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5. Teknisk beskrivning   
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5.1 Bakgrund 

Bolaget har bedrivit fiskodling på samma plats i Landösjön på fastigheten Landön 4:23 sedan 1999 då 

tillstånd beviljades till odling av 300 ton röding per år. Tillståndet utökades 2010 till att omfatta en 

produktion på 550 ton per år, som har varit giltigt till och med 2017.  

 

Rödingen har också slaktats på plats i det slakteri som byggdes år 2000. Merparten av fisken säljs 

som färsk urtagen, isad och packad i frigolitlådor till grossister. En del säljs också som 

vakuumpackade filéer till privatpersoner. 

 

Rödingen odlas i nätkassar som hänger i flytande plastringar. Denna odlingsteknik benämns oftast 

som odling i öppna kassar, vilket är den helt dominerande tekniken för odling av matfisk i Sverige och 

världen. I Sverige svarar de största odlingsföretagen för 97 % av den svenska produktionen av matfisk 

som uppgår till totalt cirka 15 000 ton. Samtliga av dessa företag använder tekniken med odling i 

öppna kassar för matfiskproduktion.  

Produktionen av matfisk i Sverige är liten i en internationell jämförelse. Som exempel kan nämnas att 

i Norge producerades under 2019 drygt 1,4 miljoner ton, varav merparten är lax som odlades i öppna 

kassar.  

5.2. Syfte 
Syftet med den tekniska beskrivningen är att tillhandahålla ett underlag för prövningen av den 

miljöfarliga verksamheten och vattenverksamheten omfattande odling av röding i Landösjön, 

Krokoms kommun. 

Den tekniska beskrivningen beskriver befintlig och planerad verksamhets omfattning och utformning. 

I miljökonsekvensbeskrivningen till ansökan beskrivs konsekvenser för miljön och människors hälsa 

av ansökt verksamhet samt förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått.  

5.3 Nuvarande verksamhet 

Bolaget bedriver sin verksamhet på fastigheten Landön 4:23 i Krokoms kommun. Fastigheten 

omfattar både ett landområde och ett vattenområde i Landösjön som framgår av karta i bilaga 3 till 

ansökan. Kartan visar också djup och belägenhet för befintlig brygga. Fastigheten har styckats av från 

fastigheten Landön 4:22 och är avsedd för fiskodling. Detta jämte vattenområdets avgränsning och 

att vattenområdet är enskilt och tillhör fastigheten framgår av lantmäterihandlingar i bilaga 4 till 

ansökan. 

Under 2018 beviljades ett nytt tillstånd som innebär en maximal foderförbrukning på 632,5 ton foder 

per år, vilket motsvarar en produktion på 550 ton per år vid en foderkoefficient på 1,15. Det innebär 

att nuvarande verksamhet har bedrivits i samma omfattning sedan 2010. 

 

Landösjön är en näringsfattig klarvattensjö som är cirka 25 km lång och 2 km bred. Sjön utgör ett 

regleringsmagasin till förmån för vattenkraft i Indalsälven, som via biflödet Långan avvattnar 

Landösjön. Landösjön ligger cirka 320 meter över havet och har en regleringsamplitud på 3,6 meter, 

ett medeldjup på 29 meter och en omsättningstid på 1,24 år enligt Indalsälvens 

vattenregleringsföretag. Enligt SMHI:s vattenweb är medelvattenföringen i Långan 16,6 kbm/s (MQ). 

Detta jämte att det är förhållandevis låga vattentemperaturer även sommartid gör Landösjön till en 

mycket lämplig sjö att odla röding i. En lämplig temperatur för odling av röding är 10-15 grader, med 

ett optimum på cirka 12 grader. En gynnsam sommar överstiger inte temperaturen 15 grader med 

undantag för kortare perioder. 
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De enskilt största kostnaderna i verksamheten är foder och personal. Optimering av utfodringen är 

därför av största vikt, både för miljön och lönsamheten. Bolaget har sedan verksamheten startade 

använt sig av ett centralt utfodringssystem som blåser ut fodret via slangar till varje enskild kasse. 

Varje fodergiva programmeras in med hänsyn till temperatur, årstid, biomassa, medelvikt och fiskens 

aptit. Bolaget investerade i en ny toppmodern fodermaskin inklusive nytt dataprogram 2010 och har 

under senare år bytt slangar och foderrör och i övrigt arbetat mycket med att optimera utfodringen 

med syfte att minimera foderspill och maximera fiskens tillväxt. Optimering av foderspridningen i 

kassen med syfte att undvika foderspill har också varit en prioriterad fråga. 

Genom kvalitetskontroller av foder förhindras igensättning av rör och risken för att fisken inte 

tillgodogör sig fodret minskas. Bolaget har avtal med externa aktörer för service av verksamhetens 

maskiner, utfodringssystemet, brandskyddsutrustning, klimatanläggningar och ismaskin, pumpar och 

strömbildare samt el och larm. Utöver detta sker dagligen översyn av verksamhetens maskiner och 

hjälpmedel i syfte att säkra personalens säkerhet och minimera risken för miljöpåverkan. 

En annan viktig faktor är att undvika skador och hål på kassar för att minimera risken för rymning av 

fisk. Bolaget har därför sedan 2009 investerat i nya Polarcirklar med gångbanor samt successivt bytt 

ut kassar med syfte att det ska vara högsta kvalité på utrustningen samt att det finns väl upparbetade 

rutiner för kontroll och byte av kassar. 

5.3.1 Röding 
Bolagets produkt, fjällröding (Salvelinus alpinus) är vår mest nordligt spridda laxfisk. Den uppvisar 

extrema anpassningar till ett liv i kalla vattentemperaturer och har god tillväxtkapacitet även vid 

mycket låga temperaturer. I det vilda återfinns den vanligen i djupa kalla fjällsjöar. Rödingen uppvisar 

tecken på stress och en sämre tillväxt när temperaturen stiger för högt under sommaren och den 

lämpar sig därför mycket väl för odling i norra Sveriges inland.   

Den odlade rödingen i Landösjön tillhör linjen Arctic Superior på vilken avel bedrivits sedan tidigt 80-

tal för att förbättra och bättre anpassa fisken och dess egenskaper till odlingsförhållanden och 

marknadens önskemål.   

Rödingen är eftertraktad på marknaden och avelsarbetet har resulterat i en relativt snabbväxande 

fisk med en önskvärd köttkvalitet och portionsstorlek för vår svenska marknad. Den svenska 

avelsprogrammet har haft en avgörande roll för framväxten av den kommersiella matfiskodlingen av 

röding.   

I Sverige odlades under 2017 cirka 1 300 ton röding vilket utgjorde cirka 10 % av den totala 

matfiskproduktionen i Sverige (SCB, 2017). Röding odlas även på Island samt i viss mån bland annat i 

Kanada och Norge. 

5.3.2 Produktion 

Bolaget har haft tillstånd till odling med nuvarande omfattning sedan 2010, det vill säga cirka 550 ton 

röding per år. Nuvarande tillstånd anger att foderförbrukningen får uppgå till 632,5 ton foder per år, 

vilket vid en foderkoefficient på 1,15 motsvarar en produktion på 550 ton. En foderkoefficient på 

1,15 innebär att det går åt 1,15 kg foder för att producera 1 kg fisk. 

Under perioden 2010-2019 har produktionen och användningen av foder varit enligt tabell 5.3.2. 
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Tabell 5.3.2 Produktion och förbrukad mängd foder 2010-2020. 

År Produktion (ton) Fodermängd (ton) 

2020 480 544 

2019 439 500 

2018 502 572 

2017 529 603 

2016 531 605 

2015 513 585 

2014 500 570 

2013 546 622 

2012 548 625 

2011 535 610 

2010 438 499 

Medel 2010-2019 506 576 

 

Foderkoefficienten har för samma period i medeltal uppgått till 1,14. 

5.3.3 Produktionsteknik 
Rödingen odlas i öppna kassar som ligger i direkt anslutning till befintlig brygga. Totalt disponerar 

odlingen 35 kassar med en omkrets på 40 meter. Kassarna är 7 meter djupa och rymmer 891 kbm 

vatten. I genomsnitt används 28 kassar åt gången. Maskstorleken som används är 10 respektive 17 

mm. 

Utfodring sker med hjälp av en fodermaskin som blåser ut fodret med tryckluft via slangar till 

respektive kasse. Fodergivan regleras genom ett datastyrt program som baseras på 

vattentemperatur, årstid, fiskmängd, fiskstorlek och antagen tillväxt enligt fodertillverkare. 

Justeringar görs dock av personalen för att optimera utfodringen. Exempelvis minskas utfodringen 

vid högre temperaturer, sorteringar, svält inför slakt etcetera. Detta är inte minst viktigt för att 

minska foderspill och därmed minimera miljöpåverkan. 

5.3.4 Foder 

Bolaget använder rödingfoder som tillverkas av Skretting i Norge. Det är ett högenergifoder med ett 

fosforinnehåll på 0,9 %. För mer detaljerad information hänvisas till bilaga 5.4 Datablad Skretting 

rödingfoder och bilaga 5.5 Foder och råvaror Skretting. 

Under senare år har de stora foderföretagen arbetat mycket med att i möjligaste mån säkerställa att 

råvarorna i fodertillverkningen är miljömässigt hållbara. Detta gäller till exempel övergång från marin 

råvara i form av foderfisk till högre andel växtbaserat protein. I bilaga 5.6 Råvarumix rödingfoder 

2007-2019 från foderföretaget Skretting redovisas utveckling av råvarusammansättningen 2007-

2019. Av bilagan framgår till exempel att andelen fiskmjöl har minskat från 42 till 25 %, vilket är bra 

från miljösynpunkt i ett brett perspektiv. 

Enligt muntlig uppgift från Skretting avser man också att arbeta mer med att minska fosforinnehållet 

i foder. Sammantaget arbetar foderföretagen mycket med utveckling för att kunna tillgodose 

miljökrav från myndigheter och samhället i stort. 

5.3.5 Odlingscykel 
Produktionen hos bolaget startar med att sättfisk levereras från Omegalax i Timrå som också ägs av 

Hushållningssällskapet i Västernorrland. Omegalax är en landbaserad genomströmningsanläggning 

som odlar sättfisk i grundvatten av rödingstammen Arctic Superior, som ursprungligen härstammar 
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från sjön Hornavan. Omegalax har stamfisk från det avelsprogram som har bedrivits av Statens 

Lantbruksuniversitet i samarbete med Vattenbrukscentrum Norr i Kälarne sedan i början på 1980-

talet. Detta innebär att bolaget har kontroll över produktionen från rom till slaktad fisk, vilket är 

mycket viktigt inte minst ur sjukdomssynpunkt. Avelsprogrammet har förbättrat egenskaperna 

tillväxt, sen könsmognad, sjukdomsresistens och köttfärg. Nu prioriteras befruktningsgrad och 

romöverlevnad i det fortsatta avelsarbetet. 

Sättfisken levereras till odlingen under två tidsperioder. De första leveranserna sker i andra halvan av 

maj och början av juni. Under denna period levereras cirka 40 ton sättfisk med en medelvikt på cirka 

150 gram. Denna fisk kläcktes i början av januari året innan, vilket innebär att fiskarna är 17-18 

månader gamla. 

Nästa leverans av sättfisk sker i andra halvan av september och början av oktober. Dessa fiskar är 

kläckta under samma år, det vill säga att de är 8-9 månader gamla. Under perioden levereras cirka 30 

ton sättfisk med en medelvikt på cirka 50 gram. 

Totalt levereras 70-75 ton sättfisk per år till odlingen. 

Vid ankomst till odlingen fördelas fiskarna i kassar baserat på mängd och medelvikt. De största 

fiskarna, alltså vårleveranserna, är i odling 1-1,5 år innan de börjar slaktas. Däremellan sker ett flertal 

sorteringar för att optimera tillväxt och få fram slaktfärdig fisk. 

Fiskarna som levereras under hösten är i odlingen 2-2,5 år innan de börjar slaktas. Hela odlingscykeln 

från romtagning och befruktning till slaktad matfisk är 3-4 år. 

5.3.6 Slakt och försäljning 

Fisken når slaktfärdig storlek vid en rund vikt på 550-900 gram. Vid slakt håvas fisken upp till en 

container, som hämtas av en traktor och körs till det närliggande slakteriet. I slakteriet bedövas 

fisken med hjälp av koldioxid och avblodas innan den bukskärs i en slaktmaskin som också tar ut 

maginnehållet. Därefter sorteras fisken efter vikt och förpackas med krossad is i frigolitlådor. Lådorna 

innehåller 10-13 kg slaktad fisk. Fisken transporteras sedan i kylbil till fiskgrossister. 

Vid full produktion slaktas cirka 8,5 ton fisk per vecka året om. Slakt sker måndag till torsdag. 

Utöver detta sker också en del manuell filetering som sedan vakuumpackas och fryses. Försäljning av 

filéerna sker mestadels till privatpersoner.  

5.3.7 Avfall 
Bolagets farliga avfall utgörs främst av död fisk och slaktavfall som förvaras i en sluten tank som 

rymmer 30 kbm. Under 2020 har allt riskavfall (kategori 2 och 3) skickats till förbränning i Karlskoga 

via Konvex. Innan avfallet hämtas och transporteras bort måste tanken tömmas på vätska. Avfall som 

skickas på förbränning ska innehålla så lite vätska som möjligt och bolaget har under 2020 grävt ned 

11 ton vätska på deponiplatsen, se figur 5.3.7. 
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Figur 5.3.7 Plats för nedgrävning av död fisk och slaktrens. 

 

Enligt nuvarande villkor ska animaliskt avfall som uppkommer i verksamheten i första hand 

återvinnas och i andra hand bortskaffas. Under förutsättning att dispens erhålls från Jordbruksverket 

får dock avfallet både i kategori 2 (död fisk) och kategori 3 (fiskrens) grävas ned. Avfallet ska i 

avvaktan på nedgrävning eller borttransport förvaras så att inte olägenheter uppstår. 

Bolaget är skyldiga att följa den lagstiftning som finns avseende hantering av animaliska biprodukter, 

vilket styr hur återvinning av fiskrens kan göras. Ett alternativ till återvinning är att använda 

fiskrenset som råvara för produktion av biogas. Detta förutsätter dock att fiskrenset hygieniseras 

(upphettas till 70 grader i en timme) för att avdöda eventuella smittämnen. Efter hygienisering kan 

slaktavfallet användas som råvara till produktion av biogas. Det saknas för närvarande möjligheter till 

hygienisering till rimliga kostnader. Om hygienisering är möjlig så finns det avsättning för råvaran i 

närområdet. 

Bolaget undersöker alternativ för en bättre hantering av vätskan och just nu utreds ett alternativ om 
att köra vätskan genom verksamhetens infiltrationsanläggning. Bolaget avser att ha hittat en lösning 
under 2021.  
 
I tabell 5.3.7.1 nedan redovisas hur avfallet hanteras idag. 
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Tabell 5.3.7.1 Redovisning över mängd farligt avfall från verksamheten samt hantering. 
 

   Avfallsslag 
Mängd 
ton/år 

Transportör Mottagare 
Lagrat vid 
årsskiftet 

Fiskrens 44,40 Konvex AB/Internt 
Konvex – 
Karlskoga/Deponi utom 
området 

20,0 

Död fisk 26,0 Konvex AB/Internt 
Konvex – 
Karlskoga/Deponi utom 
området 

4,0 

 
Bolaget har tillsammans med MMG Konsult AB och Hushållningssällskapet Jämtland ansökt om 
projektstöd hos Jordbruksverket för Avfall från fiskslakteri till Energi och Näringsämnen. Bolagets 
ansökan fick tyvärr avslag. 
 
Östersunds Kommun har under 2020 kommit närmare en lösning gällande en biogassatsning. 
Bolagets animaliska avfall finns med i Östersunds Kommuns beräkningar till kommande anläggning.  
 
Övrigt Avfall 
Avfall som verksamheten ger upphov till som ej klassas som farligt avfall består av plastsäckar, 
hushållssopor och grovsopor, se Tabell 3.8 för mängd av respektive avfall. 
 
Tabell 5.3.7.2 Sammanställning över mängd avfall från verksamheten som inte klassas som farligt 
avfall. 
 

Avfallsslag EWC kod 
Mängd 
ton/år 

Transportör Mottagare 
Omhändertag. 
D,F,B,Å 

Plastsäckar   8 
Vaplans 
Transport 

Östersunds 
kommun 

F 

Hushållssopor   5,0 Sopbilen 
Krokoms 
kommun 

F, Å 

Grovsopor   12 
Vaplans 
Transport  

Östersunds 
kommun 

F, Å 

 

5.3.8 Död fisk 

Död fisk från ytan plockas minst tre gånger per vecka under perioder med öppet vatten och minst en 

gång per vecka under övrig tid. Död fisk från botten av kassarna plockas en gång per vecka under tid 

med öppet vatten. Den döda fisken finfördelas av en kvarn som och därefter förvaras den i sluten 

tank tills dess att den transporteras till Karlskoga för destruktion som beskrivits ovan. 

5.3.9 Kemikalier 
Bolaget använder inte mycket kemikalier, utan det är mest för rengöring i slakteriet samt bränsle till 

båt och traktor. Kemikalierna förvaras i slutna behållare under tak för att undvika spill och läckage. 

Se tabell 5.3.9 nedan för redovisning av typ och mängd som förbrukats under 2020. 
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Tabell 5.3.9 Förbrukning av kemikalier 2020. 

Kemikalier Användningsområde 
Använd 
mängd 
(l): 

VE5 EnduroChlor Städ slakteri 96 

VE9 EnduroEco Städ slakteri 12 

Myrsyra Slaktrens, död fisk 30 

Bensin 95 Båtmotor, Snöslunga, Snöskoter 780 

Koldioxid, 20 liter /200 
bar/flaska 

Fisk bedövning 34 

Diesel Traktor, högtryckstvätt, elverk 2400 

Diskmedel Yes Rengörning av knivar, vaccar 12 

Smart Clean Drain Till fettavskiljaren 60 

Bio G Till fettavskiljaren 36 

Hydraway Bio SE 32-68 Kranar bryggan 100 

Klorin Blekning av kläder, rengöring 1,1 

Aspen 2, Miljöbränsle Röjsåg, lövblås 10 

Gul såpa Städning personalutrymmen 60 

Maskindiskmedel Sun Tvättmaskin 12 

Handdesinfiktion, Dags Slakteri 6 

Tvättmedel Via sensitive, 
Miljöv. 

Tvättning av kläder 53 

Sköljmedel Neutral Miljövänligt Tvättning av kläder 18 

Kylarglykol Traktor 7 

Allroundtvål, Dags Handtvål 23 

 

5.3.10 Övervakning 

Odlingsområdet är försett med övervakningskamera, belysning och larm för att inga obehöriga ska 

kunna komma in på området. Bolaget kommunicerar även med djurrättsorganisationer för att 

motverka sabotage.  

5.3.11 Transporter 
Transport med koppling till bolagets verksamhet är i huvudsak fodertransporter och transport av 

bolagets produkter till kunder. För att åskådliggöra bolagets transporter redovisas de som förekom 

under 2020. 

För att göra en rimlig avgränsning baseras underlaget på transporter till och från Östersund, med 

undantag för de som kommer från annat håll. Persontransporter från Landön har inte tagits med. 

• Hämtning av slaktad fisk för transport till Östersund för omlastning. Enkel väg 65 km. Görs 

måndag till torsdag 48 veckor per år. Innebär 192 transporter á 130 km tur och retur = 24960 

km per år. 

• Foderleveranser 21 st per år räknat från Östersund. Innebär 21 transporter á 130 km tur och 

retur = 2730 km per år. 
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• Leveranser av lådor 15 st per år räknat från Östersund. Innebär 15 transporter á 130 km tur 

och retur = 1950 km per år. 

• Leveranser av pallar 15 st per år från Enarsvedjan. Innebär 15 transporter á 40 km tur och 

retur = 600 km per år. 

• Tömning av container 4 st per år från Nälden. Innebär 4 transporter á 80 km tur och retur = 

320 km per år. 

• Transport av slaktavfall 8 st per år räknat från Östersund (transporten sker till Karlskoga). 

Innebär 8 transporter á 130 km tur och retur = 1040 km per år. 

• Transport av fett från fettavskiljaren 4 st per år räknat från Östersund. Innebär 4 transporter 

á 130 km tur och retur = 520 km per år. 

5.4 Ansökt verksamhet 

Som framgår av ansökan och bolagets yrkanden ansöker bolaget om tillstånd till fortsatt verksamhet i 

samma omfattning och med samma teknik inklusive slakteri och hantering av slaktavfall, men med en 

längre tillståndstid. Detta innebär att såväl produktion, teknik, foder, odlingscykel, slakt och 

försäljning, avfall, död fisk, kemikalier och övervakning kan förväntas bli densamma för ansökt 

verksamhet.  

Ansökt verksamhet innebär också att en större del av befintligt vattenområde nyttjas jämfört med 

idag. Bolagets bedömning är dock att det inte begränsas av nuvarande tillstånd, men vill ändå 

tydliggöra detta. Hela vattenområdet tillhör enskilt fastigheten Landön 4:23 som framgår av 

bilagorna 3-4 i ansökan.  

Bolaget har för avsikt att börja nyttja vattenområdet på fastigheten på ett annat sätt än vad som är 

fallet idag. Avsikten är att fisk som står på tillväxt och därmed inte är nära slaktmognad ska vara 

längre ut i vattenområdet och att fisk som börjar närma sig slaktmognad ska vara intill bryggan som 

idag. Kartan i bilaga 3 till ansökan redovisar gränserna för vattenområdet.  

5.5 Rivning och utbyggnad av kaj 
Ansökan omfattar också tillstånd till rivning och utbyggnad av kaj. 

Bolaget avser att riva delar av befintlig kaj samt anlägga en ny kaj för att kunna tillgodose 

verksamhetens behov av att angöra med båtar, förenkla åtkomsten till odlingskassarna och 

möjliggöra säkrare flytt av kassar vid lågt vattenstånd eftersom befintlig kaj är något felbyggd med 

avseende på placering och utformning. Delar av befintlig kaj är också i mycket dåligt skick och bolaget 

har en skyldighet att underhålla kajen så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda 

intressen. En förbättring av kaj och anslutande bryggor är också viktigt för bolagets planer på att 

nyttja en större del av vattenområdet. Även hanteringen av fisk i samband med upptag vid slakt 

förbättras genom anläggandet en ny kaj. Den nya kajen innebär att de innersta kassarna hamnar 

något längre ut på djupare vatten, vilket är särskilt betydelsefullt vid lågt vatten. 

Bolaget ansöker även om tillstånd till rivning och utbyggnad av kaj (lastbrygga), enligt 

konstruktionsförslag framtaget av Norrlands Sjöentreprenad AB. Utbyggnaden innebär bland annat 

att stålpålar borras ned i berg under vattnet för att skapa en stabil konstruktion och att sprängsten 

läggs ut kring pålarna för att förhindra erosion i anslutning till kajen. Kajens yta uppgår till 57 m2 och 

med erosionsskyddet inräknat blir det cirka 100 m2 som tas i anspråk. 
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För detaljer hänvisas till bilaga 5.1 Konstruktionsförslag Lastbrygga Landön, bilaga 5.2 MUR.landösjön 

(markteknisk undersökningsrapport kaj) och bilaga 5.3 PM Landön (geoteknisk undersökning kaj). 

Avsikten är att utföra arbetena i lågvatten för att minimera miljöpåverkan under byggtiden.  

 


