

6. Fiskrens från en produktion av 10 000 ton

Ca 3500 ton om år om all fisk rensas till filé.



Fiskgödsel 

Med en produktion av 10 000 ton fisk produceras och fångas ca 2000-3000 
ton fiskgödsel upp i reningsanläggningen 

Rötas slammet definieras det som ekogödsel och kan användas som göding 
för ekologisk livsmedelsproduktion



• Buller 
Gränsvärden för buller är:
Dagtid mån - fred kl.
07:00-18:00 40 dB(A)
Övrig tid 35 dB(A)

• Transporter 
Under byggnationen kommer det 
att bli mer transporter än under drift.  
Kan transporter av Fisk,
fiskgödsel, slakt rens
och fiskfoder ske efter älven 

• Lukt
Fiskrens mals och ensileras med myrsyra 
Fiskgödsel transporteras bort i mobila tankar 



Smittskydd 

UV-ljus. Ingående vatten behandlas med UV-ljus. En Uv dos på 2–6 mWs 
/cm2 reducerar mängden fisk patogener med 99.9% eller mer.

Ozon.  99.9% Inaktivering för virus och bakterier vid en ozon 
koncentration på 0.3–0.4 mg/L. Ozon behandlingen reducerar mängden 
partiklar i vattnet med 33% genom koagulering. 

UV-ljus. I Utgående vatten finns en del partiklar därför ökas dosen UV-
ljus till 30mWs/cm2. 

Rom från badas i jodpreparat vid hämtning och vid inläggning. 



7.  Arbetstillfällen 

• Kläckeri sättfisk 2-5 st

• Produktion 10-15

• Slakteri 35-45 personer 

• Driftansvarig 3 st

• Totalt ca 55-65 arbetstillfällen

• Kring sysslor
• Åkeri
• Lokal förädling rök/gravad
• Färdigmat  



8. Nästa steg   
1. MKB, vattendom och strandskydd är sådant som görs i och med att man tar fram en ansökan. 
Anmälan om slakteri görs samtidigt till Kommunen

Tidsåtgången är ca 8 månader
Vissa undersökningar kan bara göras en viss tid under säsongen, ex 
naturinventeringar, arkeologisk utredning osv

2. Inlämning av ansökan till mark och miljödomstolen som direkt skickar ansökan 
med bilagor på remiss, alla remissinstanser har då 6 veckor på sig att svara men de 
kan begära mer tid om de behöver.

3. LST och sakägare yttrar sig och vi svarar/kompletterar ansökan och eller MKB

4. Huvudförhandling i mark och miljödomstolen när parterna enats / inte kan enas  

5. Dom efter ca 2-3 månader 

6. Överklagan inom 6 veckor annars vinner domen laga kraft 

7. 6 veckor efter dom vunnit laga kraft kan man söka bygglov och odlingstillstånd 
men det gör normalt entreprenören.



Nästa steg   
• så ansökan och Miljökonsekvensbeskrivning tar minst 8 mån 

• ca 3 månader för yttranden

• ca 1 månads förberedelsetid för huvudförhandling 

• 6 veckor för att dom skall vinna laga kraft

• Överklagan till MMÖD ca ett år till.



Tack !
Frågor? 
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