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Icke-teknisk sammanfattning 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning är en bilaga till Svensk Fjällröding AB:s 
(Bolaget i löpande text) tillståndsansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § och 11 kap. 9 § 
miljöbalken (SFS 1998:808) för fortsatt fiskodling på fastighet Landön 4:23, inklusive 
slakteri och hantering av animaliskt avfall samt anläggning av kaj i vattenområdet. Bolaget 
ägs av Hushållningssällskapet Västernorrland. 
 
Bolaget har anlitat Pelagia Nature and Environment AB (Pelagia i löpande text) för 
upprättandet av MKB:n samt för utförande och upprättande av recipientkontrollprogram 
och undersökningar av vattenmiljön. Pelagia Nature & Environment AB har ca. 30 års 
erfarenhet av miljöundersökningar och tillståndsprocesser. Pelagia är ett av Swedac 
ackrediterat organ för ett antal analyser och metoder. Underlagsrapporter gällande 
vattenundersökningar till denna MKB har utarbetats av Pelagia.  
 
Bolaget bedriver kassodling av röding i Landösjöns sydöstra del i Krokoms kommun, ca 
1,5 km till närmast boende och området omfattas inte av någon detaljplan. Landösjöns 
hydrologiska förutsättningar i kombination med det Jämtländska klimatet och dess låga 
vattentemperaturer, även under sommarhalvåret, gör Landösjön till en lämplig 
odlingslokal för röding.  
 

Verksamhetsbeskrivning 
Rödingen odlas i öppna kassar som ligger i direkt anslutning till en befintlig brygga. Totalt 
disponerar odlingen 35 kassar med en omkrets på 40 meter. I genomsnitt används 28 kassar 
åt gången. Utfodring sker med hjälp av en fodermaskin och fodergivaren regleras genom 
ett datastyrt program som baseras på flertalet ingående parametrar. 
 
Rödingen når slaktstorlek vid vikt på 550–900 gram, vid full produktion slaktas ca. 8,5 ton 
fisk per vecka året om. Rödingen transporteras sedan i kylbil från Landösjön till 
fiskgrossister i hela Sverige. Slaktavfall förvaras i en tank innan det transporteras till 
Karlskoga för destruktion. 
 
Nuvarande tillstånd medger odling av röding varvid maximalt 632,5 ton foder får 
användas per kalenderår. Foderkoefficienten får inte överstiga 1,15 mätt som medelvärde 
över produktionssäsongen. 

 
Alternativ 
Bolaget ansöker om att få fortsätta med fiskodling i samma omfattning på samma 
lokalisering som idag med möjlighet till att nyttja en större del av vattenområdet inom sin 
fastighet. Bolaget har undersökt en alternativ lokalisering i övre delen av Landösjön, vid 
Rönnöfors. Denna lokal har dock inte bedömts som lämplig för fiskodling. Nollalternativ 
aktualiseras om tillståndsansökan avslås, vilket skulle innebära negativa konsekvenser för 
bl.a. Landösjöns biologiska produktion och socioekonomiska förhållanden. 
 
Fiskodlingsteknik är en komplex fråga och det pågår samt projekteras för flertalet 
fiskodlingar med olika tekniklösningar. Vad som anses vara BMT varierar från ett beviljat 
tillstånd till ett annat och är beroende av den aktuella verksamhetens lokalisering och 
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rådande förutsättningar. Med hänsyn till rådande kunskapsläge gällande odlingstekniker 
anses öppen kassodling som det bäst lämpade teknikvalet för Bolaget och Landösjön. 
 

Konsekvensbedömning 
Vattenmiljön 
Utifrån resultaten från utförda undersökningar i Landösjön samt i uppströms och 
nedströms liggande provpunkter går det inte att utläsa att sjön, eller Långan, är påverkad 
av eutrofierande ämnen annat än i fiskodlingens absoluta närområde samt sydöstra delen 
av sjön.  
 
En mindre ökning av totalfosfor mellan inlopp och utlopp kunde konstateras men 
avspeglas inte i de biologiska parametrarna. Konsekvenserna av en fortsatt 
fiskodlingsverksamhet med nuvarande omfattning kommer enligt SMHI:s modell fortsatt 
förhålla sig på dagens nivå gällande näringsämneshalter. Detta innebär att liten eller ingen 
påverkan kommer att ske på Landösjöns och Långans näringsstatus. 
 
Fiskbestånd 
Fiskodlingen har främst en lokal påverkan i området kring odlingen genom fiskens fekalier 
och foderrester. Näringstillförseln leder till en ökad primärproduktion vilket ger en positiv 
effekt i näringskedjan.  
 
En annan möjlig påverkan på fiskbeståndet är vid rymning av fisk, detta är något som 
Bolaget vill undvika. Om rymning sker så är det av samma stam och ursprung som den 
röding som sätts ut årligen av Landösjöns fiskevårdsområdesförening. Fisk som rymmer 
bedöms inte ge upphov till negativa konsekvenser så länge det inte sker i för stor 
omfattning. Vid en mer omfattande rymning finns risk att konkurrens om föda uppstår. 
 
Bolaget har aldrig haft någon sjukdom under de 20 år som fiskodlingen bedrivits. Bolaget 
har väl fungerande rutiner för att minimera risk för att få in smittoämnen i odlingen. Det 
finns dock en risk att smitta kan komma från vild fisk. Fiskodlingens påverkan på 
fiskbeståndet och fisket i Landösjön bedöms vara positiv under förutsättning att 
sjukdomsutbrott samt rymningar förebyggs.  
 
Rennäring 
Bolaget bedöms inte ge upphov till negativ påverkan på rennäringen eller dess 
förutsättningar. Bolaget åtar sig att informera samebyn vid eventuella förändringar eller 
störningar som kan uppkomma. 
 
Hälsa och säkerhet 
Konsekvenserna för människors hälsa och säkerhet bedöms bli obefintliga till liten. Bolaget 
åtar sig att upprätta och tydligt märka ut ett säkerhetsområde runt odlingsområdet 
vintertid för att minimera risk för olyckor/haverier samt att arbeta för en bättre 
kommunikation med lokalbefolkningen. Bolaget ämnar även stängsla in delar av 
landområdet för att ytterligare minska risken för intrång. 
 
Övriga intressen 
Bolaget bedöms ge upphov till positiva konsekvenser på övriga intressen. Främst genom 
skapade arbetstillfällen och den indirekta påverkan på sportfisket som ökad 
primärproduktion i Landösjön ger upphov till.  
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Uppföljning och kontroll 
Bolaget har idag ett omfattande egenkontrollprogram och har utfört flertalet 
undersökningar inom ramen för egenkontrollen men även undersökningar utöver detta. 
Egenkontrollprogram samt recipientkontrollprogram kommer att uppdateras i samråd 
med tillsynsmyndighet enligt krav i Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll med särskild fokus på angivna villkor. Dessa dokument föreslås uppdateras 
och skickas in till tillsynsmyndighet senast tre månader efter att slutliga villkor fastställts 
och tillståndet har vunnit lagakraft. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Verksamheten bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet inte 
uppnås. Kontroll av detta sker genom undersökningar i enlighet med 
recipientkontrollprogrammet. Enligt de utredningar som genomförts avseende 
verksamhetens påverkan på Landösjöns vattenmiljö visar resultaten att undersökta 
kvalitetsfaktorer inte försämras på ett sätt som medför att ansökt verksamhet inte skulle 
kunna vara tillåten. Ansökt vattenverksamhet omfattar mycket små andelar av 
vattenförekomstens totala volym och bedöms ej ha en negativ påverkan på berörda 
kvalitetsfaktorer eller ingående parametrar. 
 

Samlad bedömning 
Bolagets nuvarande verksamhet och dess påverkan på miljön är mycket väl undersökt. 
Resultaten från utförda undersökningar i Landösjön, där verksamheten är lokaliserad, eller 
Långan är påverkade av näringsämnen, annat än mycket lokalt i direkt anslutning till 
fiskodlingen. Bolagets påverkan på Landösjöns och Långans näringsstatus bedöms 
därmed som liten. Bolaget ansöker om att fortsätta med fiskodling i samma omfattning och 
inom samma fastighet som idag och därmed anses säkerheten i bedömningarna som stor. 
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Tillämpad beskrivning av tillståndsprocessen 

Prövningen 
Bolaget ansöker om fortsatt tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § 
miljöbalken, verksamhetskod 5.10 enligt 3 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (SFS 
2013:251). Bolaget ansöker även om s.k. frivilligt tillstånd för vattenverksamhet enligt  11 
kap. 9 § miljöbalken.  
 
Ansökan om fortsatt tillstånd till miljöfarlig verksamhet avser tillstånd till fortsatt odling 
av fisk i huvudsakligen samma omfattning som befintlig verksamhet och tillstånd till 
vattenverksamhet i form av rivning av befintlig samt anläggande av ny kaj i vattenområdet 
på fastighet Landön 4:23.  
 
Bolaget har behövlig vattenrättslig rådighet genom att bolaget äger fastigheten och vattnet 
utanför, se Bilaga 4 till ansökan. Bedömningen är att det är uppenbart att varken allmänna 
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena i förevarande fall. Kajens ringa anspråk på vattenområdets 
bottenarealen om ca 100 m2 innebär att vattenverksamheten är en anmälningspliktig åtgärd 
jämte 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. Bolaget har samtidigt ett intresse 
av att hela verksamheten omfattas av tillståndet enligt miljöbalken och söker ett s.k. 
frivilligt tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. 
 
Den ringa vattenareal som nuvarande kaj tar i anspråk (ca 60 m2) påverkar varken vattnets 
djup, läge eller har annan inverkan på vattnets användning eller kvalitet.  
Vattenverksamheten är således undantaget kravet på tillstånd och anmälan, såsom avses i 
11 kap. 12 § miljöbalken. 
 
För tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (B-verksamheter) i Jämtlands län är det 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län som brukligt 
ansvarar för prövningen. Eftersom ansökan även innefattar en ansökan om frivilligt 
tillstånd för vattenverksamhet är Mark- och miljödomstolen i Östersund 
prövningsmyndighet. 
 
Strandskydd omfattar generellt land-och vattenområden inom 100 meter från strandlinjen 
vid normalt vattenstånd. Planerad verksamhet omfattas av strandskyddsbestämmelserna 
enligt miljöbalkens 7 kap. varför dispens från strandskyddsbestämmelserna behövs för 
sökt verksamhet. Bolaget avser att både behålla befintliga byggnader inom strandskyddat 
område som att riva och anlägga ny kaj inom strandskyddat område. Bedömningen är att 
det finns förutsättningar för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Berört område är 
redan ianspråktaget av befintlig verksamhet och den planerade verksamheten behövs för 
verksamheten som måste ligga vid vattnet och inte kan tillgodoses utanför området. 

Avgränsningssamråd 
Verksamheten är sådan som enligt 6 § miljöbedömningsförordning (2017:966) alltid kan 
antas utgöra en betydande miljöpåverkan. För sådan verksamhet ska ett 
avgränsningssamråd genomföras med en utökad samrådskrets. Därför har inget 
undersökningssamråd genomförts inför denna prövning. 
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Avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § MB har hållits i syfte att ge berörda myndigheter, 
organisationer, särskilt berörda och allmänhet information att i en tidig fas ge möjlighet till 
att påverka verksamhetsetableringen. Inför samråd författades en samrådshandling 
innehållande information om planerad verksamhet inklusive dess förutsättningar och 
initiala miljöbedömningar. Föreliggande MKB utgör en utvecklad version av 
samrådshandlingen och inkluderar uppkomna frågeställningar från samrådet samt andra 
utredningar som tillkommit eller besvarats under författningstiden. Samrådsredogörelsen 
bifogas i Bilaga 1 till MKB. Samrådsredogörelsen sammanfattar de synpunkter och 
yttranden som inkommit. Samrådskretsen redogörs i sin helhet i samrådsredogörelsen.  
 
Totalt har fyra samrådsmöten hållits vid fyra olika tillfällen med de olika samrådsparterna; 
Länsstyrelsen Jämtland, Krokoms kommun, särskilt berörda, fastighetsägare och 
allmänhet. Myndigheternas synpunkter hade som tyngdpunkt att i ansökan få med tydliga 
yrkanden och uppföljningsbara villkor, det ska framgå att det handlar om en 
helhetsbedömning samt att det ska klargöras vad som utgör bästa möjliga teknik (BMT). 
Vidare önskade de en redogörelse för riskhantering, avfallshantering och transporter samt 
utredning om ekonomisk säkerhet för eventuella åtgärder vid avveckling av 
verksamheten. Även särskilt berörda och allmänhet lyfte frågan med BMT och det fanns 
en viss oro för eventuell miljöpåverkan som fiskodlingsverksamhet potentiellt kan ha på 
Landösjön. 
 
Initialt planerades för utökning av verksamheten med odlingskassar i Rönnöfors, 
uppströms befintlig verksamhet. Efter resultat av undersökningar samt inkomna 
synpunkter är detta ej längre aktuellt. 
 
För mer information, se samrådsredogörelse (Bilaga 1 till MKB), samt Bilaga 5 till ansökan 
(Teknisk beskrivning).  
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1 Inledning 
Vattenbruket är idag den sektor inom matproduktion som växer snabbast i världen. Med 
ökad konsumtion i samband med ökad tillväxt krävs också en ökning av produktionen för 
att tillgodose en växande efterfrågan och för att samtidigt förhindra utfiske av haven. 
Odling av lax är den matproduktion med lägst koldioxidavtryck och lägst 
foderomvandlingskvot. Laxen har därtill den effektivaste energiomvandlingen och har 
högst andel ätbart kött i förhållande till kroppsvikt. Detta jämfört med matproduktion av 
kyckling, fläskkött, nöt och lamm (GSI, 2020). 
 
Sveriges stora antal insjöar och långa kuststräcka ger goda förutsättningar för ett växande 
vattenbruk. Enligt Jordbruksverket har dessutom odling av fisk i reglerade vatten i 
inlandet och skaldjursodling på Västkusten bäst förutsättningar att expandera (SJV, 2012). 
Anledningen till detta är att vattenkraftsregleringen bidrar till en näringsutarmning 
(oligotrofiering), (Vattenmyndigheten & Länsstyrelsen Västernorrland, 2016) av 
vattenmagasinen och låga halter av fosfor kan ha lika allvarliga konsekvenser för livet i 
vattnet som när det råder överflöd av fosfor (eutrofiering/övergödning). Enligt Rydin et 
al, 2008, kan den naturliga biologiska produktionsförmågan uppnås med hjälp av 
kompensatoriska näringstillsatser. En ökad mängd näringsämnen bidrar till ökat antal 
primärproducenter (ex. växtplankton, makrofyter och alger) i omgivande vatten. Det i sin 
tur ökar djurplankton, bottenlevande organismer och fiskbeståndet och bidrar till en ökad 
biomassa i regleringsmagasinet (Milbrink et al. 2003, Eriksson et al, 2017). 
 
Fiskodlingsverksamhet kan därmed bidra positivt till näringsfattiga vattens (t.ex. 
regleringsmagasin) ekosystem genom tillförsel av näringsämnen (Markensten et al, 2012., 
Byström, komm. Landsbygdsnätverket, 2020). Tillsats av fosfor och kväve till 
näringsfattiga vatten har testats förut och medfört ökad produktion och förbättrat 
fiskbestånd (Milbrink et al., 2011, Schindler et al., 2018). 

1.1 Beskrivning av föreliggande dokument 
Upprättad MKB redovisar tillsammans med Bilagan ”Teknisk beskrivning” (Bilaga 5 till 
ansökan), verksamhetens utformning, förväntade påverkan och konsekvenser för hälsa, 
miljö och övriga intressen. MKB:n utgör bilaga till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
som Svensk Fjällröding AB (Bolaget) inlämnar. Avsnitt 2, 3 och 7 i denna MKB som 
beskriver tillsammans med Bilaga 5 till ansökan (Teknisk beskrivning) utformning och 
omfattning av ansökt verksamhet samt beskrivning av fiskbestånd i Landösjön, har 
Bolaget ansvarat för. Pelagia Nature and Environment AB har ansvarat för övriga avsnitt 
som nulägesbeskrivningar och konsekvensbedömningar. 

1.2 Presentation av sökande 
Svensk Fjällröding AB (Bolaget i löpande text) bedriver kassodling av röding i 
Bergmyrviken, belägen i Landösjöns sydöstra del, väster om byn Landön i Krokoms 
kommun, se Figur 1.2 för översiktskarta. 
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Figur 1.2 Landösjön, inringad med svart ellips, ligger ca 50 km nordväst om Östersund, Jämtlands län.  

 
Fiskodlingen ägs sedan juni 1999 av Hushållningssällskapet Västernorrland. Bolaget 
bildades med syfte att driva fiskodlingen i Landösjön. Under år 2000 byggdes ett slakteri 
som stod färdigt under hösten samma år. Vid slakteriet sker avblodning och strupskärning 
samt urtagning av rödingen. Verksamheten beskrivs i närmare detalj i den tekniska 
beskrivningen, Bilaga 5 till ansökan. 
 
Bolaget är medlem i Fiskodlare i Norr, delägare i Vattenbrukscentrum Norr, och medlem 
i Matfiskodlarna där nuvarande platschef är ledamot i styrelsen. Vattenbrukscentrum Norr 
är ett bolag som arbetar med utveckling av vattenbruket nationellt, i första hand genom 
avelsprogram för röding (Arctic Superior) och regnbåge. Bolaget äger en 
fiskodling/försöksanstalt i Kälarne i Jämtland. 
 
Under 2000-talet har verksamheten haft en positiv utveckling och erhållit ett gott rykte. 
Efterfrågan har ökat och Bolaget har bland annat levererat röding till Nobelmiddagen, 
officiella möten och kungens 60-årsdag. Rödingen som odlas i Landösjön är av stammen 
Arctic Superior. Hornavanröding är ursprunget till Arctic Superior och avelsarbetet 
bedrivs av SLU Uppsala. Avelsarbetet har varit framgångsrikt i åtta generationer vilket har 
förbättrat egenskaper såsom tillväxt, foderkonvertering, köttkvalité, könsmognad och 
sjukdomsresistens.  
 
Som ägare till Bolaget vill Hushållningssällskapet verka för en utveckling av vattenbruket 
och den egna verksamheten inom området, i linje med Hushållningssällskapets ändamål 
”att främja landsbygdens näringar”. 
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Bolaget har 10 anställda i Landön, inklusive slakteriet. Utöver detta har bolaget 6 anställda 
i sättfiskodlingen Omegalax, som är helt beroende av verksamheten i Landön. Man kan 
räkna med en multiplikatoreffekt på 1,54 för sysselsättning i och med att bolaget anlitar 
lokala entreprenörer. Det innebär att verksamheten skapar totalt cirka 25 arbetstillfällen.  
 
Totalt producerar bolaget drygt 1,9 miljoner portioner röding per år, vilket i hög grad 
bidrar till en högre självförsörjningsgrad av fisk i Sverige. En annan viktig aspekt när det 
gäller svensk livsmedelsproduktion är hur Sverige ska klara matförsörjningen i kristider. 
Detta har blivit extra uppmärksammat i samband med pandemin Covid-19 där regeringen 
har fattat beslut om att livsmedelsförsörjningen ska ses som samhällsviktig och är en 
prioriterad bransch. Sverige likt övriga länder har påmints om behovet av att finna 
lösningar för att säkerställa livsmedelsförsörjningen samt öka och trygga 
självförsörjningsgraden om krissituationen blir långvarig. En lösning på detta är att 
säkerställa att vi har en tillräcklig produktion av livsmedel både regionalt och lokalt i 
Sverige, vilket saknas idag.  

1.3 Krav på sakkunskap för miljökonsekvensbeskrivning 
Bolaget har för upprättande av MKB anlitat företaget Pelagia Nature and Environment AB. 
Huvudansvarig för uppdraget har varit Björn Rydvall som har 15 års erfarenhet av 
komplexa miljöprojekt och specialkunskaper inom vattenkemi och miljögifter i biota, i 
grunden innehar Björn en civilingenjörsexamen med inriktning miljökemi. Isabelle 
Svensson och Kenneth Karlsson har fungerat som handläggare. Isabelle innehar 
kandidatexamen i naturvetenskap med inriktning mot miljö- och hälsoskydd och har 
hjälpt flertalet bolag med upprättande av underlag för tillståndsärenden samt har 
specialkompetens inom miljö- och kvalitetsarbete. Kenneth är geoekolog/biolog som 
under 20 års tid har arbetat som miljökonsult med brett kompetensområde och 
specialkunskaper inom fisk-, sediment- och vattenkemiska undersökningar samt gedigen 
erfarenhet av tillståndsansökningar i större exploateringsprojekt. Pelagia Nature and 
Environment AB har under ca. 30 års tid utfört miljöundersökningar och deltagit i 
tillståndsprocesser med underliggande rapporter samt upprättat MKB för bland annat 
fiskodlingar. Under upprättandet av föreliggande dokument tillämpas den 
specialistkunskap för de olika miljödiscipliner som finns inom företaget för att bedöma 
påverkan och konsekvenser av aktuell och sökt verksamhet. Underlagsrapporter gällande 
vattenundersökningar till denna MKB har utarbetats av Pelagia Nature and Environment 
AB. 
 
De avsnitt som författats av Bolaget har gjorts av Kenneth Ottosson som har en lång 
arbetslivserfarenhet inom fiskevård, biologiska undersökningar/utredningar och 
fiskodling. Kenneth är utbildad fiskerikonsulent vid Göteborgs universitet. Kravet på 
sakkunskap till MKB anses vara uppfyllt. 

1.4 Avgränsningar 
MKBn redogör för de miljöaspekter som är relevanta för verksamheten. Fokus har legat på 
eventuell påverkan på vattenmiljö, inkomna synpunkter från samråd samt redogörelse för 
de aspekter som Bolaget erfarit vara av största vikt. Påverkan på jord- och skogsbruk är 
obefintlig, varför konsekvensutredning kring detta avgränsats bort. 
 
Ansökt vattenverksamhet bedöms som tillfällig och begränsad avseende arbetsperioden 
för rivning och återuppbyggnad av kajen. Den nya kajen upptar ett något större 
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vattenområde än befintlig kaj men risken för bland annat haverier och olyckor minimeras 
genom att vattendjupet blir något större invid den nya kajen jämfört med nuvarande.  
En konsekvensbedömning av vattenverksamheten görs inte då konsekvenserna främst är 
av tillfällig karaktär under byggtiden och kan avgränsas bort. Skyddsåtgärder kan bli 
aktuella att vidta under byggtiden men dessa kan hanteras inom ramarna för 
egenkontrollen. 
 
Högre krav ställs på verksamheter som omfattas av Sevesolagen när det gäller säkerhet 
och riskinventering, riskanalys, säkerhetsåtgärder och säkerhetsrapport. Öppen 
kassodling är inte en verksamhet som kan generera stora risker och utgör inte en 
verksamhet som omfattas av Sevesolagstifningen. Det förekommer ingen omfattande 
kemikaliehantering eller komplex verksamhet som ökar riskerna för t.ex. blandning av 
kemikalier och det finns heller ingen risk för dominoeffekter. Inte heller många människor 
riskerar att påverkas vid en olycka. Relevanta risker har identifierats och skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått har föreslagits, (avsnitt 6.4, 7.4 samt 9.2). Ingen vidare riskhantering 
bifogas med motivering av ovanstående. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) rörande luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477), förordning 
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt förordning om 
omgivningsbuller (SFS 2004:675) har avgränsats bort då de inte är aktuella för 
verksamheten. Verksamheten ger inte upphov till utsläpp till luft som kan inverka MKN 
för luftkvalitet, det finns inga utpekade fisk- och musselvatten i området för verksamheten 
och det är ingen bulleralstrande verksamhet som inverkar på MKN för omgivningsbuller.  
 
Det finns heller inga förorenade områden i närheten, varför även detta avgränsats bort. 

2 Områdesbeskrivning 
Svensk Fjällröding AB (Bolaget) bedriver kassodling av röding i Bergmyrviken i den 
sydöstra delen av Landösjön. Landösjön (Landögssjön) är en djup klarvattensjö nära 
Offerdalsfjällen i Jämtlands län som är ca. 25 km lång och 2 km bred. Sjön är ett 
regleringsmagasin i Indalsälven som avvattnas via biflödet Långan. Landösjön har en 
regleringsamplitud på 3,6 m, ett medeldjup på 29 m och en omsättningstid på 1,24 år 
(Indalsälvens vattenregleringsföretag). De hydrologiska förutsättningarna i kombination 
med de förhållandevis låga vattentemperaturerna även under sommarhalvåret gör 
Landösjön till en lämplig odlingslokal för röding. 
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Figur 2.1 Översiktlig fastighetskarta över del av Landösjön. Odlingsområdet i sjön ungefärligt markerat blå ellips och 
verksamhet på land markerat med röd ellips.   

 
Verksamheten bedrivs på fastigheten Landön 4:23 i Krokoms kommun. Fastigheten 
omfattar både ett landområde och ett vattenområde i Landösjön som framgår av Figur 2.2. 
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Figur 2.2 Översiktskarta på fiskodlingsverksamheten med tillhörande vattenområde markerat med röd streckad linje. 
 
Landösjön är reglerad för vattenkraft och utgör ett årsregleringsmagasin för nedströms 
belägna kraftverk i Indalsälven. Kraftverket i Långan (Långforsen) är inte i bruk och 
planeras att rivas ut. Sjön är också påverkad av regleringar uppströms i Mjölkvattnet, 
Oldsjön och Fisklössjön, varav kraftverket vid Oldsjön är störst och påverkar tillrinningen 
mest. Det finns även ett kraftverk i Rönnöfors vid Långans inlopp i Landösjön. 

2.1 Planförhållanden  
Fastighet Landön 4:23 ingår inte i några detaljplanebestämmelser. I översiktsplanen för 
Krokoms kommun ”Framtidsplan – vi gör plats för växtkraft” (antagen 2015-02-25) 
framgår det gällande vattenbruk att verksamheter ska styras och följas upp så att 
vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag inte försämras (Krokokms kommun, 2015). 
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Ett uttalat mål från Krokoms kommun är att små företag, framför allt i kommunens norra 
delar, ska erhålla bra stöd. Vidare vill Krokoms kommun även verka för att skapa goda 
förutsättningar för företagande och tillväxt.  
 
En stor del av Krokom kommuns näringsliv består av småföretag som är viktiga för 
kommunen då de skapar jobb, trygghet och bidrar till välstånd, upprätthållande av service 
och ekonomisk tillväxt, vilka ofta är utmanande för glesbygdskommuner (Krokoms 
kommun, 2018).   

2.2 Närboende 
Närmast boende som har odlingen inom synhåll, ligger cirka 1,6 km från odlingen (Landön 
4:14) och bedöms inte påverkas av Bolagets dagliga verksamhet. Utöver detta sker 
transporter som passerar boenden regelbundet till eller från fiskodlingen.  

2.2.1 Riksintressen och skyddade områden 
Verksamheten ligger inom riksintresset för rennäringen och fjällsamebyn Jovnevaeries 
vinterbetesmarker. 

 
Figur 2.3. Karta över riksintressen i närhet till Landösjön och fiskodlingsverksamheten, verksamhetsområdet är 
ungefärligt markerat med röd ellips. (Boverket 2020 (Hämtad 2021-03-08)). 
 

Nedströms verksamheten finns riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse 
vattendrag, Långan nedströms Landösjön.  
 
Inga andra riksintressen finns inom verksamhetsområdet eller i anslutning till 
verksamheten.  
 
Nedströms Landösjön sträcker sig Långan, ett naturligt större vattendrag med reglerad 
vattenföring. Långan är klassad som Natura 2000-område i enlighet med art- och 
habitatdirektivet. Långan är skyddad enligt MB som riksintresse enligt 3 kap. 6 § och 4 kap. 
1 § och mot vattenregleringar enligt 4 kap. 6 §. Området är även strandskyddat enligt 7 
kap. 13–18 §§. Natura 2000-området omfattar älvsträckan mellan Landösjön och utloppet i 
Indalsälven. Arealen uppgår till 365,5 ha av natur/habitattypen "Naturliga större 
vattendrag" (kod 3210) och som habitatart inom området ingår utter, Lutra lutra (kod 1355). 
Jämtlandsmaskros förekommer på flera ställen inom periodiskt vattentäckta partier av 
strandmiljöerna, bland annat vid Långforsen (Naturvårdsverket, 2020., Länsstyrelsen 
Jämtlands län, 2018). 
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I bevarandeplan för Natura 2000-området Långan (länsstyrelsen i Jämtland, 2018), 
presenteras hotbilder i form av; vattenkraftsutbyggnad och reglering, påverkan från 
flottningsverksamhet, vandringshinder, skogsbruk, ensidigt fiske mot vissa arter, inaktiva 
fiskeförvaltande organisationer, transporter av farligt gods på vägar, utsättning av 
främmande arter och fiskstammar, utsläpp av föroreningar från punktkälla, försämrad 
vattenkvalitet till följd av utsläpp från diffusa antropogena källor och klimatförändringar.  
 
Eventuell påverkan från planerad verksamhet på Långan kan främst uppkomma genom 
påverkan på vattenkemin, för konsekvensbedömning och skyddsåtgärder gällande 
vattenmiljön i Långan se avsnitt 7. 
 
Det finns ett utpekat kulturmiljöminne längst ut på Bergmyrudden som inventerats. 
Objektet består av spår från en tidigare boplats i form av skärvsten (RAÄ, Fornsök). 
Verksamheten bedöms ej påverka kulturmiljön i området då det inte är aktuellt med någon 
typ av markarbete, uppförande av ytterligare byggnad på platsen eller annan åtgärd. För 
kulturfyndets lokalisering se Figur 2.4.  
 

 
Figur 2.4 Översiktsbild över Bergmyrudden och fiskodlingen med kulturmiljöobjekt markerat med orange triangel 
(Skogens pärlor, 2020). 

 
Med hänsyn till detta bedöms inte kulturmiljön påverkas av fortsatt fiskodling varför 
ingen mer ingående bedömning av påverkan på kulturmiljön anses nödvändig. 

3 Alternativutredning lokalisering 

3.1 Metod för att identifiera potentiella fiskodlingsområden 
Vid lokalisering av verksamheter och åtgärder ska det i enlighet med 2 kap. 6 § miljöbalken 
väljas mark- eller vattenområde som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta möjliga intrång samt minsta möjliga påverkan för människors hälsa 
och miljö (1998:808).  
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Etablering av fiskodlingar i regleringsmagasin som Landösjön har flera fördelar. 
Regleringsmagasin har ofta ett näringsfattigt tillstånd till följd av den onaturliga 
fluktuationen av vattenståndet som leder till utarmning av strandzonerna, vilket påverkar 
näringstillgången och därmed sjöns produktionsförmåga. I reglerade sjöar kan 
näringstillskott från en fiskodling medföra positiva effekter i form av ökad biologisk 
produktion, som till exempel fisk, djur- och växtplankton och alger. En ökad biologisk 
produktion kan i sin tur gynna det lokala fiskbeståndet och andra vattenlevande 
organismer.  
 
Lokalt utreds den bästa lokaliseringen med de mest gynnsamma förutsättningarna för en 
fiskodling. Nedan listas faktorer för en optimal lokalisering. 

o Stor vattenarea med tillräckliga djup 
o God vattengenomströmning 
o God syretillgång 
o Näringsfattigt vatten av god kvalité 
o Bra sedimenteringsförhållanden 
o Möjlighet till skyddat läge (Från hård vind och is) 
o Infrastruktur (el- och vägnät) 
o Påverkan på övriga intressen i området (närboende, sportfiskare mm) 

3.2 Beskrivning och värdering av alternativ 

3.2.1 Huvudalternativ  
Huvudalternativet innebär att fiskodlingen bedrivs i samma omfattning och på samma 
plats som idag. Det innebär en årlig förbrukning av maximalt 632,5 ton foder på fastighet 
Landön 4:23. Fiskodling har bedrivits på fastigheten i Bolagets regi sedan år 1999 och är 
väl undersökt gällande vilken påverkan som verksamheten har på platsen och har visat sig 
fungera mycket väl som fiskodlingslokal.  
 
På fastigheten finns den infrastruktur som krävs och befintliga byggnader som slakteri, 
kontor, förråd och personalutrymmen med långt avstånd till närmast boende. Landön 4:23 
är Bolagets egen fastighet med ett stort vattenområde som ligger i ett skyddat läge från is 
samt höga vågor. Att odlingskassar kan hållas i direkt anslutning till slakteriet innebär att 
inga ytterligare transporter krävs av vare sig fisk eller odlingskassar vilket minskar risken 
för haveri samt undkommer behov av ökad förbrukning av fossila bränslen.   
 
Att kunna hålla fisken i direkt anslutning till slakteriet säkerställer och bibehåller den höga 
kvaliteten hos Bolagets röding. Bolaget har hittills inte haft några fisksjukdomar, men för 
ytterligare säkerhet för fiskhälsan ämnar Bolaget att i högre grad inom utpekat område 
gruppera kassar med tillväxande fisk från slaktfärdig fisk. Fiskkassarna kommer därmed 
att uppta ett något större område inom det tillåtna odlingsområdet i framtiden jämfört med 
i dagsläget. Bolaget kommer även att arbeta med optimerad placering av kassar i syfte att 
säkerställa goda syre- och strömförhållanden för samtliga kassar. 
 
Bolaget avser riva delar av befintlig kaj och anlägga en ny kaj för att kunna tillgodose 
verksamhetens behov av att angöra med båtar, förenkla åtkomst till odlingskassar, 
möjliggöra säkrare flytt av kassar vid lågvatten samt underlätta hantering av kassar vid 
upptag av fisk inför slakt. För mer detaljer kring detta, se Bilaga 5 till ansökan, Teknisk 
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beskrivning. Ytterligare investeringar planeras därtill under förutsättning att ett tillstånd 
med längre tillståndstid medges. För kort tillståndstid innebär mindre utrymme för 
ekonomiska satsningar och gör det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta 
finansiering för att göra investeringar och teknikutveckla verksamheten. 
 
Befintlig lokalisering är mycket väl undersökt i enlighet med Bolagets egenkontroll- och 
recipientkontrollprogram (Bilaga 2 och 3 till MKB) samt ytterligare undersökningar har 
genomförts för att kontrollera fastighetens lämplighet för fiskodling samt som ytterligare 
kontroll av eventuell påverkan från Bolaget. Utifrån resultat av genomförda 
undersökningar lämpar sig Landön 4:23 väl för fiskodling i öppna kassar, (för 
undersökningsresultat se avsnitt 7). Den samlade bedömningen är att valt huvudalternativ 
är den lokalisering som är den bäst lämpade med hänsyn till syftet att uppnå minsta 
möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

3.2.2 Alternativ lokalisering odlingslokal i Rönnöfors 
Bolaget har undersökt möjligheten till en alternativ lokalisering vid Rönnöfors. Rönnöfors 
ligger vid Långans inlopp i nordvästra delen av Landösjön. Tanken med denna 
lokalisering var att den lösta fosfor som släpps ut till Landösjön skulle komma hela sjön 
till godo jämfört med idag då bedömningen är att det enbart är den nedre halvan som kan 
tillgodogöra sig detta näringstillskott. Det skulle därmed vara positivt ur miljö- och 
fiskesynpunkt för Landösjön som helhet. 
 
I området finns en stor fastighet inklusive vattenområde, Brännbodarna 1:1, som ägs av 
SCA. SCA är villiga att arrendera området och ge Bolaget tillstånd att uppföra nödvändiga 
byggnader och infrastruktur för att kunna etablera fiskodlingsverksamhet på platsen. 
Initialt gjordes bedömningen att detta vattenområde var lämpligt med stort djup och hög 
vattenomsättning. 
 
Bolagets plan var att den fisk som står på tillväxt ska odlas i Rönnöfors och när fisken 
uppnår slaktbar storlek ska fisken flyttas till Landön genom att bogsera kassarna dit.  
Avståndet är ca. 20 km vattenvägen och fisken skulle slaktas på plats i Landön på samma 
sätt som sker idag. 
 
I samband med utredningen av detta lokaliseringsalternativ gjordes en översiktlig 
bedömning att det skulle kräva investeringar i storleksordningen minst cirka 10 miljoner 
kr. Det skulle bland annat behövas en stor båt, flotte, fodermaskin med tillbehör, 
personalutrymmen, elanslutning, förankringar med mera. 
 
Pelagia har undersökt tänkt lokalisering i Rönnöfors och bedömt dess lämplighet utifrån 
vattenkemi, djup och vattenomsättning. Alternativet Rönnöfors presenterades i ett tidigt 
skede för berörda vid samråd. 
 
Efter noggrant övervägande har Bolaget valt bort detta alternativ. Denna bedömning 
grundar sig på att lokalen inte är lika lämplig för fiskodling som valt huvudalternativ. 
Förutom de synpunkter som framkom vid samråd innebär det ökade avståndet till 
slakteriet högre risk för haverier och rymningar i samband med transport av odlingskassar, 
investeringskostnaderna är betydande och etableringen innebär även ökade drifts- och 
personalkostnader. Isförhållandena vid Rönnöfors bedöms därtill svårare än 
huvudalternativet. 
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Fördelen med att lokalisera delar av verksamheten i Rönnöfors skulle vara att 
biotillgängligt fosfortillskott (löst fosfor) kommer större del av sjön till godo. 
 
Bolaget har beslutat att inte gå vidare med lokaliseringsalternativ Rönnöfors, se samlad 
bedömning i Tabell 4.2.3.  

 
Figur 3.2.2 Översiktskarta med SCA:s fastighet som Bolaget har möjlighet att arrendera. Fastigheten är ungefärligt 
markerad med röd rektangel. 

3.2.3 Nollalternativ 
Ett nollalternativ aktualiseras om aktuell tillståndsansökan avslås. Det skulle innebära att 
när nuvarande tillstånd löper ut 31 mars 2023 behöver verksamheten avvecklas och 
upphöra. Nedläggning av verksamheten skulle medföra en minskning av 
livsmedelsproduktion av minst den tillståndsgivna mängden samt en lägre 
självförsörjningsgrad, liksom ökad sårbarhet i Sveriges livsmedelskedja. Detta står i strid 
med regeringens önskan om en ökad vattenbruksproduktion som i pressmeddelande 2020-
02-13 klargjorde att 7 miljoner kommer satsas årligen genom livsmedelsstrategin under 
perioden 2020–2025 för att skapa förutsättningar för en ökad vattenbruksproduktion och 
en attraktiv framtidsbransch (Regeringen, 2021). 
 
Vidare kommer heltidssysselsättning för 10 personer i glesbygd att försvinna, vilket får 
direkta konsekvenser för de anställda men även indirekta konsekvenser för bygden genom 
att bolagets verksamhet genererar arbete för andra lokala företag och personer i bygden. 
Nedläggning av verksamheten medför även ekonomiska konsekvenser för 
Hushållningssällskapet Västernorrland och Omegalax landbaserade anläggning, som vid 
ett nollalternativ också tvingas lägga ned sin verksamhet då leverans av sättfisk till 
Bolagets verksamhet i Landösjön utgör ca 75 % av sin produktion. Vid nedläggning av 
Omegalax mister ytterligare 6 personer sin sysselsättning (totalt 17 heltidsjobb). 
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Gällande vattenmiljön (nulägesbeskrivning i avsnitt 6) skulle ett nollalternativ innebära ett 
minskat näringstillskott i form av fiskfekalier och foderrester till recipienten Landösjön. 
Vattensystemet som är kraftigt påverkat av vattenkraftsreglering kommer sannolikt 
fortsätta att utarmas över tid, vilket är en generell trend för reglerade vatten men även 
många andra av våra inlandsvatten. Nedgångar i fosforhalter i svenska sjöar kan tillskrivas 
bl.a. effekter från vattenkraftsregleringar, skogsbruket och klimatförändringar (Huser et 
al., 2018). Vilken roll vattenbruket kan spela i att bromsa denna typ av effekter är inte helt 
utrett, men det finns exempel på när ökade näringstillsatser till oligotrofa system gett goda 
resultat i form av ökad produktion och förbättrat fiskbestånd (Milbrink et al., 2011, 
Schindler et al., 2018). Modelleringar över ökade näringshalter i pelagialen på oligotrofa 
system indikerar större nedfall av djurplankton som ökar den bentiska produktionen och 
potentiellt medger en positiv effekt på befintliga fiskbestånd, med förmodad än högre 
effekt om det finns betesfisk kombinerat med rovfisk i systemet (Byström komm. 
Landsbygdsnätverket, 2020). 
 
Med bakgrund av detta kan näringstillsatsen som fiskodlingsverksamheten medför 
betraktas som en ekosystemtjänst som försvinner vid ett nollalternativ. Nollalternativet 
innebär även att de pålagringar som skapats under odlingskassarna över tid sannolikt 
kommer att lagras om och brytas ned. Minskad tillgång på näring kommer att få lokala 
konsekvenser för exempelvis fisk och även fisket. 
 
Med avseende på transporter innebär nollalternativet färre (inga) transporter och mindre 
buller från dessa. Förbrukning av kemikalier, råvaror och energi kommer att upphöra, 
liksom uppkomsten av avfall. Eventuella risker kopplade till personalens säkerhet och 
rymning av fisken kommer även de att upphöra i det fall verksamheten upphör. 
 
I det fall nollalternativet blir aktuellt kommer en plan för avveckling att tas fram i samråd 
med tillsynsmyndighet. 
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Tabell 3.2.3 Beskrivning och värdering av alternativ. 

 Huvudalternativ Landön 4:23 
Alternativ lokalisering 
Rönnöfors 

Nollalternativ 

Djup Ca 15-20 m Ca 20 -30 m  

Planförhållanden Ej detaljplan Ej detaljplan  

Sedimenteringsförhållande 
Kombination av ackumulations- 
och transportbotten 

Ackumulationsbotten  

Skyddat läge 
Befintlig anläggning är 
kameraövervakad, larmad och har 
grindar vid entrén  

  

Naturmiljö 

Inget nytt markområde behöver tas 
i anspråk. Vattenmiljön är mycket 
väl undersökt och kontrollerad 
inom egenkontrollprogrammet.  

Skyddat område längs 
stranden på närliggande 
fastighet, känsligt område 
för rennäringen. Nytt mark- 
och vattenområde behöver 
tas i anspråk inkl. 
Tillhörande ny infrastruktur. 

 

Rennäring 
Bedöms inte ge upphov till störning 
på Jovnevaerie sameby. 

Alternativ lokalisering ligger 
nära rengärde och 
samlingsplats. Större risk för 
störning på renskötseln 
inom Jovnevaerie sameby. 

 

Avstånd till närboende Ca. 1,5 km Ca. 100 m  

Samlad bedömning 

Väl lämpad lokalisering med 
hänsyn till infrastruktur, fastighets- 
och vattenrättigheter samt mycket 
väl undersökt lokalisering. Större 
avstånd till närboende. Kan 
upprätthålla högre kvalitet. Se 
avsnitt 7.1 samt bilagor för 
undersökningsresultat. 

Ej lämplig lokalisering med 
hänsyn till bristfällig 
infrastruktur vilket skulle 
kräva stora ekonomiska 
resurser för att åtgärda, 
svåra isförhållanden, ökade 
risker vid transport av 
kassar, ägandet till 
vattenområdet kräver 
fastighetsbestämning och 
det faktum att närboende 
är starkt kritiska. 

Avveckling av 
nuvarande 
verksamhet. Negativ 
påverkan på bygden, 
förmodad negativ 
påverkan på 
vattenmiljön och 
lägre 
självförsörjningsgrad 
för Sverige. 

 

4 Alternativa odlingstekniker 
Vattenbruk generellt och specifikt fiskodling är näringar som utvecklas snabbt, främst med 
avseende på olika odlingstekniker. Arbetet med att förbättra olika odlingstekniker drivs 
av förbättrad produktion, affärsmässighet, fiskhälsa men även av hållbarhet. I enlighet 
med miljöbalken ska verksamheter tillämpa bästa möjliga teknik (BMT) för att minimera 
miljöpåverkan så långt det är rimligt. För att en teknisk lösning ska anses utgöra bästa 
möjliga teknik ska den vara vetenskapligt och praktiskt beprövad, tekniskt tillgänglig och 
ekonomiskt rimlig. Tekniken ska innebära en rimlig kostnad och att verksamheten ska 
kunna påvisa ekonomisk bärkraft och inte endast förekomma på experimentstadiet (se 
prop. 1997/98:45, del 1, s. 216). Det finns ingen genomgående BMT för fiskodling utan 
tekniken väljs utifrån den aktuella verksamheten och de specifika förutsättningarna som 
gäller för respektive verksamhet och dess lokalisering. 
 
Det finns flertalet livscykelanalyser utförda ur olika utgångspunkt, bl.a. med avseende på 
odlingsteknik/produktionssystem, art och foderval. Vad som är viktigt att tänka på vid 
utvärdering av livscykelanalyser är att de sällan jämför exakt likadana system, utan oftast 
varianter av någon eller flera tekniker eller arter. Vid analys av produktionssystem för 
salmonider kunde Philis et al., (2019) statistiskt demonstrera att sjöbaserade system 
överträffar landbaserad teknologi med avseende på energibehov samt att sjöbaserade 
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system generellt har högre Foderkoefficient än landbaserade. Genom tvärsnittsanalys 
påvisades även att öppna system genererar mer eutrofierande emissioner än stängda 
system (ibid.). Dahlberg, (2017) jämförde odling av atlantlax, regnbåge och röding i öppna 
och slutna system och kom fram till att de öppna systemen har en högre lokal 
miljöpåverkan jämfört med de slutna systemen. Slutna system riskerar emellertid ha högre 
global miljöpåverkan än de öppna systemen på grund av den betydligt högre 
energianvändningen (ibid.). Liknande resultat som för Philis et al. (2019) och Dahlberg 
(2017), presenterades av Sweco (2018) som menade på att RAS-odling medför högst 
miljöpåverkan inom kategorierna klimatpåverkan, försurning och energianvändning 
(Bilaga 4 till MKB). Kassodlingen medför emellertid störst påverkan inom utsläpp av 
näringsämnen, på grund av de direkta utsläppen till vatten från odlingen. Studien visar 
även att foderanvändningen är av störst betydelse för resultaten inom klimatpåverkan, 
utsläpp av näringsämnen samt försurning, både för kassodling och RAS (ibid.). 
 
Smárason et al., (2016) genomförde en livscykelanalys med syfte att kvantifiera 
miljöpåverkan som odling av 1 kg röding (levandevikt) i en landbaserad fiskodling på 
Island. Tre fodertyper analyserades. Resultaten indikerade att foderproduktionen orsakar 
den största miljöpåverkan oavsett vilken fodertyp som analyserades samt att påverkan 
från fiskodling kan minskas drastiskt genom optimerad foderanvändning, minskat 
innehåll av fiskmjöl och -olja i fodret och genom att skapa nya fodertyper från nya råvaror. 
dÓrbcastel et al, (2009) konkluderade att fodret står för mer än hälften av miljöpåverkan. I 
en annan studie mellan ett öppet sjöbaserat och ett recirkulerande system dras slutsatsen 
att foder är den dominerande klimataspekten för båda odlingsformerna, men att även 
energikälla och transportmetoder är av betydelse (Liu et al., 2016). Lax som producerats i 
stadsnära recirkulerande system i USA hade i mindre koldioxidavtryck än lax producerad 
i Norge som transporterades via flyg till samma marknad. Vid jämförelse av endast 
produktionsmetod hade RAS-anläggningen dubbelt så stort koldioxidavtryck som den 
öppna anläggningen (ibid.). 
 
Den vanligaste tekniken i Sverige vid livsmedelsodling är idag odling i öppna kassar. 
Alternativa komplementära odlingstekniker är bland annat landbaserade 
inomhusanläggningar som antingen genomflödar (flow-through) eller recirkulerar vatten 
(RAS- Recirculating Aquaculture Systems), odling i dammar eller semislutna kassar. För 
kallvattensarten röding sker sättfiskproduktionen i regel inomhus på land och fisken sätts 
sedan ut i kassar när den uppnått sättfiskstorlek. 
 
Till avsnitt 4.1 om RAS-anläggningar och semislutna system är information främst hämtad 
från rapporten Alternativa tekniska lösningar till öppen kassodling (Hedlund, 2018 (1)). 

4.1 Recirkulerande landbaserade anläggningar (RAS) 
Landbaserade odlingsanläggningar kan till exempel vara dammar eller inbyggda odlingar 
som antingen har vattengenomströmning eller recirkulerar vattnet.  
 
Under samråd med myndigheter, särskilt berörda och allmänheten har frågor om varför 
det inte är aktuellt med just RAS-anläggning vid bolagets verksamhet i Landösjön lyfts. 
Föreliggande avsnitt avser att redogöra för detta, se Tabell 4.1 för en jämförelse av olika 
odlingstekniker. En jämförelse och beskrivning görs inte av dammar eller 
genomströmningssystem, dessa har avgränsats bort.  
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4.1.1 Teknik 
RAS-system innebär kortfattat att fisk odlas i bassänger på land och att vattnet recirkuleras 
inom anläggningen. Vattnet kan recirkuleras till olika grad och man brukar prata om 
partiell (90% recirkulering) eller fullt recirkulerande RAS. RAS-system är mycket 
störningskänsliga och ställer höga krav på backuplösningar, bland annat måste 
reservgenerator finnas som kan syresätta odlingsbassängerna även vid strömavbrott. För 
att förhindra uppkomst av allvarliga kedjereaktioner vid olika typer av driftstörningar kan 
utrymmet för åtgärd/reaktionstiden vara så pass kort som ca. 15 minuter innan hög fisk-
dödlighet inträffar. RAS-systemets känslighet kräver därmed bemanning dygnet runt av 
kvalificerad personal som kan vidta erforderliga åtgärder inom en mycket kort tid. Detta 
ökar personalkostnaderna betydligt i jämförelse med fiskodling i öppna kassar (Hedlund, 
T. 2018 (1)). 
 
För att förhindra ackumulation av ämnen som vid högre koncentrationer kan bli toxiska 
för fisken krävs att erforderlig rening installeras på det recirkulerande systemet. Vanligen 
sker rening först genom filtrering av grövre partiklar och därefter nyttjas bakterier till att 
delvis bryta ned finpartikulärt material men främst för att omvandla ammonium och 
ammoniak till nitrat. Om fisktätheten och utfodringsmängden i odlingen är tillräckligt låg 
och tillströmningen av nytt vatten är tillräckligt hög, kan vattenutbytet vara tillräckligt för 
att avlägsna nitratet via utströmmande vatten. Om systemet belastas hårdare krävs 
däremot ett denitrifieringssteg för att omvandla nitratet till kvävgas som avgår från 
systemet via luften. Efter rening luftas vattnet för att systemet ska frigöras från koldioxid 
och eventuell kvävgas som anrikats i vattnet och syre tillförs därefter innan det återförs till 
bassängerna (Figur 4.1.1), (Hedlund, T. 2018 (1)). 
 

 
Figur 4.1.1 Principiell skiss över ett RAS-system och de olika reningsstegen. Källa: Hedlund, T. 2018 (1). 
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4.1.2 Investerings- och driftkostnader 
Vid etablering av en RAS-anläggning i industriell skala tas ett mer omfattande 
markområde i anspråk och den yta som en recirkulationsanläggning upptar är i regel större 
än landbaserade genomströmningssystem (Hilmarsen et al., 2018). 
Investeringskostnaderna för en recirkulerande anläggning är mycket stora i jämförelse 
med kostnaderna för etablering av en odling i öppna kassar. Även driftkostnaderna för en 
RAS-anläggning är betydligt större då energibehovet för samtliga processer är mycket stort 
och för att det kräver bemanning dygnet runt.  En förutsättning vid etablering av en RAS-
anläggning är bland annat att elnätet i området där en anläggning planeras klarar den 
kraftigt ökade belastningen. En RAS-odling förbrukar avsevärt mycket mer el än fiskodling 
i öppna kassar. Den stora elförbrukningen beror till stor del på pumpning av stora 
mängder vatten, eventuell kylning eller uppvärmning av vatten, reningsprocesser och 
larmfunktioner samt syresättning av vattnet (Hedlund, 2018 (1)).  
 
Det är även stora risker förknippat med RAS-odling som kan få stora ekonomiska 
konsekvenser. Till exempel så drabbades Atlantic Sapphires RAS-odling (för lax) i Florida 
den 23 mars 2021 av problem med filtreringen av partiklar vilket resulterade i att över 500 
000 laxar dog vilket uppskattas motsvara en kostnad på ca. 1,1 miljoner USD 
(Salmonbusiness, 2021). Detta är andra gången RAS-odlingen i Florida drabbas av haveri, 
under sommaren 2020 tvingades Atlantic Sapphire akutslakta ca 200 000 laxar som en följd 
av problem med odlingssystemet (Fishfarmingexpert, 2020). Även deras satsning i 
Danmark drabbades år 2020 av produktionsbortfall till följd av för höga kvävehalter och 
227 000 laxar dog (Asf, 2020). 
 
Se bilaga 5 för en sammanställning av resultat för de bolag som bedriver matfiskodling 
med RAS-teknik under åren 2010–2019 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

4.1.3 Rening av utgående vatten 
Restprodukter från en RAS-odling består främst av foderrester och fiskfekalier, men även 
av så kallade bakterieflockar vilket är hopklumpade bakterier som livnär sig på organiskt 
material. Både foderrester och fekalier innehåller näringsämnen som kan ha en gödande 
effekt i omgivande vatten. I RAS-anläggningar finns möjlighet att via rening samla upp en 
del av näringsämnena, framför allt de som är partikulärt bundna. Andelen organiskt 
material som kan samlas in i RAS-anläggningar motsvarar ca. 55-90 %, beroende på 
effektiviteten hos reningssystemet. Av den totalfosfor som samlas upp utgörs 80 % av 
partikulärt bunden fosfor och bara 20 % av ekologiskt tillgänglig (löst) fosfor samt den 
andel som utsöndras via gälarna hos fisken. Endast löst fosfor kan tas upp av ekosystemet 
och graden utsläpp av ekologiskt tillgänglig fosfor beror huvudsakligen på hur snabbt 
partiklarna hinner sedimentera, fastna i partikelfiltret och avlägsnas från detta i form av 
omhändertaget slam. Frisättningen av fosfor från partiklar är temperaturberoende och ca. 
15 % av den totala mängden fosfor löses ut från partiklarna vid 22°C och resterande del 
inom en timme, fosfor frisätts långsammare vid lägre temperaturer. 
 
För att förtjocka och avvattna slammet samt för att balansera pH-värdet i anläggningen 
krävs tillsats av kemikalier i form av bland annat natriumkarbonat (pH), aluminium- eller 
järnklorid samt polymerer för flockning och bindning av fosfor. För odling i öppna kassar 
krävs inga av dessa kemikalier (Hedlund, T. 2018 (1), Bilaga 6). 
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På vissa håll i Norge används slam från RAS-anläggningar att lägga på åkrar, kalk tillsätts 
då i vissa fall för att reducera eventuell lukt (Blytt et al. 2017).  

4.1.4 Fiskhälsa 
För att förebygga problem och upprätthålla god fiskhälsa måste mätning och övervakning 
av syrgashalt, pH, vattennivå och temperatur ske kontinuerligt och mätningarna bör 
kopplas till ett övervakningssystem som åtgärdar problem eller larmar om uppmätta 
värden går utanför bestämda gränser. För att i högre grad säkerställa en god vattenkvalitet 
på inkommande vatten används vanligen grundvatten till RAS-anläggningar. Detta 
eftersom UV- och/eller ozonfilter aldrig helt kan garantera total rening av eventuella 
patogener. Användandet av grundvatten medför potentiellt lägre reningsansträngning, 
men anläggningen konkurrerar då i stället med närboende och närliggande verksamheter 
om dricksvatten (Hedlund, T. 2018 (1)). Syrehalterna är lägre i grundvatten än ytvatten, 
varför större mängder syre behöver tillsättas vid användande av grundvatten (Hansen, 
pers komm. 2021). 
 
Partiklar i vattnet kan redan vid låga halter (9 mg/l) över tid skada fiskarnas gälar, vilket 
ökar risken för bakteriella angrepp och sjukdomsutbrott. En ökad partikelhalt i vattnet 
leder till försämrad sikt vilket kan leda till ökat foderspill (Hedlund, T. 2018 (1)).  
 
Suspenderade partiklar kan även leda till anoxisk (syrefri) nedbrytning av det partikulära 
organiska materialet, vilket ger fisken en dyig smak vilket i sin tur skulle kunna riskera 
Bolagets goda rykte och påverka eller t.o.m. helt hindra försäljning. För att avlägsna 
eventuellt uppkommen dysmak måste fisken vistas minst två veckor i rent vatten innan 
slakt. Utöver dysmak kan partiklarna leda till igensättande av filter och försämrade 
ljusförhållanden som minskar effektiviteten på UV- och ozonfilter. Används biofilter i 
RAS-systemet kan bakterierna bryta ned partiklar innehållande fosfor, vilket leder till 
högre andel löst fosfor i vattnet som är svårare att fånga upp.  
 
Idag är fiskhälsan god i Sverige, de sjukdomar som är vanligt förekommande i övriga 
Europa förekommer endast i låg frekvens. Fiskar kan dock vara symptomfria smittbärare 
vilket försvårar upptäckten av smittoämnen.  
 
För ekonomisk hållbarhet i en RAS-odling behöver tätheten av fisk hållas högre vilket ökar 
risken för sjukdomsutbrott, skador på fisken, försämrad fiskvälfärd samt vattenkemiska 
komplikationer. Tätheten uppgår vanligen till mellan 40 – 80 kg/m3. Risken att få in 
patogener i en RAS-odling är förhållandevis små, men skulle patogener förekomma är 
risken för snabb smittspridning högre än i öppna kassar. Behandling av patogener är 
mycket svårt i ett RAS-system då antibiotika riskerar att slå ut de ”goda” bakterier som 
nyttjas i biofiltret. Detta i sin tur innebär att det finns risk för målkonflikter mellan att följa 
djurhälsolagstiftning och att säkerställa en fungerande biologisk rening. 
 
En hög biosäkerhet är en förutsättning för fungerande drift av en RAS-anläggning. Det 
ställer mycket höga krav på fiskodlare som driver en RAS-anläggning. Kraven omfattar 
kemiska och tekniska kunskaper för att hålla systemet i balans, samt kunskap och 
erfarenhet av fiskens beteende och fiskhälsa för att i god tid upptäcka eventuella 
förändringar. Fiskodlingskunskaper omfattar hygienrutiner, kontroll- och 
åtgärdsprogram vid sjukdomsutbrott inklusive saneringsplaner, samt tillförlitliga 
analysmetoder för att verifiera smitta. För vattenbruksanläggningar som enligt EU:s nya 



Miljökonsekvensbeskrivning – Svensk Fjällröding AB 

 29/76 
 

djurhälsolag ska vara godkända finns särskilda krav på biosäkerhetsåtgärder och 
biosäkerhetsplan 
 
De vattenkemiska parametrarna påverkar förutsättningarna för en smittfri odling då höga 
halter organiska och inorganiska partiklar kan minska effekten av desinficering. 
Partiklarna kan även riskera fiskens hälsa då de kan skada gälarna och öka risken för 
sjukdomar. Påverkan på exempelvis pH kan förutom att leda till direkta skador genom 
försurat eller basiskt vatten, även ändra toxiciteten hos bland annat koldioxid, biofiltrens 
funktion, omvandling av ammoniak samt toxiciteten hos de metaller som finns lösta i 
vattnet och som kan ackumuleras vid en låg vattengenomströmning. Desinficering av 
utgående vatten är mycket sällsynt och även svårt att genomföra då partiklar i vattnet 
hämmar effektiviteten hos bland annat UV-lampor och ozonfilter. 
 
Systemet är mycket störningskänsligt och bakterierna som används i reningssystemet tar 
lång tid på sig att uppnå en relativt god balans (från månader till år). Detta innebär att en 
RAS-anläggning har lång uppstartstid innan full produktionskapacitet kan uppnås och 
driftstörningar kan få allvarliga konsekvenser som exempelvis kraftigt ökad dödlighet, se 
exempel om Atlantic Sapphire i avsnitt 4.1.2. Biofilter i RAS-anläggningar fungerar bättre 
för varmvattensarter än röding då bakterierna fungerar bäst vid 20 - 30°C och har en 
halverad effektivitet vid 12°C jämfört med vid 20°C. 
 
RAS har i många fall lyfts fram som ett alternativ till matfiskodling av röding i öppna 
kassar. RAS används oftast till varmvattensarter eller för odling av sättfisk av 
kallvattensarter som sedan sätts ut i kassar för vidare tillväxt. Norge är världsledande på 
odling av lax och RAS har där använts för odling av sättfisk för att minimera tiden som 
fisken utsätts för laxlus. I Norge har det nu påbörjats projektering för fullskalig fiskodling 
i RAS-anläggningar och även på andra håll i världen utvecklas RAS och fler satsningar 
görs. I Sverige är tillgången till områden som är lämpliga för fiskodling i öppna kassar 
relativt god (Hedlund, T. 2018 (1)). Landösjön är en näringsfattig reglerad sjö med stort 
vattendjup, goda strömförhållanden och lämpliga temperaturer för odling av röding i 
öppna kassar. 
 
Livscykelanalyser som genomförts har visat att koldioxidutsläppen och den totala 
miljöbelastningen från RAS-odlingar är större än från öppen kassodling (Hedlund, 2018 
(1)). 

4.1.5 Sammanfattning 
Energiförbrukningen är mycket högre i RAS-anläggningar än vid odling i öppna kassar. 
Det är uppvärmning, kylning, rening, syresättning, pumpning med mera som gör att RAS-
odling är otroligt energikrävande. Det är svårt att fånga upp all fosfor och desinficering av 
utgående vatten kan idag inte ske med garantier att alla smittoämnen är neutraliserade. 
För uppsamling av större mängder fosfor behövs flockningskemikalier som kan innebära 
att slammet inte kan nyttjas för andra ändamål på grund av för hårt bunden fosfor. RAS 
innebär även utökade bemanningskostnader i jämförelse med odling i öppna kassar då 
personal behöver finnas tillgänglig vid eventuella driftstörningar samtidigt som RAS-
odlingar ställer högre kompetenskrav då det är så många faktorer som kan påverka 
systemet. 
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Att odla fisk i RAS-system i stället för öppna kassar saknar i nuläget ekonomisk bärkraft. 
En hög investerings-, produktions- och finansiell kostnad samt stora osäkerhetsfaktorer 
gällande drift gör genom en rimlighetsavvägning att RAS i dagsläget inte utgör bästa 
möjliga teknik, framför allt i kalla vattensystem och för kallvattensarter. Det projekteras 
dock för fullt gällande satsningar på en diversitet av RAS-anläggningar och Bolaget följer 
denna utveckling noggrant.   
 
RAS-odlingen är under utveckling sett i ett globalt perspektiv och RAS-odlingen för olika 
typer av laxfisk har tidigare till stor del fokuserat på de tidigare livsstadierna, exempelvis 
smolt av Atlantlax för att sedan möjliggöra utsättning i odlingskassar (öppna system) till 
havs i Norge. Bedömningen idag är att det återstår en del tekniska hinder att lösa och är 
förknippad med mycket höga kostnader och risker. Generellt kan RAS-odling av laxfisk 
som t.ex. regnbåge och röding till matfiskstorlek idag inte betraktas som ett möjligt 
ersättningssystem till kassodling av den storlek och omfattning samt odlingsart som 
ansöks för i Landön. Teknikerna kommer möjligtvis kunna betraktas som komplementära 
i framtiden förutsatt att RAS-anläggningarna kan visa på god fiskvälfärd, hållbar teknik 
och ekonomisk bärighet (pers. komm. Hansen, 2021) 
 
Se bilaga 5 för en sammanställning av resultat för de bolag som bedriver matfiskodling 
med RAS-teknik under åren 2010–2019 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

4.2 Semislutna system 

4.2.1 Teknik 
Semislutna system är ett begrepp som innefattar flera olika typer av tekniker med 
avgränsningar mot omgivningen. Rosten et al. (2013) gjorde ett förslag med fyra kategorier 
för slutna system med ökande avgränsning från enkla kassar med täta sidor till 
recirkulerande system inkl. Reningsanläggning och slambehandling (RAS). Alla fyra 
kategorierna kan placeras antingen på land eller i vatten varav de två första kategorierna 
enligt Rosten et al. (2013) kunde definieras som slutna system. Alla fyra kategorierna 
räknas därför som slutna system enligt norsk lagstiftning (Lovdata, 2021). Endast den 
fjärde kategorin i sin mest slutna form kan däremot räknas som sluten enligt svensk 
lagstiftning, vilken följer definitionerna i EUs förordning (EG) nr 708/2007: 
 
”sluten vattenbruksanläggning: en anläggning där vattenbruk bedrivs i ett vatten med 
återcirkulation av vatten som är avskilt från naturligt vatten med hjälp av barriärer som förhindrar 
utsläpp av odlade exemplar och biologiskt material som kan överleva och sedan försöka sig.” 
 
I dagligt tal benämns de täta kassar där vatten pumpas genom kassen med eller utan 
behandling av utgående vatten (Hedlund, 2018 (1), Pettersson, 2018, VBCV, 2015) och som 
utvecklats i bland annat Norge (Hedlund, 2018 (1)). 
 
Dessa system är relativt likvärdiga en genomströmningsanläggning på land, bortsett från 
att volymen i odlingen (kassen) vanligen är väsentligt större än i en bassäng på land och 
att kassen ligger i det vatten som står för både intag och utsläpp (recipient). Större 
vattenvolym medför en längre omsättningstid och därmed även en större risk för 
ackumulering av oönskade ämnen än i landbaserade genomströmningssystem och de 
semislutna systemen kan därför få liknande problem med ackumulering av oönskade 
ämnen som RAS-systemen. 
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De system som vanligen benämns semislutna är täta fiskodlingskassar med hårda eller 
mjuka skal, till vilka vatten pumpas in från djupare vatten samt syresätts. Djupvatten 
används för att uppnå stabilare vattentemperaturer än i öppna kassar och syre tillsätts då 
det oftast är en hög täthet av fisk. Semislutna system används för att undvika laxlus, det är 
en minskad risk för rymningar och möjlighet till rening av utgående vatten. I dessa system 
sjunker det grövre partikulära materialet till botten och kan därefter samlas upp och föras 
ut genom en utloppsventil i botten och i vissa fall även via överflödesventiler högre upp i 
kassen, se Figur 4.2.1 (Hedlund, 2018 (1)). 
 
Desinficering av ingående vatten sker inte alls eller mycket sällan i semislutna system. 
Detta eftersom den stora volymen vatten som måste pumpas genom kassen för att 
upprätthålla tillräckligt låga halter av koldioxid och kväveföreningar medför stora 
svårigheter för behandling med till exempel UV-ljus eller ozon. Den stora volymen av 
utgående vatten desinficeras inte heller då den innehåller stora mängder finpartikulärt 
material, vilket medför stora tekniska svårigheter (samma svårigheter som för RAS). 
  

 
Figur 4.2.1 Principiell skiss över en semisluten kasse samt rening. Källa: Hedlund, T. 2018 (1). 

 
Semislutna system med mjuka skal liknar en öppen kasse där nätet ersatts med en tät och 
tålig duk, typ presenning. Duken i sin tur omges ofta av ett nät för att öka säkerheten och 
minska risken för hål i kassen. Kassarna hålls flytande med hjälp av en flytkrage. Tekniken 
utvecklas framför allt i Norge och idéerna har hunnit till projekteringsstadiet. De försök 
som pågår består främst av prototyper och därmed är kunskapsläget bristfälligt. 
 
För att säkerställa vattenflödet genom kassarna och även hållfastheten i de semislutna 
system som nyttjar mjuka skal används pumpar som suger in stora mängder vatten, om 
pumpen skulle stanna kommer väggarna att tryckas ihop då väggarnas spänning är helt 
beroende av övertrycket på insidan av duken. Flödet kan uppgå till 400 – 600 m3/min. För 
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att minska energiåtgången lyfts vattnet inte högre än nödvändigt och vattennivån i kassen 
är oftast en halv till en meter högre än omgivande vatten. Slamvatten pumpas ut ur kassen. 
 
I likhet med RAS-anläggningar kräver semislutna system noggrann kontroll och 
övervakning. Övervakning av syrgashalt, koldioxidhalt, vattennivå och temperatur måste 
ske kontinuerligt och pumparna som omsätter vatten samt tillförsel av syrgas kräver 
fortlöpande drift därför måste reservkraft och backupsystem finnas vid händelse av till 
exempel strömavbrott. Om pumparna skulle sluta att fungera vid en driftstörning skulle 
fisken snabbt kvävas på grund av syrebrist eller koldioxidförgiftning.  
I ett semislutet system begränsas fisktätheten av vattenutbyte, omsättningstid och 
foderförbrukning i förhållande till vattenomsättning samtidigt som semislutna system 
kräver en högre täthet för att vara ekonomiskt hållbart (Hedlund, T. 2018 (1)). 
 
Liksom för RAS kan slammet rötas till biogas eller användas till gödsel, förutsatt att det 
inte finns några regler som förhindrar detta. Nyttjande av eventuella fällningskemikalier 
kan påverka slammets möjligheter att användas som gödning. Minskat utsläpp av 
ekologiskt tillgänglig fosfor beror huvudsakligen på hur snabbt partiklarna hinner 
sedimentera, föras bort från kassen, fastna i partikelfilter och avlägsnas från detta i form 
av omhändertaget slam. 

4.2.2 Förutsättningar för semislutna system i Sverige 
Förutsättningarna för semislutna system skiljer sig mellan Norge och Sverige. 
Golfströmmen medför isfria eller i princip isfria förhållanden längs den norska kusten och 
ytterst få tester har hittills genomförts för att undersöka om de semislutna kassarna klarar 
av isläggning och en isuppbyggnad på ca. 1 meter intill kassen. I miljökasseprojektet har 
uppsamlingsanordningen lämnats kvar i sjön vintertid och fisken flyttats till annan 
lokalisering vintertid då fler funktionstester måste genomföras innan fisk kan lämnas kvar 
för s.k. vinterförvaring (Matfiskodlarna, 2021). 
 
För att hantera isrelaterade problem vid fiskodling i öppna kassar flyttas kassarna till 
vinterförvaring men semislutna kassar går inte att flytta lika enkelt. Semislutna kassar 
kräver löpande drift av pumpar och behovet av djupvatten ställer krav på att en eventuell 
vinterförvaringsplats måste ha ett strandnära djup om 25–50 meter, vilket försvårar en 
eventuell flytt. Om semislutna kassar ska kunna användas i regleringsmagasin behöver det 
strandnära djupet vara tillräckligt även vid sänkningsgränsen i magasinet. Tillgången till 
lämpliga vinterförvaringsplatser är därför tämligen begränsad i Sverige. Täta kassar 
utsätts även vid isfria förhållanden för större påfrestningar än en öppen kasse i och med 
att vattenströmmar och vind inte kan passera genom kassen utan bromsas upp mot dess 
täta väggar. Tidigare försök på Åland med täta kassar avslutades och upphörde helt efter 
att påfrestningarna blivit för stora och fått kassarna att haverera. 
 
Vågornas höjd, längd och frekvens skiljer sig också mellan hav och insjöar med kortare och 
mer frekventa vågor i insjöar. De kortare och mer frekventa vågorna i kombination med 
de vindstyrkor som kan uppstå när vinden pressas ihop mellan omkringliggande berg runt 
till exempel regleringsmagasin medför en annan belastning än vad utrustning utformad 
för norska förhållanden är anpassad för. 
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4.2.3 Investerings- och driftkostnader 
Även semislutna system har högre investerings- och driftskostnader än odling i öppna 
kassar. De höga kostnaderna beror främst på dyrare tekniska lösningar och kostnader för 
konstant pumpning av vatten, reningsprocesser samt syresättning av vattnet. Detta medför 
att täthet av fisk behöver hållas högre än i öppen kassodling av ekonomiska skäl. Då de 
semislutna systemen ännu inte finns i kommersiell drift finns mycket begränsad 
information om de ekonomiska förutsättningarna. I norska odlingar antas det att de ökade 
kostnaderna kan vägas upp mot en förlängd odlingssäsong genom pumpning av 
bottenvatten. I Landösjön är däremot temperaturen i bottenvattnet så låg att det inte 
bedöms ge en likvärdig effekt. 
 
I likhet med RAS-system medför högre tätheter en risk för ökade halter av partikulärt 
material, kväveföreningar och koldioxid och därigenom även ökad risk för 
sjukdomsutbrott, skador samt ökad dödlighet. 

4.2.4 Fiskhälsa 
Som tidigare nämnts måste förmodligen tätheten av fisk vara högre i semislutna system än 
öppen kassodling för att systemet ska vara ekonomiskt hållbart. Högre täthet eller lägre 
vattengenomströmning kan leda till ökad halt av partiklar och bakterier i vattnet som i sin 
tur kan leda till försämrad fiskhälsa och sjukdomar. Problematik kring fiskhälsa i RAS-
anläggningar och för semislutna system är i princip densamma. Det är därtill en stor 
utmaning att förhindra att patogener kommer in i semislutna system då det kräver 
desinficering/sterilisering av oerhört stora mängder vatten, utöver att förhindra andra 
smittvägar. En minskad genomströmning underlättar behandling av ingående vatten, men 
riskerar att påverka hälsan och välfärden hos fisken inne i kassen. En lägre 
vattengenomströmning medför också ett ökat smittotryck, vilket gör att de utbrott som 
uppkommer blir kraftigare och svårare att kontrollera samt behandla. 
 
Högre näringshalter på insidan av den semislutna kassen ökar även risken för tillväxt av 
alger och växtplankton, vilket potentiellt kan innebära risk för algblomningar som i sin tur 
kan leda till fiskhälsoproblem och ökad dödlighet. 

4.2.5 Slutsats 
SLU genomför för närvarande försök med semislutna system för att se om de kan utgöra 
en alternativ lösning till öppna kassar. Det ska även undersökas om tekniken har 
ekonomisk bärkraft och om den fungerar praktiskt i svenska förhållanden. Bolaget följer 
denna utveckling noggrant. 

4.3 Öppen kassodling 
En öppen vattenbruksanläggning kan placeras både på land eller i vattnet då den enligt 
EUs förordning (EG) nr 708/2007 definieras: 
”Öppen vattenbruksanläggning: en anläggning där vattenbruk bedrivs i ett vatten som inte är 
avskilt från naturligt vatten med hjälp av barriärer som förhindrar utsläpp av odlade exemplar och 
biologiskt material som kan överleva och sedan föröka sig.” 
 
Öppen kassodling består generellt av nätkassar monterade på flytkonstruktioner och är 
förankrade i botten med förankringssystem. Odling i öppna kassar är en väl beprövad 
odlingsteknik med god ekonomisk avkastning. Odlingstekniken innebär att fisken mer 
eller mindre är i direkt kontakt med den omgivande miljön. Öppna kassar ger en 
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naturligare miljö för fisken, tekniken kräver inga tillsatser, det är rent och obehandlat 
vatten och har en långsammare tillväxt vilket ger en högre kvalitet på slutprodukten. 
 
I öppna kassar krävs inte samma täthet som i övriga odlingstekniker för att ge ekonomisk 
avkastning vilket är bättre ur fiskhälsoperspektiv.  
 
Inom öppen kassodling kan olika tekniker användas för bland annat utfodring, hantering 
av död fisk, utformning och storlek på ringar, kassar med mera. Maskstorleken på 
kassarnas nät anpassas efter vilken art som odlas samt ålder på fisken.  

4.3.1 Utfodring 
De utfodringstekniker som finns att tillgå idag är bland annat automatiserade fodersystem 
som antingen installeras på landbas eller någon form av pråm/flotte. Fodersystemen kan 
vara tryckluftsdrivna eller mekaniska och fungera med hjälp av el eller någon form av 
diesel- eller bensinaggregat. Fodret kan antingen skjutas ut direkt från 
utfodringsanordningen via till exempel foderkanon eller mekanisk skruv-automat eller 
skjutas ut via rör till kassarna och där spridas med hjälp av fasta eller roterande 
spridningsanordningar. Fodersystemen kan vara mer eller mindre avancerade och 
antingen styras manuellt eller via dator. I de datastyrda varianterna regleras utfodringen 
efter vattnets temperatur och fiskens aptit. Fiskens aptit övervakas och justeringar av 
utfodring sker därefter.  

4.3.2 Hantering av död fisk 
Det effektivaste tillvägagångssättet att hantera död fisk är att dagligen för hand med håv 
plocka från ytan. Tyvärr kan inte all död fisk insamlas på detta sätt, utan en viss del 
kommer att sjunka till botten av kassen. För att få upp denna används olika tekniker bland 
annat genom användande av en s.k. dödfiskhåv. Bolaget har dock upptäckt att mindre fisk 
skadas av dödfiskhåven och kommer därför att undersöka om det finns möjlighet att i 
första hand modifiera, alternativt hitta en bättre lösning än nuvarande dödfiskhåv. 

4.3.3 Uppsamlingsenhet för nedfall från öppen kasse 
För att samla upp foderrester och fekalier genomförs försök med uppsamlingsenheter 
(”trattar”) av olika (hårda eller mjuka) material som antingen läggs på botten under 
odlingskassarna eller hängs under kassen. Uppsamlingsenheterna som placeras på botten 
kan endast användas vid grundare och inte så strömsatta förhållanden eftersom djupare 
vatten medför större drift av partiklar. Energiåtgången blir dessutom större med djupet 
eftersom det är mer energikrävande att pumpa upp slammet. Genom att fästa 
uppsamlingsenheten vid odlingskassen kan insamling även ske vid djupare förhållanden, 
men risken finns då att starka vattenströmmar kan ta tag i uppsamlingsenheten och att 
denna omvandlas till ett ”segel”, vilket medför stora påfrestningar på kassen och ökar 
risken för haveri. Detta är anledningen till att ett insamlingsförsök på 1980-talet med 
liknande enheter under lades ner. 
 
Det pågår ett innovationsprojekt - Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling 
av fisk i öppna system även kallat ”Miljökassen”. Matfiskodlarna är involverade genom att 
Vattudalens Fisk AB upplåter plats och sköter daglig drift av testet och ägs av Egersund 
Group AS, som står bakom utvecklingen av tekniken för uppsamlingsenheten.  Projektet 
har en bred samverkan med tekniska konsulter och myndigheter i referens/ 
rådgivningsgrupperna. För schematisk bild över projektet se Figur 4.3. I projektet används 
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en uppsamlingsenhet som omger odlingskassen och är förankrad vid botten och ytan. 
Fekalier och foderspill som sjunker till botten pumpas via en ledning till en 
avvattningsanläggning på land. Vattnet renas sedan så att rent vatten går tillbaka till sjön 
medan de partikulärt bundna näringsämnena ska kunna avskiljas i flock. Andelen 
partikulärt material som kan samlas upp är ännu okänd och beror sannolikt på bland annat 
vattenströmmar, uppsamlingsenhetens storlek, avstånd mellan kassen och 
uppsamlingsenheten, vattendjup, vilket fiskfoder som används och den fasthet som 
fekalierna uppvisar. 

 
Figur 4.3 Schematisk bild över aktörer inom Innovationsprojekt inom vattenbruk: Uppsamling av partikulärt spill och 
slamhantering från odling av fisk i öppna system. 

 

Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det 
kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige.  
 
Projektet har påverkats av coronapandemin bland annat genom att restriktionerna 
förhindrade att personal från Norge kunde komma och jobba med projektet som planerat. 
Projektet har fått förlängd utförandetid godkänd och slutredovisning inklusive 
rekommendationer rörande slamhantering, ekonomi och BMT är i dagsläget beräknat till 
juli 2022. Projektet har tagit fram ett antal nyhetsbrev som finns att ta del av via  
Aktuellt | www.matfiskodlarna.se 
 

Bolaget följer noggrant projektet och ser fram emot av att ta del av resultaten. 

4.4 Jämförelse mellan odlingsmetoder för Landösjön 
Enligt Miljöbalken ska bästa möjliga teknik (BMT) användas för att minimera 
verksamhetens miljöpåverkan. För att en teknik ska kunna anses vara bästa möjliga teknik 
ska den innebära en rimlig kostnad för Bolaget, vara tekniskt möjlig och att verksamheten 
ska kunna uppvisa ekonomisk bärkraft. Såsom tidigare nämnts ska tekniken inte heller 
endast finnas på experimentstadiet utan vara industriellt tillgänglig för att kunna betraktas 
som BMT. Det finns ingen generell BMT utpekad för fiskodling, teknikval måste göras efter 
den verksamhet som ska bedrivas och utifrån de platsspecifika förutsättningar som råder. 
Vid jämförelse mellan de beskrivna teknikerna i avsnitt 5 är öppen kassodling den enda 
teknik som i dagsläget finns tillgänglig och är ekonomiskt lönsam för odling av röding till 
slaktstorlek (Tabell 4.4, Bilaga 7). Därtill är systemet välbeprövat och redan på plats, 
driftskostnaden är låg, vattenmiljön är stabil för systemstörning. Vidare ger tekniken en 
god fiskhälsa och fiskvälfärd med god vattengenomströmning, fisken odlas i naturliga 
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vatten vilket har ett marknads- och PR-värde. Teknik- och foderutveckling sker löpande 
och konsumtion liksom efterfrågan ökar. 
 

Tabell 4.1 Jämförelse mellan olika tekniska lösningar vid odling av röding till slaktfiskstorlek i Landösjön 
(sammanställning av till mestadels information från Hedlund, 2018 (1)). Grön färg anger bästa alternativ. 

 RAS Semislutna system Öppen kassodling 

Kostnad 
Mycket hög 
investerings- och 
driftskostnad 

Lägre investeringskostnad 
än RAS, högre än öppna 
kassar. Hög driftskostnad. 

Lägst investerings- och 
driftskostnad.  

Utsläpp/rening 

Minst utsläpp utan 
driftstörning, 
Reningsgrad: 
Org.mtrl. 55-90 % 
Fosfor, 55-80 % 
Kväve 3-75 % 

Liknande RAS. 
Reningsgrad: 
Org. mtrl. 25-40 % 
Fosfor, 20-30 % 
Kväve 7-15 % 

Ingen rening, styrs av 
utsläppsvillkor. 

Rymning Minst risk Högre än för RAS 

Något högre risk än för 
semislutna, men riskerna 
kan minimeras genom 
skyddsåtgärder inom 
säkerhet, olyckor, 
sabotage och haveri. 

Fiskhälsa/dödlighet 
Större risk för allvarliga 
konsekvenser. 
Dödlighet: <1-11,2 % 

Liknande som vid RAS-
odling. 
Dödlighet:  ca. 3,5 % 

Större risk för smitta men 
mindre risk för allvarliga 
konsekvenser. Dödlighet:  
ca. 2,5 % 

Risker 

Högst känslighet för 
störningar. Ökad risk för 
syrebrist och 
sjukdomsutbrott. Högst 
fisktäthet. 

Liknande som RAS-odling. 
Påverkas även av 
isbildning/islossning. 

Större risk för smitta och 
rymning. Påverkas även av 
isbildning/islossning. Låg 
fisktäthet. 

Rimlighetsbedömning 

Saknar ekonomisk 
bärkraft, därigenom ej 
heller industriellt 
tillgänglig. 
Teknik fortfarande 
under utveckling.  

Teknik under utveckling, ej 
industriellt tillgänglig. Det 
finns därtill inga lämpliga 
vinterförvarings-platser i 
Landösjön. 

Den enda teknik som idag 
finns tillgänglig för 
ekonomiskt bärkraftig 
odling av röding till 
matfiskstorlek. 

 
Odlingsteknik för fiskodling är en komplex fråga; teknikutvecklingen går snabbt framåt i 
branschen och det pågår samt projekteras för flertalet fiskodlingar med olika 
tekniklösningar. För Bolaget och med hänsyn till Landösjöns förutsättningar anses öppen 
kassodling i föreliggande fall vara det bäst lämpade teknikvalet. 

4.5 Jämförelse mellan fiskproduktion och köttproduktion 
Fiskproduktion är effektivare än annan produktion av animaliskt protein på att omvandla 
foder till färdigt livsmedel, se Figur 4.5. Det är även allmänt känt att jordbruks- och 
betesmarker ger upphov till omfattande miljöpåverkan, genom bland annat den 
fosfortillförsel som sker till sjöar och vattendrag genom markavrinning. Produktion av djur 
som exempelvis gris, höns, ko sker både i öppna system där djuren betar fritt utomhus och 
i ladugårdar under mer kontrollerande former samt i en kombination mellan dessa. 
Produktion av djur i ladugårdar skapar möjlighet till att samla upp fekalier och urin samt 
minska luftutsläppen. I LCA analyser ingår oftast flera olika odlingssystem för dessa arter. 
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Figur 4.5 Illustration över omvandling, foderkoefficient och utsläpp av växthusgaser vid olika typer av framställan av 
animaliskt protein (källa: Global Aquaculture Alliance (övre bild) och Biomar (nedre bild)). 

 
I en jämförelse av klimatpåverkan mellan odling av fisk (röding och regnbåge) i RAS och 
öppna kassar med resultat från genomförda livscykelanalyser för fågel, nöt- och fläskkött 
visar att nötkött medför högst klimatpåverkan av undersökta köttslag (Sweco, 2018). 
Nötköttets högre utsläpp av växthusgaser beror delvis på att foderåtgången per kilo 
producerat kött är högre än för övriga köttslag, samt att kreaturen bidrar till utsläpp av 
metangas under sin livstid. Därefter följer fläsk, regnbåge/röding i RAS och 
regnbåge/röding i kasse. Lägst påverkan per protein ger kyckling (ibid.). 

5 Metodbeskrivning för bedömning av konsekvenser 
Miljöbedömningen i föreliggande dokument utgår från rådande förhållanden, dvs nuläget, 
i kombination med vilka skyddsåtgärder som planeras för att begränsa alternativt 
förhindra att påverkan uppkommer, samt nollalternativet. Verksamhetens påverkan 
bedöms utifrån uppgifter om anläggningens utformning, produktion samt uppkomst av 
till exempel buller, utsläpp och avfall. Vidare baseras bedömningar även på utförda 
undersökningar, vetenskaplig litteratur och erfarenheter från liknande verksamheter. 
 



Miljökonsekvensbeskrivning – Svensk Fjällröding AB 

 38/76 
 

Väl genomtänkta och utformade skyddsåtgärder och försiktighetsmått (åtaganden) kan 
många gånger reducera eller helt undanta risker för negativa effekter.  
 
Påverkan 
Påverkan är den förändringen som verksamheten ger upphov till. 
 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Förslag på skyddsåtgärder och försiktighetsmått utgår från bedömning av påverkan och 
tar avstamp i att så stor mån som möjligt minimera negativa effekter av verksamheten. 
 
Konsekvenser 
Konsekvenser är det som effekten av påverkan leder till.  Under delen bedömd konsekvens 
kommer konsekvenser för respektive område att sammanfattas samt bedömas efter att 
föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtagits. Konsekvenserna bedöms 
utifrån en femgradig skala som delats in enligt nedanstående figur.  
 

 
 
Definition av konsekvensklasser: 

- Inga konsekvenser avser inga konsekvenser. 
- Positiva konsekvenser avser konsekvenser som kan ge positiv påverkan, t.ex. att 

ökad näringstillsats i sjön kan ge positiva konsekvenser för ekosystemets 
produktion. 

- Små konsekvenser avser konsekvenser som har liten eller marginell påverkan på 
omgivande mark- och/eller vattenmiljö. Konsekvenserna bedöms vara så pass små 
att de inte nödvändigtvis är mätbara. Exempel på detta kan vara en mindre 
algblomning i fiskodlingens närområde, mindre rymning av fisk (som också kan 
ha positiv påverkan på vattenmiljön då röding av samma stam också planteras ut i 
Landösjön), eller mindre oljespill som kan städas upp av absorberande material. 

- Måttliga konsekvenser avser konsekvenser med potentiellt mätbara effekter som 
över tid läker. Exempel på detta är ett måttligt haveri som får till följd att fisk 
rymmer, t.ex. haveri av enskilda/delar av kassar. Den förrymda fisken är vana att 
bli utfodrade, varför en del fiskar förväntas dö. De som överlever konkurrerar 
förvisso med den vilda fisken om föda och lekplatser, men då röding i dagsläget 
utplanteras i Landösjön bedöms ingen större skada ske. 

- Stora konsekvenser avser konsekvenser som ger påverkan på mark- och 
vattenmiljö varvid händelse eventuellt åtgärder behöver vidtas för att stoppa 
negativ utveckling eller förhindra utbredning. Exempel på detta kan vara ett 
omfattande/större haveri, exempelvis kraftig islossning som ger skada på stora 
delar av anläggningen och leder till en större mängd förrymd fisk. 

 
Osäkerheter i bedömningarna 
Konsekvensbedömningar innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet då det ofta är 
framtida scenarion som beskrivs när planerade verksamheter eller åtgärder genomförs. 
Verksamheten har funnits i relativt lång tid och därför är effekterna relativt kända vilket 
minskar bedömningarnas osäkerheter. 

Inga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Små 
konsekvenser

Måttliga 
konsekvenser

Stora 
konsekvenser



Miljökonsekvensbeskrivning – Svensk Fjällröding AB 

 39/76 
 

6 Vattenmiljö 
Landösjön har ett medeldjup om 29,2 meter och ett maxdjup på 79 meter. Landösjön är 
reglerad för vattenkraft och anses som kraftigt modifierad vattenförekomst. Dammarna 
utgör vandringshinder för vandrande fiskarter och sjöar påverkas även av förändrad 
näringstillgång genom den förändrade, samt onaturliga, fluktuationen av vattennivån 
vilket förändrar transport samt tillgång av material.  
 
I Tabell 6.1 redovisas klassificering av vattenförekomsten Landösjön samt Långan från 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS).  
 
Tabell 6.1 Information från VISS (vatteninformationssystem Sverige) för ytvattenförekomster i anslutning till 
fiskodlingsverksamheten i Landön. 

Vattenförekomst  
Beslutade 

miljökvalitetsnormer 
/kvalitetskrav 

Beslutad status Tidsfrist 

Landö(g)sjön (EU_CD  
SE704970-142 446) 

Kraftigt 
modifierad 

vattenförekomst 

God ekologisk status, god 
kemisk – med undantag 

för Hg och PBDE. 

Otillfredsställande 
ekologisk status, 

Uppnår ej god 
kemisk status. 

2021 

Långan 
(EU_CD 
SE704840–142 687) 

Naturlig 
vattenförekomst 

God ekologisk status, god 
kemisk – med undantag 

för Hg och PBDE. 
Gynnsamt tillstånd 

skyddat område, Natura 
2000. 

Otillfredsställande 
ekologisk status, 

uppnår ej god 
kemisk status. 

2021 

 
Landösjön och dess in och utflöden är väl undersökta. Sedan 2015 har undersökningar av 
både vattenkemiska parametrar, sediment och biologiska parametrar utförts, se Tabell 6.2.  
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Tabell 6.2 Utförda undersökningar i och i anslutning till Landösjön samt sammanställning av miljöövervakningsdata 
insamlat av Indalsälvens vattenvårdsförbund (IVF). 

Undersökning Antal år Provtagningar År Antal provpunkter 

Sediment 2 114 2015, 2020 114 

Vattenkemi 4 168 2017-2020 7 (9ggr/år) 

Bottenfauna 2 16 2015, 2017 12 

Växtplankton 4 44 2017-2020 6 (2ggr/år) 

Kiselalger 4 14 2017-2020 3, 5.(2017) 

Makrofyter 4 20 2017-2020 8 (2017), 4 (2018-2020) 

Strömmätning 1 2 2015 2 (två djup) 

Modellering SMHI* 1  2020  

Miljöövervakningsdata 
(IVF) sammanställning 

14 
28 

83/provpunkt 
167/provpunkt 

2007-2020 
1993-2020 

6 (6ggr/år)** 

*Utförare SMHI 
** Provtagning och analys utförd genom Indalsälvens vattenvårdsförbund (IVF) 
 

Ovan beskrivna parametrar har undersökts vid ett flertal olika provpunkter, se Figur 6.1 
och bilaga 3 för recipientkontrollprogram. Vattenkemiska prover och växtplankton i 
Landösjön har (vpl i sjöprovpunkterna förutom P5 och P1) provtagits på samma platser, 
kiselalger har sedan 2017 provtagits uppströms och nedströms Landösjön, för 
provpunkternas lokalisering se Figur 6.1.  
 
I tillägg till ovanstående har även en sammanställning av totalfosforhalter i ett flertal 
provpunkter från Indalsälven vattenvårdsförbund (IVF) recipientkontroll utförts (Bilaga 
10). Strömmätning utfördes 2015 för att se vattenströmmars riktning i närheten av 
odlingsområdet (Pelagia, 2015). En modell över näringsämnens belastning från fiskodling 
i Landösjön har utförts av SMHI (Bilaga 8 till MKB). Ansatsen i modellen var att se hur 
långt partikulärt material transporteras innan det sedimenterar, hur stor andel av sjön som 
påverkas av sedimenterat material, hur den lösta fasen av näringsämnen från odlingen 
påverkar den totala fosforhalten under ett år och hur fiskodlingsverksamheten påverkar 
totalfosforhalten i Landösjön över tid. 
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Figur 6.1 Provpunkter för vattenkemi och växtplankton (röda punkter) samt kiselalger (blå punkter) i Landösjön. Vid 
provpunkterna P5 och P1 har växtplankton ej provtagits. Odlingsplatsens läge är vid provpunkt P1. 

 
Makrofyter har provtagits i Landösjön (Pelagia, 2017) samt vid provpunkter i vattendragen 
upp- och nedströms sjön, se Figur 6.2. Upp- och nedströmspunkterna har varit i fokus 
mellan åren 2018-2020 för att fastställa om skillnader kan urskiljas mellan dessa över tid. 
 

 
Figur 6.2 Provpunkter för makrofytinventering uppströms och nedströms Landösjön som utförts under perioden 2018-
2020. 

 
Bottenfauna har provtagits i närområdet till odlingen, vid påverkanspunkterna P0 och P3 
samt nedströms Landösjön i Långan samt i en referenspunkt i Åkerån, se Figur 6.3.  
 

P1 
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Figur 6.3. Provpunkter för bottenfauna för åren 2015 och 2017. 

6.1 Undersökningsresultat vattenmiljö 
Landösjön är en näringsfattig sjö med låga fosforhalter till följd av dess lokalisering i ett 
vattensystem som är kraftigt påverkat av vattenkraftsregleringar.  Fosforhalterna i 
Landösjön, precis som för många andra regleringsmagasin i norra Sverige är generellt 
mycket låga på grund av oligotrofiering genom utarmning av litoralzoner (Stockner et al. 
2000). Detta har inneburit stora utmaningar för analyserande laboratorium, där endast ett 
fåtal laboratorium klarar av att leverera ackrediterade analyser med de låga 
rapporteringsgränser som krävs för att detektera fosfor i Landösjön. Under tidsperioden 
2017-2020 har olika laboratorium (oftast parallellt) analyserat fosfor i vattenprover från 
Landösjön och vid jämförelser av analysresultaten har det visat sig finnas systematiska 
skillnader i analyssvaren. Vid en djupare analys av resultaten (Pelagia 2021) framkommer 
det dock att oavsett vilket analyserande laboratorium som nyttjats och vilka halter som 
uppmätts så är differensen mellan olika provpunkter som analyserats av samma 
laboratorium relativt likvärdiga, även om totalhalterna av fosfor skiljer sig mellan 
laboratorierna, se Figur 6.4. För miljörapport i sin helhet se Bilaga 9. 
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Figur 6.4. Medelvärden av totalfosforhalter i respektive provtagningspunkt från samtliga laboratorier som analyserat 
prover från Landösjön under tidsperioden 2017–2020. Felstaplar visar variation i uppmätt halt, observera att 
medelvärden är beräknade på varierande antal mätvärden. 

 
Halterna av totalfosfor vid provpunkterna i den östra delen av Landösjön, P0 och P3, har 
genom åren varit i nivå med, eller strax över, halterna som uppmätts vid Rönnöfors och 
Enarsvedjan (P6 och P7). Vid ett flertal tillfällen har högre fosforhalter uppmätts vid 
provpunkt P1 än vid övriga provpunkter, en provpunkt som ligger i direkt anslutning till 
fiskodlingskassarna. Analysresultaten för totalfosfor för åren 2017-2020 visar en signifikant 
skillnad mellan inlopps- (P5) och utloppspunkten (P4/P9) på ca 1µg/l. Däremot kan ingen 
skillnad noteras mellan påverkanspunkternas (P3, P0) halter och referenspunkternas (P6, 
P7) halter, (Figur 6.5, Bilaga 10). 
 
Vid provpunkt (P1), som är placerad i direkt anslutning till odlingskassarna och som 
använts som jämförelse med andra ”påverkanspunkter” (P0 och P3), uppmättes högre 
halter av totalfosfor än vid övriga provpunkter, se Figur 6.5. Detta är förväntat med hänsyn 
till provpunktens placering inom verksamhetsområdet och indikerar att påverkan från 
verksamheten är lokal. 
 
Skillnaden av totalfosforhalt mellan inlopps- (P5) och utloppspunkten (P4/P9) var ca. 1 
µg/l för samtliga laboratorier och undersökningsår, se Figur 6.5. Generellt har lägst halter 
av totalfosfor uppmätts av SLU, medan halterna som uppmätts av Synlab och Eurofins 
varierat något över tid. Samtliga laboratorier har uppmätt halter lägre än 7 ug/l för de allra 
flesta provpunkter (bortsett från provpunkt P1) och år under perioden 2017-2020. 
Avvikande var 2019 års analysresultat från framför allt Synlab och delvis Eurofins. 
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Figur 6.5. Medelvärde av totalfosforhalter för 2017-2020, i in- och utlopp (P5, P9/P4), referenspunkter (P6, P7) samt 
påverkanspunkter (P0, P3). Provpunkter ordnade i uppströms-nedströms ordning. Punkt P1 är belägen i direkt anslutning 
till odlingskassarna. Felstaplar indikerar variationen i totalfosforhalter under tidsperioden. 

 
För att sätta fosforhalterna från Landösjön i ett sammanhang har jämförelser genomförts 
med analyserade fosforhalter inom Indalsälvens vattenvårdsförbund (IVF), och som till 
största del (endast Långans och Stuguns provpunkter kan påverkas) inte påverkas av 
Landösjöns vatten, sammanställts (Pelagia 2020). Dessa undersökningar visar på en 
storskalig samvariation inom Indalsälvens avrinningsområde som även omfattar 
provpunkten i Långan, se Figur 6.6. För rapport av jämförelse av halter se Bilaga 10. 
 

 
Figur 6.6. Totalfosfor (µg/L) i samtliga vattendrag inom Indalsälvens VF miljöövervakningsprogram mellan åren 2007 
och 2020. ”Linjär” anger att regressionsanalys visar på signifikanta trender. 
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I en jämförelse mellan exempelvis provpunkterna i Långan och närliggande Hårkan ses en 
tydlig samvariation där trenden för denna period är ökande, se Figur 6.7. Provpunkten i 
Långan är belägen ca 15 km nedströms Landösjön.  
 

 
Figur 6.7. Totalfosfor (µg/L) i Långan och Hårkan mellan 2007 och 2020 (Källa: Indalsälvens VF). 

 
Ovanstående resultat gällande påverkan på näringsämneshalter från fiskodlingen i 
Landösjön stämmer väl överens med undersökningar gjorda inom FOMA-projektet 
(Fortlöpande Miljöanalys, SLU) Fiskodlingens närsaltsbelastning (Alanärä och Strand 2011). 
Projektet undersökte effekter av fiskodlingsverksamhet gällande påverkan på framför allt 
fosfor- och klorofyllhalter vid fiskodlingar som bedrivits i minst 10 år. I 11 av 13 studerade 
vattenområden kunde det inte observeras någon negativ effekt av fiskodlingens 
fosforbelastning på vare sig fosfor- eller klorofyllhalter. Tolv av dessa tretton odlingar var 
lokaliserade till vattenkraftsmagasin. Det föreslås även i denna utredning (Alanärä och 
Strand, 2011) att i en framtida utveckling av svensk fiskodling ska regleringsmagasin vara 
prioriterade för nyetableringar och ökade tillstånd i befintliga odlingar. 
 
Till detta kan läggas en studie utförd av Huser et. al. (2018) som beskriver att en generell 
minskning av fosforhalter i sjöar i den svenska boreala zonen pågår. Detta utifrån 
undersökning av fosforhalter i 81 relativt opåverkade sjöar. Den största minskningen anges 
även återfinnas i de redan näringsfattiga systemen. Orsaken till denna minskning uppges 
kunna förklaras med förändrat klimat med varmare väder och längre växtsäsong och 
därmed ökad bindning av fosfor till växter, kemiska förändringar i marken som sker som 
återhämtning efter den försurning som tidigare förekommit i Sverige och som i sin tur 
binder fosfor hårdare till markskiktet. Även en minskad deposition av fosfor anges vara 
en orsak till den minskade fosforhalten i sjöarna liksom ett förändrat skogsbruk med 
tillvaratagande av trädrester för energiproduktion samt vattenkraftens negativa 
långtidseffekter på näringshalter i vattenmagasinen. Denna generella minskning av fosfor 
anges kunna bli ett problem för ekosystemen i redan näringsfattiga (oligotrofa) sjöar. 
Författarna menar även att diskussioner angående fosforhalter i sjöar fokuserar endast på 
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negativa konsekvenser av ökade fosforhalter medan en ökning i redan näringsfattiga sjöar 
skulle ha positiva effekter för ekosystemet. 
 
Ovanstående artikel styrker även Alanärä och Strands (2011) undersökning om 
fiskodlingars närsaltsbelastning på sjöar där inga negativa effekter av fiskodling kunnat 
konstateras och de därför även rekommenderar att fiskodling ska förläggas till 
regleringsmagasin. En fiskodling i sådana oligotrofa system kan då fungera som en 
restaurering av den utarmning som förekommit/förekommer i den svenska boreala zonen. 
 
Kväve 
Låga halter av totalkväve uppmättes och medelhalterna låg mellan 129–195 µg/L under 
2017–2020 (Pelagia 2021). Lägst medelhalt uppmättes vid inloppet (P5) och högst vid 
odlingen (P1). Medelhalterna av totalkväve var i princip likvärdiga mellan 
referenspunkten P7 och påverkanspunkten P3 samt vid utloppet (P9/P4). Ingen signifikant 
trend för perioden 2017–2020 i Landösjön avseende totalkväve kunde konstateras. 
 
Syre 
Syrehalten har varit god vid både referens (P6, P7) och påverkanspunkterna (P0, P3) för 
åren 2017–2020. Endast vid ett tillfälle år 2020 (juni) vid referenspunkten P6 var syrehalten 
betydligt lägre än vid övriga punkter och tillfällen (Pelagia 2021b). 
 
Mikroorganismer 
Generellt för åren 2018–2020 har halten odlingsbara mikroorganismer varit relativt låg. Vid 
vissa tidpunkter har gränsen för tjänligt dricksvatten överskridits vid 
provtagningspunkter lokaliserade över hela sjön. Halterna av coliforma bakterier, E-coli, 
intestinala enterokocker har generellt visat värden som klassificeras som tjänligt 
dricksvatten. Vid enstaka tillfällen har dock, vid både referenspunkter och 
påverkanspunkter, gränsvärden för tjänligt dricksvatten överskridits (Pelagia, 2018, 
Pelagia 2019 och Pelagia 2020). 
 
Biologiska kvalitetsfaktorer och övriga parametrar 
De biologiska parametrar som undersökts baseras till stora delar på det som listas i Havs-
och vattenmyndighetens författningssamling 2019:25 och syftar framför allt till att ta fram 
underlag för att bedöma eventuell påverkan från näringsbelastning.  
 
Undersökningar av växtplankton visade för perioden 2017 – 2020 på God status vid 
samtliga provpunkter i Landösjön (Pelagia 2020). Detta visar att ingen övergödning råder 
i Landösjön.  
 
Gällande påväxtalger (kiselalger) har, för åren 2017–2020, Hög status uppnåtts vid samtliga 
undersökta lokaler och år vilket innebär att det inte påvisats någon negativ effekt av 
näringsämnen eller försurande ämnen. Deformationsanalyser som utförts åren 2019 och 
2020 (Pelagia 2019 och Pelagia 2020) visade på Försumbar miljöpåverkan, dvs. det går inte att 
påvisa någon påverkan från miljöstörande ämnen som ex. vis tungmetaller eller pesticider. 
 
Under 2017–2020 (Pelagia, 2017, 2018, 2019 och 2020) har undersökningar av makrofyter 
utförts i både uppströms och nedströms liggande ström- och forssträckor. Samtliga 
undersökningar har visat på en ringa förekomst av makrofyter. Vid Långan 3 (forssträcka 
nedströms Landösjön) påträffades stor näckmossa och smal näckmossa vilka generellt 
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indikerar näringsfattiga förhållanden. I undersökta strömsträckor noterades typiska arter 
i näringsfattiga vatten som Notblomster, styvt braxengräs, obestämd igelknopp och 
hårslinga. Med avseende på ovan nämnda makrofytinventering så kunde inga tecken på 
näringsbelastning noteras, i varken Långan eller uppströms liggande lokaler. Fintrådiga 
grönalger förekommer i alla vattendrag, vilka även förekom vid samtliga undersökta 
lokaler, både uppströms och nedströms Landösjön. 
 
Bottenfaunaundersökningarna i rinnande vatten visade God status (2017) vid 
inloppslokalen och Hög status i de undersökta nedströmslokalerna i Långan (även Åkerån) 
år 2015 och 2017 (Pelagia, 2017).  
 
Bottenfaunaundersökningarna i Landösjön visar att statusklassificeringen, utifrån BQI-
index, vid påverkanslokalerna (P0, P3), lokal 20 (2015) och referenslokalen P6 samtliga 
erhöll Hög status. Resultaten från dessa lokaler bedöms representera normaltillståndet i 
Landösjön, med mycket näringsfattiga bottenförhållanden (Pelagia, 2017).  
 
Lokalerna närmast odlingen uppnådde God och Måttlig status vilket indikerar att de 
påverkas av näringsbelastning från odlingsverksamheten. 
 
Sediment  
Sedimentundersökningarna som utförts 2015 och 2020 visar på relativt stor 
samstämmighet med påverkade sediment vid odlingskassarna med en mäktighet av ca 0,7-
1 m direkt under dessa (Bilaga 11). Utbredningen av antropogent sediment är enligt 
undersökningar begränsat till ca 25-30 m från yttre gränsen för odlingskassarna. 
Utbredningsmässigt tycks det antropogena sedimentet minskat något mellan 2015 och 
2020 års undersökning, framför allt söder om fiskodlingen. Enligt den spridningsmodell 
som utförts av SMHI (SMHI 2020, Kap. 6.2) har en utbredning av partikulärt material, som 
visar på ett bottensubstrat avvikande från det naturliga (referensförhållandet), på mindre 
än 0,1 % av Landösjöns totala bottenarea vilket innebär att Hög status enligt aktuella 
bedömningsgrunder (HVMFS 2019:25) upprätthålls i Landösjön. 

6.2 Modellering SMHI 
SMHI har på uppdrag av Pelagia tagit fram modeller för att kunna se hur partiklar 
transporteras innan de sedimenterar, vilken andel av sjöbotten påverkas av sedimenterade 
partiklar och en hydrologisk modell som beräknar näringsämneshalter i sjöns utlopp över 
fler år med fortsatt fiskodling i Landösjön. För att bedöma hur Landösjöns fosforhalt 
varierat över 20 år har den hydrologiska modellen S-HYPE (uppsatt för Sverige) använts 
utifrån tre scenarier: halter utan fiskodling, halter verklig produktion samt halter med 
maximal produktion enligt sökt tillstånd. Maximal produktion enligt tillståndsansökan har 
antagits i modellen för att visa på effekterna av ett fullt nyttjat tillstånd. Resultaten jämförs 
med ett tillstånd opåverkat av fiskodling, se Bilaga 8 för SMHI:s rapport i helhet.  
 
Resultaten av SMHI:s modellering (SMHI 2020) ligger i linje med resultaten för de 
biologiska- och kemiska undersökningar samt riktade sedimentundersökningar som 
redovisats i avsnitt 7.1. 
 
Modellen predikterade en maximal transport av partikulärt material upp till ca 85 meter 
(utifrån en yttre gräns för påverkansområdet på 0,01 cm/år) från odlingsområdet med 
störst påverkan direkt under odlingskassarna. Modellen visade att utbredningen av 
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partikulärt material från fiskodlingen endast påverkar området i direkt anslutning till 
fiskodlingen och att detta område utgör mindre än 0,1 % av Landösjöns totala bottenyta. 
Andelen av Landösjöns bottenarea som påverkas av sedimenterat material från 
fiskodlingen med en tillväxthastighet större än 0,01 cm/år har beräknats till mindre än 0,1 
% och statusen är därmed fortsatt Hög. 
 
Närmast odlingskassarna har en vattenvolym beräknats få sämre än hög status till följd av 
fosforutsläppen från fiskodlingen baserat på resultaten från strömningsmodellen. I en 
normalsituation (50-percentilen) utgör vattenvolymen med sämre än hög status mindre än 
0,02 % av sjöns ytvattenvolym och ca 2,17 % i en mer extremsituation (95-percentilen). 
 
Strömningsmodellen visar att de simulerade halterna med maximal tillståndsgiven 
belastning bedöms ligga kvar på samma nivåer även efter år 2020 förutsatt samma 
belastning. Det vill säga, om odlingsverksamheten tillåts fortsätta med samma 
tillståndsgivna fodermängd som tidigare kommer inte fiskodlingsverksamheten medföra 
någon förändring av totalfosforhalterna, eller det partikulära materialets utbredning, i 
Landösjön.  

6.3 Påverkan på Bottenhavet 
Enligt ovan redovisade resultat är skillnaden i fosforhalt mellan inlopp och utlopp cirka 1 
µg/l. Från utloppet i Landösjön via Långan och Indalsälven till mynningen i 
Klingerfjärden nordost om Sundsvall är det drygt 20 mil. Långan och Indalsälven är 
reglerade vattendrag. Mellan utloppet och mynningen i havet finns sjöar och sel där 
fastläggning av partiklar och näringsämnen kan ske. Några som kan nämnas är Gröven, 
Sännselet, Överstfjärden och Gesunden. På denna sträcka finns dessutom 11 kraftverk 
(Vattenreglering.se) som begränsar avrinningen mot havet. Undersökningar (Brydsten et. 
al. 1990) visar att transport av partiklar och näringsämnen minskar med 10–50 % i 
reglerade vattensystem. I oreglerade vattensystem sker regelbundet erosion av stränder 
vilket inte förekommer i samma utsträckning i reglerade system. Därigenom minskar 
transport av näringsämnen och partiklar till mottagande havsbassäng (Klingerfjärden).  
 
Då det inte går att spåra effekter av fiskodlingen (nuvarande samt sökt verksamhet) i 
nedströms liggande Långan samt med de effekter som uppstår i reglerade system där 
fastläggning och minskad erosion längs vattendragen uppstår (Brydsten et. al. 1990) får det 
anses att det eventuella bidraget från fiskodling i Landösjön till ökad näringshalt i 
Bottenhavet är/blir försumbart. 

6.4 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Bolaget har anlitat konsultbolaget Pelagia Nature & Environment AB som med sin 
akvatiska expertis har upprättat Bolagets recipientkontrollprogram samt deltagit i 
upprättande av egenkontrollprogrammet. Pelagia har genomfört undersökningar och 
provtagningar åt Bolaget. Utöver de undersökningar som ingår i nämnda kontrollprogram 
har det även genomförts undersökningar utöver detta inför kommande tillståndsprövning.  
 
Genom den fortlöpande recipientkontrollen kan Bolaget upptäcka eventuella förändringar 
i vattenmiljön. Detta skapar en säkerhet i att upptäcka större förändringar inom rimlig tid 
samtidigt som trender upptäcks genom årliga utvärderingar. Om förändringar upptäcks 
kommer ytterligare undersökningar att initieras för att utreda orsaken till dessa och 
åtgärder vidtas. Inga ytterligare skyddsåtgärder och försiktighetsmått bedöms 
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nödvändiga utöver Bolagets egenkontroll med bilagor samt inarbetade rutiner; bl.a. 
kvalitetskontroller av foderleveranser och hantering av foder och död fisk som minimerar 
spill. 
 
Om det observeras fett eller uppkommer klagomål finns utrustning av suga upp detta för 
att minska spridning av fetthinna på vattenytan och därigenom minska risken för 
uppkomst av lukt. Rutiner för detta finns. 
 
Bolaget strävar ständigt efter att förbättra sitt foderutnyttjande och därigenom minska på 
foderspill genom en optimerad utfodring. Exempel på en sådan åtgärd kan vara att skydda 
fisken från oönskad stress. Oönskad stress har en negativ effekt på energiutnyttjande 
eftersom fisken då lägger resurser på annat än tillväxt. Bolaget håller sig därtill löpande 
uppdaterad avseende den utveckling som sker både inom foder som 
utfodringsoptimering. 
 
Bolaget håller sig uppdaterade rörande ny forskning och nya produkter inom foder och 
utfodringsteknik för att hålla nere resursanvändning och ständigt minska miljöpåverkan. 
Om behov uppstår kan byte av foder, teknik eller rutiner genomföras. 
 
De kassar som köps in i verksamheten är inte impregnerade och innehåller således inga 
biocider. 
 
För vidare information angående de miljöeffekter som kan härröra ur fiskodling i öppna 
system, se Bilaga 12, Miljöeffekter fiskodling i öppna system (Hedlund, 2018 (2)). 

6.5 Bedömning av konsekvenser på vattenmiljön 
Utifrån presenterade resultat från de vattenkemiska och biologiska provtagningar som 
utförts i Landösjön samt i uppströms och nedströms liggande provpunkter går det inte att 
utläsa att sjön, eller Långan, är påverkad av eutrofierande ämnen annat än i fiskodlingens 
absoluta närområde samt sydöstra delen av sjön. Andra bidragande källor till ökade 
näringshalter kring Landösjön utgörs av jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp. 
 
En mindre ökning av totalfosfor mellan inlopp och utlopp kunde konstateras men 
avspeglas inte i de biologiska parametrarna då Hög status uppnåddes gällande 
bottenfaunasamhället och kiselalgssamhället i nedströms liggande provpunkter (Långan). 
Även växtplanktonsamhället i Landösjön uppvisade en enhetlig status (God status) över 
hela sjön, från referenspunkter i nordväst till påverkanspunkter i sydost. SMHI:s 
modellering av spridning av partikulärt material från odlingen visade på en spridning på 
maximalt ca 85 meter, detta bekräftas av de utförda sedimentundersökningarna.  
 
Den uppföljande sedimentutredningen visade på ungefär motsvarande halter i 
sedimenten båda undersökningsåren och visade även på en minskande utbredning av 
antropogent sediment med återhämtning mot mer naturliga sediment, framför allt i sydlig 
riktning. 
 
Med sedimentens fosforbindande förmåga i Landösjön och att sjön vattenkemiskt är 
näringsfattig så kommer utsläpp av fosfor i vattenmassan att konsumeras av 
primärproducenter eller bindas till sediment när partikulärt material sedimenterar. Detta 
innebär att liten eller ingen påverkan kommer att ske på Landösjöns och Långans 
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näringsstatus eller som belastning på mottagande recipient i Bottenhavet. Konsekvenserna 
av en fortsatt fiskodlingsverksamhet med nuvarande omfattning kommer enligt SMHI:s 
modell fortsatt förhålla sig på dagens nivå gällande näringsämneshalter. 
 
Allt eftersom befintliga kassar slits ut kommer Bolaget att byta ut kassarna till ett mer 
slitstarkt material som är lättare och mindre benäget för alger att växa på. I dagsläget 
nyttjas nät från REFA. Bolaget vill inte binda sig till ett specifikt varumärke eller material 
utan kommer att följa utvecklingen i branschen och köpa in de produkter som är bäst 
lämpade, ur både ett ekonomiskt och hållbarhets-perspektiv. Upptag av nät sker när 
kassarna tömts på fisk och tvätt av nät sker genom mekanisk rengöring med vatten från 
sjön. Inga rengöringsmedel används för rengöring av nät. 
 
Konsekvenserna på vattenmiljön vid nollalternativet bedöms negativa då det skulle 
innebära en minskad näringstillförsel till Landösjön. Systemet som är kraftigt påverkat av 
vattenkraftsreglering kommer sannolikt att fortsätta att utarmas över tid, vilket är en 
generell trend för reglerade vatten men även många andra av Sveriges inlandsvatten. 
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för vattenmiljön som positiva eller små. Positiva då 
ett näringstillskott är positivt för ekosystemet i ett näringsfattigt vattensystem som 
utarmats genom vattenkraftsreglering. Små konsekvenser avser den påverkan på 
bottensubstratet som uppkommer genom sedimentation av partikulärt material i 
närområdet till fiskodlingen, området avser mindre än 0,1 % av bottenarean i Landösjön.  
 
 
 

7 Landösjöns fiskbestånd 

7.1 Nuvarande förhållanden och effekt av reglering 
Landösjön är som även tidigare nämnts reglerad för vattenkraftsändamål och är ett 
årsregleringsmagasin för nedströms belägna kraftverk i Indalsälven. Kraftverket i Långan 
(Långforsen) är inte i bruk och planeras att rivas. Sjön är också påverkad av regleringar 
uppströms i Mjölkvattnet, Oldsjön och Fisklössjön, varav kraftverket vid Oldsjön är störst 
och därmed har störst påverkan på tillrinningen.  
 
Det finns även ett kraftverk i Rönnöfors vid Långans inlopp i Landösjön som utgör ett 
vandringshinder för fisk. Förekomst av harr saknas uppströms Rönnöfors, vilket sannolikt 
innebär att Rönnöfors även tidigare utgjort ett naturligt vandringshinder. Kraftverket i 
Långforsen som är beläget ca. 7 km nedströms Landösjöns utlopp utgör ett partiellt 
vandringshinder för fisk. Sjön regleras genom en damm vid utloppet med en 
regleringsamplitud på 3,6 meter och dammen uppfördes 1944. Det finns en fisktrappa vid 
dammen men det är oklart hur funktionell den är.  
 
Enligt uppdaterad vattenlagstiftning ska ansökan för omprövning vara inne senast 2033 
och innebär bland annat att kraftverk och regleringsdammar ska förses med moderna 
miljövillkor som prövas enligt miljöbalken. 
 

Positiva 
konsekvenser 

 

Små 
konsekvenser 
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I Sverige har vattenmyndigheterna uppdraget att implementera EU:s vattendirektiv och 
enligt den senaste bedömningen av statusen för Landösjön så kommer inte sjön att uppnå 
god ekologisk status som är det generella målet för alla vattenförekomster. 
Vattenförekomsten är klassad som kraftigt modifierad på grund av väsentligt påverkad 
hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd. Dessutom bedöms åtgärder för att nå god 
ekologisk status medföra en betydande negativ påverkan på samhällsviktig 
vattenkraftsverksamhet (VISS, 2021). 
 
Enligt vattenmyndighetens senaste förvaltningscykel är beslutad miljökvalitetsnorm att 
sjön ska uppnå god ekologisk potential. Orsaken till detta är väsentligt påverkad 
hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd till följd av årsreglering och vandringshinder. 
Den kravnivå som ska tillämpas vid nämnd omprövning är att vandringsbenägna fiskarter 
ska kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten inklusive biflöden. Förutom ombyggnad 
av befintlig fisktrappa till ett omlöp så ska konnektivitets-åtgärder vidtas för att anpassa 
biflödenas inlopp till sjöns regleringsamplitud (VISS, 2021). 
 
Vattenregleringens påverkan på sjöns fiskbestånd är dels att sjöns produktiva strandzoner 
helt utarmas på näring genom att dessa grundområden (ned till 3,6 meters djup) torrläggs 
under stora delar av året. Det innebär att den vattenvegetation som normalt finns i en 
oreglerad sjö saknas och därmed blir förutsättningarna för bottenfauna som till exempel 
nattsländelarver, dagsländenymfer, bäcksländenymfer med flera mycket dåliga 
(Landsbygdsnätverket, 2020). Detta påverkar bland annat olika livsstadier av öring och 
harr som normalt söker föda i dessa grundområden. Dessa fiskarter får då söka föda i 
djupare områden som inte är lika produktiva för insektslarver. Insektslarver utgör basföda 
för harr och yngre livsstadier av öring. 
 
Harr och öring är fiskarter som är vandringsbenägna, framför allt i samband med lektid 
men även näringsvandringar förekommer i olika utsträckning. Dessa fiskarter leker i 
strömmande vatten och är därför beroende av konnektivitet till tillrinnande vattendrag och 
vattendrag som avvattnar sjön, som i det här fallet Långan. Regleringen leder till erosion 
vid inloppen i dessa vattendrag till följd av torrläggning av grundområdena, vilket ofta 
medför problem genom att vandringshinder skapas som blir särskilt påtagligt under våren 
då sjön är nedsänkt. 
 
Utöver effekten av årsregleringen så har Landösjön påverkats negativt av regleringen 
uppströms kraftverket i Rönnöfors samt av kraftverket i Långforsen som utgör ett partiellt 
vandringshinder. En annan stor påverkansfaktor är skogsbruket som bland annat medför 
förändringar i hydrologi och ökad materialtransport, vilket även tillför näringsämnen som 
kväve och fosfor. 
 
Flottledsrensningar har också förekommit i stor utsträckning inom avrinningsområdet och 
i hög grad påverkat vattenmiljöerna, inte minst Åkerån och Långan från utloppet ur 
Landösjön till inloppet i Indalsälven. Länsstyrelsen har dock återställt stora delar av både 
Åkerån och Långan genom restaureringsåtgärder. 

7.2 Fiskbestånd och fiske i Landösjön 
Landösjön har ett bestånd av öring, röding, harr, sik, gädda, abborre, kanadaröding, lake 
och elritsa. Kanadaröding introducerades som kompensationsåtgärd tillsammans med 
utsättning av Mysis relicta när sjön reglerades. Kanadarödingen har etablerat ett 
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självreproducerande bestånd och utgör idag en attraktiv fiskart, både för sportfisket och 
husbehovsfisket. 
 
Beståndet av röding består idag av årliga utsättningar av röding med samma ursprung 
som den sättfisk som levereras till Svensk Fjällröding och från samma leverantör, 
Omegalax i Timrå. Det bedrivs ett omfattande sportfiske i Landösjön (Figur 7.2) och även 
husbehovsfiske med nät av fiskerättsägarna. Landösjön är känd som en av Sveriges bästa 
sjöar för fiske efter röding och kanadaröding. Särskilt vinterfisket efter röding lockar 
fisketurister från hela Sverige och även från utlandet. Landösjön har haft svenskt rekord 
på både röding och kanadaröding. Området just utanför fiskodlingen är det mest populära 
för pimpelfiskare. 
 

 
Figur 7.2 Diagram över antalet sålda fiskekort i Landösjöns fiskevårdsområde åren 1960–2020. Statistiken baseras på 
uppgifter som samlas in av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Åren 2011–2016 är dock uppgifterna baserade på 
uppskattning av Länsstyrelsen eftersom uppgifter från dessa år saknas från fiskevårdsområdesföreningen. Landösjöns 
fiskevårdsområdesförening förvaltar även fisket i Långan nedströms dammen till inloppet av Åkerån.  
 

 
I samband med att Svensk Fjällröding etablerades 1999 påbörjades årliga utsättningar av 
2-somrig röding av Hornavanstam. Årligen har det satts ut ca. 10 000 fiskar. Utsättningarna 
har gett bra resultat och skapat ett mycket attraktivt sportfiske, vilket figuren tydligt visar. 
I början på 2000-talet var det ett mycket högt fisketryck som medfört att beståndet minskat 
och sedan har fisketrycket stabiliserats på en lägre men ändå hög nivå, även om det 
varierar med åren. Landösjön har helt klart bra förutsättningar för röding om man bortser 
från reproduktionsmöjligheterna till följd av regleringen. Enligt uppgift från Länsstyrelsen 
har Landösjön haft ett bestånd av naturlig röding, men att det utrotades när sjön 
reglerades. En trolig orsak till detta är att rödingens reproduktionsområden torrlades i 
samband med nedsänkningen under vintern. De flesta rödingbestånd leker på 
förhållandevis grunda steniga områden. Enligt ortsbor i Landön försvann rödingen ca. 50 
år innan regleringen till följd av hård konkurrens med sik. 
 
Landösjön har också ett bra fiske efter kanadaröding som inte minst uppmärksammats i 
sportfiskekretsar genom fångster av stora fiskar. Det är också sannolikt att de stora 
utsättningarna av röding även gynnat kanadarödingen eftersom den är en predator på 
röding. De flesta kanadarödingarna fångas i sjön efter islossningen innan 
vattentemperaturen stiger för mycket. Kanadarödingen kan då uppehålla sig strandnära, 
men när temperaturen stiger går de djupare. 
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Det finns också ett bestånd av storvuxen sik som introducerades genom utplantering långt 
tillbaka i tiden, enligt uppgift så tidigt som på 1700-talet. Det förefaller som att sikbeståndet 
har ökat under senare år samt att genomsnittsstorleken ökat. Det finns en uppgift om ett 
provfiske från 1968 med pelagiska nät. Den dominerande fångsten vid provfisket var sik 
men även lake fångades. 
 
Det har under många år genomförts utsättningar av öringyngel i tillrinnande bäckar. 
Under 2017 genomfördes en kontroll av fiskvandringen i fisktrappan vid 
Landösjödammen med syfte att kontrollera dess funktion (Fiskevårdsteknik 2017). Det är 
en så kallad kammartrappa med underströmningsöppningar. Det finns ingen särskild 
anordning för nedströmsvandring. Fiskvandring kontrollerades med en fiskräknare med 
kamera under perioden 10/5–27/9 och totalt passerade 389 fiskar. Öring var den 
dominerande fiskarten med 149 som vandrade uppströms och 25 nedströms. Antalet fiskar 
som vandrar nedströms är troligen underskattat eftersom det är möjligt för fisken att 
vandra nedströms via luckorna i dammen. Den näst dominerande fiskarten var röding 
med 66 uppströms och 126 nedströms. Det vandrade också harr, 20 uppströms och 3 
nedströms. Öringen vandrade mest under perioden juni-augusti och rödingen juli-
september. Flest fiskar vandrade i augusti av både öring och röding. Öringen mest 
uppströms och rödingen nedströms. Resultatet tyder på att Landösjöns bestånd av öring 
nyttjar nedre Långan som lek- och uppväxtområde samt att en del av den utsatta rödingen 
vandrar ned i Långan.  

7.3 Fiskbestånd och fiske i Långan 
Nedre Långan avvattnar Landösjön från utloppet till inloppet i Indalsälven vid Lit. Denna 
sträcka är ca. 35 km lång och är som tidigare nämnts påverkad av årsregleringen och av 
dammen. Minimitappningen i Långan är 4,4 m3/s under perioden 1/10–31/5 och 15 m3/s 
under övrig tid. Det finns en fisktrappa vid dammen vars funktion har ifrågasatts, men det 
verkar som att den ändå fungerar bra vid lämplig vattenföring om man ser till resultatet 
från nämnd vandringskontroll. När det är lågt vatten i Landösjön blir dock 
strömhastigheten i fisktrappan alltför hög (Fiskevårdsteknik 2017). Nedre Långan är 
framför allt känd för sitt fina harrfiske, men fisket efter öring är också bra. Övriga fiskarter 
är sik, gädda, abborre, elritsa och bergsimpa. Det finns också lite röding som vandrar ned 
från Landösjön. Nedre Långan rinner genom ett skogsområde av vildmarkskaraktär och 
utgör ett Natura 2000-område. Vattendraget består omväxlande av forsar och sel. 
Nedre Långans fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket från inloppet av Åkerån till 
Långans inlopp i Indalsälven vid Lit. Natura 2000-området omfattar också den del av 
Långan som förvaltas av Landösjöns fiskevårdsområdesförening. 
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Figur 7.3 Diagram över antalet sålda fiskekort i Nedre Långans fiskevårdsområde åren 1960–2019. Statistiken baseras 
på uppgifter som samlas in av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Trenden är en ökande fiskekortförsäljning även om det kan 
variera stort mellan olika år.  

7.4 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Bolaget har kontroll över hela kedjan från sättfisk till slutprodukt vilket minimerar risken 
för att smittor ska spridas till fiskodlingen och till Landösjöns fiskbestånd. Vidare så har 
Bolaget upprättade rutiner för att hantera och övervaka verksamheten, se bifogat 
kontrollprogram. 
 
Konsekvenserna för rymning av fisk bedöms positiva under förutsättning att mängderna 
är förhållandevis små. Rymningar innebär emellertid en ekonomisk förlust för Bolaget. 
Nedan följer exempel på åtgärder som Bolaget arbetar med i syfte att minska risken för 
rymningar: 

• Regelbundna kontroller av nät, kassar och förankring. Kontroll av kassar sker vid 
sortering och flytt av fisk när kassen är tom. 

• Vid flytt av kassar ska det alltid finnas två personer på plats för att säkerställa att 
kassen inte skadas genom kontakt med botten eller att den kommer för nära 
propellern på båten. 

• Omegalax har investerat i en bättre fisksorterare i syfte att ha en jämnare storlek på 
fisken, vilket dels ger jämnare tillväxt på större delen av biomassan, dels minskar 
risken för att fisken är för liten vid leverans. 

• Öka genomsnittsstorleken på sättfisken för att minimera risk för rymning genom 
maskorna. 

• Vid minsta tecken på att skada kan ha uppkommit på en kasse ska hela kassen 
omedelbart inspekteras. Lagning av eventuellt hål ska ske omgående och 
rapporteras till platschef. 

• En incident av betydelse kommuniceras med tillsynsmyndigheten. 

• Bolaget avser investering i kran som möjliggör inspektion av kassar på ett bättre 
och enklare sätt. 

 
Exempel på åtgärder Bolaget arbetar med i syfte att förebygga sabotage: 

• Övervakning av hela odlingsområdet dygnet runt. 

• Larm är kopplat till kameraövervakningen. 

• Området belyses när det är mörkt. 

• En låst bom hindrar fordon att ta sig in på området. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1
9

6
0

1
9

6
2

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

Antal sålda fiskekort Nedre Långans fvo



Miljökonsekvensbeskrivning – Svensk Fjällröding AB 

 55/76 
 

• Bolaget har kontakt med djurrättsorganisationer för att förebygga incitament att 
sabotera odlingen. 

• Planer finns att uppgradera övervaknings- och larmsystem. 

• Personal har beredskap året runt för att snabbt kunna vidta åtgärder. 
 
Exempel på åtgärder Bolaget arbetar med i syfte att förebygga haverier: 

• En vågbrytare i form av ett kraftigt rör skyddar mot is och stora vågor. 

• I samband med islossning följs väder och vind extra noga för att kunna sätta in 
ytterligare åtgärder för att förebygga skador, exempelvis genom att flytta kassar. 

 
Exempel på åtgärder bolaget arbetar med i syfte att förebygga risk för sjukdomsutbrott: 

• Sättfisk tas endast in från Hushållningssällskapet Västernorrlands egen anläggning 
Omegalax i Timrå (som aldrig haft några sjukdomsutbrott) 

• Omegalax har egen avelsfisk av röding Arctic Superior. 

• Sättfisken odlas i grundvatten utan extern tillförsel av ytvatten. 

• All sättfisk transporteras med eget fordon som inte transporterar fisk från annan 
anläggning. 

• Årlig provtagning av fisk genomförs av veterinär på uppdrag av Jordbruksverket 
inom ramen för den obligatoriska fiskhälsokontrollen. Provtagning sker både i 
Landösjön och Timrå. 

• Kompetensutveckling av personal sker regelbundet, senast inom ramen för 
Matfiskodlarnas projekt ”Odlad med omtanke” som bland annat omfattar 
hantering av fisk med syfte att förebygga stress och sjukdomar. 

• Förekomst av fåglar kan utgöra risk för skador både på fisk och kassar men innebär 
även en risk för smitta. Bolaget ska göra ett test med grön laser för att skrämma bort 
fåglar och se om det kan vara ett alternativ för att minska dessa risker. 
 

Bolaget och Omegalax kommer att ansluta sig till ett av Matfiskodlarna upprättat nationellt 
frivilligt fiskhälsoprogram när det finns på plats. I väntan på att detta omfattas Bolaget av 
det obligatoriska nationella fiskhälsoprogrammet. Syftet med det frivilliga nationella 
programmet är att branschen tillsammans och samordnat kan arbeta för att förbättra det 
förebyggande fiskhälsoarbetet. 
 
Bolaget kontrolleras av Jordbruksverket som ansvarar för den svenska fiskhälsokontrollen. 
Hälsokontroller av fiskbesättningarna genomförs regelbundet och provtagningar för 
parasiter, bakterier och virussjukdomar sker årligen av veterinär som Jordbruksverket 
utser. Under 2020 genomfördes provtagningar för kontroll av BKD vilket inte påvisade 
någon förekomst av sjukdom eller smitta. 
 
Livsmedelsverket har i samarbete med Länsstyrelsen valt ut ett antal fiskodlingar för 
kontroll av läkemedel och miljögifter, fiskodlingen i Landön har blivit utvald till detta och 
den 29 september 2020 genomförde Livsmedelsverket en oanmäld kontroll. Syftet med 
denna kontroll är att säkerställa att läkemedel inte används utan en veterinärs 
godkännande och det kontrolleras numer även om fisken innehåller miljögifter. 
Livsmedelsverkets rapport har inga anmärkningar gällande Bolagets fiskbesättning. 
 
Bolaget har, som det nämnts tidigare i dokumentet, aldrig haft någon förekomst av 
sjukdom i odlingen och det har därmed aldrig använts läkemedel inom verksamheten. 
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Branschriktlinjer för fiskodling och Fiskhälsa kom under 2018 ut i tryck från 
Matfiskodlarna och projektet Odlad med omtanke. Bolaget strävar efter att följa dessa 
riktlinjer. Bolaget har också utarbetat en handlingsplan för förebyggande av sjukdomar, 
rymningar, haverier och sabotage som en del av egenkontrollen (Bilaga 13). 

7.5 Bedömning av konsekvenser på fiskbestånd 
Fiskodlingen har främst en lokal påverkan i området kring odlingen genom fiskens fekalier 
och foderrester. Denna tillförsel av näring leder till en ökad produktion av bottenfauna i 
området, vilket lockar till sig fisk. Detta är anledningen till att området nära fiskodlingen 
är den mest populära platsen för sportfiske. Det är mest röding och sik som fångas utanför 
fiskodlingen. Analys av bottenfauna visade bland annat på höga tätheter av 
fjädermygglarver vilket är bra föda för fisk, inte minst för röding och sik. 
 
Den fosfor som tillförs Landösjön består dels av hårt bunden fosfor som återfinns i 
sedimentet närmast fiskodlingen dels av löst fosfor som sprids mer i sjön. Det är enbart 
den lösta fosforn som är tillgänglig som näring för växtplankton. Enligt SMHI:s 
modellering som är en del av föreliggande MKB så påverkas den nedre halvan av sjön 
genom tillförsel av löst fosfor. Påverkan är störst i direkt anslutning till odlingen för att 
sedan avta med avståndet från odlingen. Om produktionen av växtplankton ökar så leder 
det till en ökad produktion av djurplankton, som i sin tur blir föda till fisk. Eftersom 
Landösjön är reglerad så påverkar denna näringstillförsel framför allt den fria 
vattenmassan och bottnar som är under vatten året om. Det innebär att den 
regleringsskadade strandzonen påverkas i mycket mindre utsträckning.  
 
Landösjön är en mycket näringsfattig sjö och även med den begränsade tillförseln av löst 
fosfor så är sjön fortfarande näringsfattig. Den näringstillförsel som sker ger främst upphov 
till en ökad produktion av fisk som äter djurplankton. Det medför också en ökad 
produktion av bottenfauna men den är framför allt begränsad till området närmast 
odlingen. Detta framgår av den bottenfaunaprovtagning som sker inom ramen för 
recipientkontrollprogrammet, se även avsnitt 6.  
 
Området närmast odlingen är som nämnts produktivt för fisk. En ökad produktion av 
mindre fisk utgör födounderlag för större fisk vilket ger en effekt även högre upp i 
näringskedjan. En annan möjlig påverkan på fiskbeståndet är om det rymmer fisk till 
exempel om en kasse skadas och ett hål uppstår. Detta är något som Bolaget i möjligaste 
mån vill undvika då det skulle innebära en stor ekonomisk förlust. Den påverkan som 
rymning av fisk från odlingen har på sjön är av varierande konsekvens beroende av 
omfattning. Då fisken som odlas är av samma ursprung som den röding som årligen 
planteras ut av Landösjöns fiskevårdsområdesförening, bedöms mindre rymningar 
snarare vara positivt för sjön. Detta under förutsättning att ett starkt rödingbestånd önskas. 
I det fallet en större rymning skulle ske kan det få små till måttliga konsekvenser då den 
odlade fisken är vana att bli utfodrade. Deras ovana till födosök skulle tämligen leda till 
att en del förrymda fiskar svälter ihjäl och de som klarar sig kommer konkurrera med den 
vilda fisken om föda. Rymd fisk gynnar beståndet av Kanadaröding då dessa prederar på 
röding. Kanadarödingen har ökat under senare år och det beror säkerligen på 
utsättningarna av röding. 
 
Utsättning av fisk är tillståndspliktigt och prövas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 
beviljat tillstånd till utsättning av denna röding sedan år 2000 och då bör eventuell fisk som 
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rymmer inte heller ge upphov till stora negativa konsekvenser under förutsättning att det 
inte sker i för stor omfattning. Bolaget arbetar med att förebygga och undvika rymningar i 
så stor utsträckning som möjligt, bl.a. genom kontinuerlig översyn av nät och utrustning. 
 
Risken att sprida sjukdom hos fisk från en odling går heller aldrig att helt bortse från även 
om Bolaget aldrig haft någon sjukdom under de 20 år som fiskodlingen bedrivits. Vilket 
främst beror på att Bolaget aldrig tar in fisk från någon annan odling och att Bolaget har 
egen avelsfisk samt egna transportfordon, vilket minskar risken för smitta avsevärt. Det 
finns dock en risk att smitta kan komma från vild fisk. Det kan vara så att det inte sker 
något sjukdomsutbrott så länge fisken är i det vilda och därmed i låga tätheter, men om 
fisk i en kasse smittas så kan det uppstå ett sjukdomsutbrott bara genom att tätheten av 
fisk är mycket högre, detta har dock aldrig skett. Att bibehålla spårbarhet från sättfisk till 
slaktad fisk och att upprätthålla god hygien är viktiga delar för att förebygga uppkomst 
och spridning av sjukdomar vilket skulle kunna ge upphov till negativ påverkan på 
Landösjöns fiskbestånd. Det kan däremot vara svårare att förebygga smitta som 
uppkommer från det vilda fiskbeståndet i öppen kassodling. 
 
Vid nollalternativet bedöms konsekvenserna på Landösjöns fiskbestånd som negativa då 
minskad näringstillförsel ger mindre mat till den vilda fisken. 
 
Fiskodlingens påverkan på fiskbeståndet och fisket i Landösjön bedöms 
överlag vara positiv under förutsättning att sjukdomsutbrott samt 
rymningar förebyggs.  

8 Rennäring 

8.1 Nuläge – rennäring 
När verksamheter planeras inom en samebys marker är lokalisering avgörande för vilken 
typ av påverkan som densamma kan ge upphov till. En fiskodling som lokaliseras mitt i 
en flyttled eller i områden med svaga isar eller trånga passager kan påverka rennäringen 
negativt om det skulle leda till att renar skulle gå igenom isen eller skrämmas till följd av 
oaktsam personal eller verksamhetens drift. Skrämsel av renar kan skingra hjordar och 
innebära merarbete för renskötarna. 
 
Huvudalternativet och nuvarande verksamhet ligger inom ett av Jovnevaerie samebys 
kärnområden mellan deras åretruntmarker och vinterbetesmarker, se Figur 8.1. Inga 
konflikter har uppstått med rennäringen under Bolagets drifttid. Det främsta anspråket 
inom samebyns marker är det odlingsområdet som nyttjas i Landösjön.  
 

Positiva 
konsekvenser 
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Figur 8.1. Översiktskarta över Jovnevaerie samebys marker. Landösjön är markerat med blå färg och kärnområden med 
gul färg.  

8.2 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Bolaget har varit i kontakt med samebyn och efterfrågat synpunkter angående 
verksamheten men några synpunkter har inte inkommit. Representanter för samebyn 
närvarade inte vid något av samråden.  
 
Inkomna yttranden från Sametinget har i samband med samråd beaktats. För ytterligare 
information om yttrande, se bifogad samrådsredogörelse (Bilaga 1). 
 
Bolaget avser att informera Jovnevaerie sameby vid behov samt vid eventuella 
förändringar eller störningar av verksamheten som kan ge upphov till förändrad påverkan 
för rennäringen.  

8.3 Bedömning av konsekvenser på rennäringen 
Verksamheten har bedrivits under en längre tid på samma plats i 
samma omfattning och då detta inte kommer att förändras bedöms det 
att Bolagets verksamhet inte ger upphov till någon påverkan på 
rennäringen eller dess förutsättningar. Säkerhet i bedömningar bedöms som stor med 
hänsyn till verksamhetens historik på platsen. 
 
Vid nollalternativet bedöms ej heller några konsekvenser för rennäringen uppstå. 

Inga 
konsekvenser 
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9 Risk för olyckor och haverier 

9.1 Nuläge – Risk för olyckor och haverier 
Högre krav ställs på verksamheter som omfattas av Sevesolagen när det gäller säkerhet 
och riskinventering, riskanalys, säkerhetsåtgärder och säkerhetsrapport. Öppen 
kassodling är inte en verksamhet som kan generera stora risker och utgör inte en 
verksamhet som omfattas av Sevesolagstifningen. Det förekommer ingen omfattande 
kemikaliehantering eller komplex verksamhet som ökar riskerna för t.ex. blandning av 
kemikalier och det finns heller ingen risk för dominoeffekter. Inte heller många människor 
riskerar att påverkas vid en olycka. 
 
En fiskodlingsverksamhet påverkar inte säkerheten för närliggande omgivning eller 
närboende, förutsatt att anvisade säkerhetsområden respekteras sommar- som vintertid. 
En fiskodlings säkerhet kan påverkas av tillgänglighet för obehöriga och/eller 
förbipasserande. Såsom tidigare nämnts bedrivs verksamheten delvis oskyddat i direkt 
kontakt med omgivningen och påverkas därför av väderförhållanden och omständigheter 
som exempelvis is/islossning, vattenreglering, vind, temperatur och nederbörd. 
Omgivningen, vädret samt sabotage kan även påverka odlingsutrustningen och orsaka 
haverier. Haverier i öppen kassodling utgörs främst av att kassar kan gå sönder vid hårt 
väder eller att det sker olyckor vid bogsering av kassar. Intrång i odlingen av utomstående, 
som skär sönder kassar och släpper ut fisk och förorsakar annan förstörelse utgör också en 
risk. Denna typ av brott kan inte förutses eller förebyggas på annat sätt än med normala 
skyddsåtgärder. 
 
Inga olyckor eller sabotage har inträffat på fiskodlingen sedan nuvarande platschef 
tillträdde 2010. Intrång har skett men har kunnat avbrytas tack vare larm och 
kameraövervakning. 
 
Det framkom under samrådsprocessen (som till viss del kan tillskrivas människors hälsa) 
att vissa närboende och allmänhet tycker att det informeras/kommuniceras för lite om 
fiskodlingen samt att den information som ges om verksamhetens påverkan kan vara svår 
att förstå. 

9.2 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Bolaget åtar sig att upprätta och tydligt märka ut ett säkerhetsområde runt odlingsområdet 
vintertid för att minimera risk för olyckor/haverier. Vid eventuell uppkomst av skada på 
odlingsenhet kommer försök till återfångst av fisk att göras. Odlingsenheter kommer att 
förankras väl. Bolaget har också för avsikt att sätta upp staket på delar av fastigheten för 
att ytterligare säkra upp för eventuella intrång. Kameraövervakning sker i syfte att 
förebygga sabotage. 
 
För att säkerställa att närboende och allmänhet får ta del av information om verksamheten 
och dess påverkan kommer Bolaget att arbeta för en bättre kommunikation och ökad 
delaktighet bland ortsbor. Detta arbete påbörjades redan våren 2019 och kan 
förhoppningsvis återupptas så snart pandemin är under kontroll. 
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Fiskodlingen är delvis skyddad mot intrång genom grindar, larm och kameraövervakning. 
Detta för att minimera risk för intrång och skadegörelse som kan inverka negativt på 
fiskens välfärd och livsmiljö samt omgivande miljö. Se även avsnitt 6.4 och 7.4. 

9.3 Bedömning av konsekvenser på människors hälsa och säkerhet 
Vid nollalternativet bedöms inga konsekvenser uppstå med avseende på människors hälsa 
och säkerhet. 
 
Ansökt verksamhet innebär en del risker för personalen och för skador på utrustning samt 
risk för rymning av fisk. Rymningar och dess konsekvenser redogörs för även i avsnittet 
7.4 i MKB.Förutsatt att inget haveri uppkommer bedöms konsekvenserna på människors 
hälsa och säkerhet att bli liten - obetydlig. 

 
 
 

10 Övriga intressen 

10.1 Friluftsliv och turism 
Landösjön lockar många sportfiskare och är ett omtalat fiskevatten. Fiskodlingens tillskott 
av näringsämnen gör att många fiskar cirkulerar runt odlingen. Detta har gjort att det är 
populärt att fiska nära odlingsområdet. Det i sin tur ställer krav på tydliga 
säkerhetsanvisningar kring odlingsområdet för att minimera risk för olycka och skada på 
odlingsutrustningen.  
 
Landösjön används för rekreation av närboende och besökare. I Rönnöfors har en retreat 
etablerat sig med fokus på välbefinnande och yoga. 
 
Med avseende på friluftsliv och turism bedöms nollalternativet ge upphov till negativa 
konsekvenser dels genom att mindre näringstillförsel förväntas ge sämre förutsättningar 
för den vilda fisken, dels genom att fisk inte längre skulle dras till odlingsområdet och 
därigenom skulle en populär fiskeplats förmodligen inte vara lika gynnsam om 
fiskodlingen läggs ned. 
 
Bolaget bedöms inte försvåra eller påverka något av ovanstående negativt. Sportfisket 
verkar påverkas positivt av fiskodlingen. 
 
 
 
 

10.2 Djurliv 
Påverkan på djurlivet kan uppstå genom förrymda fiskar som potentiellt konkurrerar om 
föda. Smittspridning kan ske från fiskodlingsanläggning till den vilda fisken, eller tvärtom, 
se mer i avsnitt 7. Fiskätande djur som till exempel mink och utter kan potentiellt gynnas 
av fiskodling med risk för trasiga odlingskassar som följd för Bolaget. Bolaget har inte 
erfarit några problem med fiskätande djur. 
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Även fåglar kan gynnas av fiskodling om kassarna inte utrustas med 
fågelskyddsanordning. Fåglar kan skadas av eventuella skyddsanordningar och kan 
innebära en smittorisk. För att undvika hög förekomst av fåglar inom anläggningen är 
odlingskassarna utrustade med fågelnät och Bolaget kommer att genomföra ett test med 
grön laser för att skrämma bort fåglar. Foderspill kommer att omedelbart tas omhand om 
detta skulle uppstå. Bolaget använder radio som störningsmetod vid de tillfällen då 
personal inte vistas på bryggan. 
 
Åtgärder för händelse av rymning och/eller sjukdomsutbrott behandlas enligt 
Matfiskodlarnas ”code of practice” och Bolaget avser att delta i den frivilliga 
fiskhälsokontrollen som planeras. Ett uppdaterat egenkontrollprogram med tillhörande 
bilagor kommer att vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast tre månader efter att 
tillstånd vunnit laga kraft. 
 
Bolaget är ansluten till Jordbruksverkets obligatoriska fiskhälsoprogram, vilket innebär att 
hälsokontroller genomförs på fisken med jämna mellanrum. Bolaget strävar efter att hålla 
en hög smittskyddshygien. 
 
Nollalternativet bedöms i teorin ge negativa konsekvenser för övrigt djurliv då 
fiskodlingen utgör en, för vissa djurslag direkt, och för andra en indirekt potentiell 
födokälla. 
 
Verksamhetens påverkan på övrigt djurliv bedöms sammantaget som 
obetydliga med hänsyn till ovan nämnda skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått. 

11 Uppföljning och kontroll 
Bolaget har anlitat konsult med akvatiska kompetenser (Pelagia) som upprättat Bolagets 
recipientkontrollprogram samt deltagit i upprättande av egenkontrollprogrammet. 
Bolaget kommer från och med 2021 genomföra periodiska besiktningar av verksamheten. 
En uppdatering av befintligt egenkontrollprogram kommer att göras, utformat för 
planerad verksamhet. Egenkontroll kommer att bedrivas enligt krav i Förordningen 
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll med särskild fokus på angivna villkor. Som 
bilagor till egenkontroll kommer uppdaterad version av recipientkontrollprogram att 
bifogas. Dessa bilagor föreslås skickas in till tillsynsmyndighet senast tre månader efter 
tillståndet vunnit laga kraft och när slutliga villkor fastställts. Bolaget kommer även att 
arbeta med att förbättra kommunikation kring och om verksamheten med berörda och den 
allmänhet som är intresserad. 

12 Miljömål 
Generationsmålet och de nationella miljömålen fastställdes av Sveriges riksdag 1999. 
Generationsmålet säger att ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser” (Sveriges riksdag, 1999).  
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Figur 12.1 Illustration för de 16 svenska miljömålen (https://www.sverigesmiljomal.se/kontakt/grafisk-profil/ Hämtad 
2021-03-08). 

 
Generationsmålets syfte är att ge vägledning om vilka värden som ska skyddas och den 
omställning av samhället som behöver ske inom en generation. Som en del i att nå 
generationsmålet har Sveriges riksdag formulerat 16 nationella miljökvalitetsmål som 
behöver uppfyllas för att generationsmålet ska nås. Miljökvalitetsmålens syfte är att 
ytterligare belysa inriktningen med miljöarbetet och innehåller i sig mer specificerade 
etappmål.  
 
Ambitionen med miljömålen var att de skulle uppnås innan 2020. Ett av de 16 miljömålen 
nåddes till 2020 och nästa hållpunkt för de svenska miljömålen sammanfaller med de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Att uppnå miljömålen skulle innebära att Sverige 
uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  
 

https://www.sverigesmiljomal.se/kontakt/grafisk-profil/
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Figur 12. 2 Globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 (https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/globala-malen-och-agenda-2030/ikoner/ Hämtad 2021-03-08) 

12.1 Fiskodlingens påverkan på miljömålen 
Fiskodling som verksamhet är i jämförelse med andra sätt att producera animaliskt protein 
relativt skonsamt mot miljö och natur. För öppen kassodling krävs det ingen avverkning 
och bidrar inte till ökade utsläpp av metangas eller tar stora landarealer i anspråk. 
 
I Tabell 12.1 ges en sammanfattande bedömning om fiskodlingens påverkan på, för 
verksamheten relevanta, miljömål.  
 
  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ikoner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ikoner/
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Tabell 12.1 Sammanställning över aktuella miljömål, kortfattad bedömning om verksamhetens påverkan bedöms vara 
positiv eller negativ med kommentar om eventuell påverkan. 

Miljömål Bedömning Kommentar 

Levande sjöar och vattendrag Ingen påverkan 
Påverkan kan vara både positiv och 
negativ  

Ingen övergödning Ingen påverkan 
Verksamheten ger upphov till utsläpp 
av näringsämnen och kan eventuellt ge 
upphov till lokal påverkan.  

Bara naturlig försurning Ingen påverkan 
Verksamheten anses inte påverka 
miljömålet 

Ett rikt växt- och djurliv Positiv påverkan 
Verksamheten bedöms ha en positiv 
påverkan på miljömålet 

Frisk luft Ingen påverkan 
Utsläpp till luft från verksamheten 
anses vara ringa  

Begränsad miljöpåverkan Ingen påverkan 

Skyddsåtgärder och kontroll av 
verksamhetenspåverkan ska 
säkerställa att negativ påverkan ej 
uppkommer 

Storslagen fjällmiljö Ingen påverkan 
Verksamheten bedöms inte påverka 
miljömålet 

Grundvatten av god kvalitet Ingen påverkan 
Verksamheten bedöms inte påverka 
miljömålet 

Giftfri miljö Ingen påverkan 
Verksamheten anses inte påverka 
miljömålet 

 
Levande sjöar och vattendrag  
I vattenkraftsreglerade sjöar och vattendrag uppstår ofta brist på näring till följd av de 
onaturliga vattenfluktuationerna. Ett visst tillskott av näringsämnen kan därför ha en 
positiv effekt på ekosystemet i vattenkraftspåverkade vatten. Vattenkraftsmagasin anses 
därmed ha stor potential för fiskodling och många av dem har goda förutsättningar för 
fiskodling i öppna kassar. En rätt placerad fiskodling, med lagom mängd fisk, orsakar 
sällan en negativ effekt i sådana vattensystem. Reglerade vatten i inlandet bedöms ha 
kapacitet och bra förutsättningar för fiskodling vilket har belysts i Jordbruksverkets 
strategi Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar (2012). 
 
Fiskodlingen skulle kunna påverka miljömålet levande sjöar och vattendrag både positivt 
och negativt. Landösjön är påverkad av vattenkraftreglering och definieras därför som ett 
kraftigt modifierat vatten. Den naturliga produktionen i sjön har minskat på grund av den 
näringsurlakning som uppkommer till följd av regleringen. Det näringstillskott som 
fiskodlingen medför har därför ökat den naturliga produktionen med bland annat 
rapporter från fiskare om en ökad storlek på den vilda fisken. Trots det tillskott av näring 
som fiskodlingen medför är halterna av näringsämnen fortfarande låga. Vid fortsatt odling 
av fisk i Landösjön uppskattas halterna av näringsämnen även fortsättningsvis vara låga 
(se avsnitt 6.4) och bedöms inte leda till en förändring av sjöns ekologiska status. Det 
näringstillskott som fiskodlingen ger upphov till bör gynna Landösjön och den biologiska 
mångfalden. 
 
Förrymda fiskar från fiskodlingen bedöms inte påverka situationen för inhemska arter eller 
miljömålet negativt. Den röding som odlas i verksamheten är av samma art som planteras 
ut i Landösjön och så har gjorts sedan år 1999 vilket innebär att samma typ av fisk som 
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odlas redan förekommer fritt i Landösjön. Produktion av matfisk skulle kunna anses 
påverka miljömålet positivt genom att odling av matfisk kan minska fisketrycket på 
naturligt förekommande populationer av matfisk. 
 
Eventuella sjukdomsutbrott skulle kunna komma att påverka miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag, vilket likväl kan ha sitt ursprung antingen från den odlade fisken eller från det 
vilda fiskbeståndet. Bolaget utför kontroller regelbundet för att säkerställa att ingen 
sjukdom finns hos fiskarna och har rutiner för hantering om sjukdomsproblematik inom 
odlingen skulle uppstå, se mer i Bilaga 5 till ansökan, Teknisk beskrivning.  
 
Syrgashalten i bottenområdet kan i teorin lokalt sjunka i direkt anslutning till kassarna till 
följd av ansamling av sediment. Påverkan på syrgashalten från nedbrytning av sediment 
bedöms som relativt liten då bottenströmmarna kontinuerligt kommer att tillföra syre till 
området.  
 
Fiskodlingen bedöms inte påverka miljömålet Levande sjöar och vattendrag negativt. 
Påverkan av tillskott av näringsämnen från verksamheten kontrolleras inom fiskodlingens 
egenkontrollprogram i Landösjön och Långan. Ett väl fungerande egenkontrollprogram 
och noggrann uppföljning av verksamhetens påverkan är en självklarhet för Bolaget och 
en förutsättning för tillstånd, se Bilaga 3 för recipientkontrollprogram. 
 
Bara naturlig försurning 
Inom verksamheten är det främst användning av fossila bränslen till transporter till och 
från verksamheten som ger upphov till utsläpp av ämnen som skulle kunna påverka 
miljömålet Bara naturlig försurning. Transporter till och från verksamhetsområdet är en 
förutsättning för att kunna bedriva verksamheten och utgörs huvudsakligen av transport 
av foder, slaktad fisk, avfallshämtning samt leverans av annat material, för detaljerad 
redovisning över transporter till och från verksamheten se avsnitt 3.3. Dessa transporter 
bedöms dock inte vara i den omfattningen att det leder till negativ påverkan på eller 
förhindrar måluppfyllnad av miljömålet. 
 
Nationell livsmedelsproduktion kan på sikt leda till att import av samma typ av livsmedel 
minskar vilket skulle kunna leda till minskning av transporter på annat håll. Bolaget 
hoppas att kunna minska antalet transporter genom att på sikt upphöra med hämtning av 
slaktavfall genom att satsa på installation av en hygieniseringsanläggning så avfallet kan 
nyttjas för framställan av biogas.  
 
Fiskodlingen bedöms inte påverka miljömålet Bara naturlig försurning.  
 
Begränsad klimatpåverkan  
Liksom miljömålet bara naturlig försurning påverkas miljömålet begränsad 
klimatpåverkan huvudsakligen av transporter genom utsläpp av koldioxid till atmosfären, 
se Teknisk beskrivning (Bilaga 5 till ansökan). Ökningen från fiskodlingen anses inte vara 
betydande. Utsläppen av koldioxid från transporter bör vägas mot att inrikes 
matproduktionen kan medföra ett minskat behov av importerade fiskprodukter och 
eventuellt även bidra till minskad produktion/import av annat animaliskt protein vilket 
skulle kunna bidra med minskade transporter och övrig påverkan från annat håll.  
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Bolaget hoppas att kunna minska antalet transporter genom att på sikt upphöra med 
hämtning av slaktavfall genom att satsa på installation av en hygieniseringsanläggning så 
avfallet kan nyttjas för framställan av biogas.  
 
Om stora mängder sediment skulle ansamlas under odlingsområdet och syrgasbrist skulle 
uppstå kan växthusgasen metan bildas. Metangas är giftigt för fiskarna och det ligger 
därmed i Bolagets intresse att förhindra uppkomst av metangasbildning. Risken för 
syrefria bottnar och metangasbildning bedöms som liten då odlingens placering och 
utformning är anpassad för att medföra en så liten påverkan som möjligt. 
 
Fiskodlingen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan.  
 
Ingen övergödning  
Som tidigare nämnts är Landösjön en näringsfattig sjö som påverkats genom 
vattenkraftsreglering. Det näringstillskott som odlingen medför innebär en ökning av den 
biologiska produktionen i sjön. Denna effekt bör ses som positiv så länge det tillgängliga 
närsaltsutrymmet inte överskrids och den ekologiska statusen i sjön inte förändras.  
 
Lokala algblomningar kan i teorin förekomma i direkt anslutning till odlingsområdet till 
följd av den ökade näringstillförseln. Det har dock inte observerats några algblomningar 
förutom visuella observationer vid ett tillfälle då det även förekom i andra delar av sjön, 
både uppströms och nedströms fiskodlingen. Även en ökad produktion av påväxtalger i 
anslutning till fiskodlingsområdet kan i teorin förekomma då halterna av näringsämnen 
kommer att vara högre i fiskodlingens närområden än där en större utspädning hunnit ske. 
Genomförda undersökningar ger emellertid en indikation på näringsfattiga förhållanden. 
Endast en liten andel av det totala fosfortillskottet uppskattas nå Bottenhavet och Östersjön 
och bedöms inte påverka miljömålet Hav i balans eller Levande kust och skärgård. 
 
God bebyggd miljö  
Området vid fiskodlingen i Landösjön är glesbefolkat och fiskodling genererar 
förhållandevis lite buller. Fiskodlingen kommer inte att överskrida Naturvårdsverkets 
riktlinjer kring externt industribuller enligt ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller”.  
 
Transporter till och från odlingslokalerna kommer dels medföra buller, dels belasta 
vägnätet. Det kommer dock att ligga i Bolagets intresse att vägarna upprätthåller god 
standard.  
 
Verksamheten bedöms inte påverka miljömålet God bebyggd miljö negativt. 
 
Frisk luft  
Fiskodlingen påverkar luften främst genom utsläpp av avgaser från maskiner och fordon, 
se även miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Död fisk kommer att omhändertas på sådant 
sätt att den inte skall förorsaka luktolägenheter och Bolaget undersöker som nämnts 
möjligheter till att skaffa hygieniseringsanläggning. 
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Giftfri miljö  
Fiskodlingen bedrivs utan förbrukning av kemiska tillsatser eller skadliga ämnen. De 
medel som användas i kemikalieväg är främst städkemikalier och drivmedel till maskiner, 
se även Teknisk beskrivning (Bilaga 5 till ansökan). 
 
Medicinering har hittills inte behövts vid fiskodlingen i Landösjön och om behov skulle 
uppstå sker detta i samråd med och efter recept från veterinär. Allt avfall som uppkommer 
från verksamheten omhändertas och återvinns i den utsträckningen så är möjligt. 
Miljömålet Giftfri miljö bedöms inte påverkas negativt av fortsatt fiskodling i Landösjön.  
 
Storslagen fjällmiljö 
Bolagets verksamhet bedöms inte påverka miljömålet Storslagen fjällmiljö. 
 
Grundvatten av god kvalitet  
Närmaste grundvattentäkten ligger nedströms odlingen i Landön och ytterligare 
grundvattentäkt nedströms Landösjön och Långan, se figur 12.3. 
 

 
Figur 13.1 Karta över grundvattenmagasin (SGU:s kartvisare hämtad 2021-03-09).  
Topografiskt underlag: Ur GSD-Vägkartan © Lantmäteriet. Rutnät i svart anger koordinater i Sweref99TM. 

 
Jordarterna kring dessa grundvattentäkter utgörs främst av isälvssediment och morän. 
Utifrån områdets topografi och grundvattenriktningen bedöms inte fiskodlingen påverka 
miljömålet Grundvatten av god kvalitet. 
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Ett rikt växt- och djurliv  
Odlingsverksamheten kan ha en positiv påverkan på miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 
genom att näring från fiskodlingen potentiellt kan bidra till en ökad produktion och 
därmed bidra till en ökad eller framför allt bibehållen biologisk mångfald. Fiskodlingen 
kommer att fortsätta bedrivas i samma omfattning som idag och SMHI:s modellering visar 
på att detta inte bör förändra Landösjöns status. Fiskodlingen bedöms ha en positiv 
påverkan på miljömålet Ett rikt växt och djurliv. 

12.2 Regionala miljömål 
De regionala miljömålen är vägledande för det miljötillstånd som ska uppnås i Jämtlands 
län och i december 2013 antogs dessa som sedan befästes i december 2016 (Länsstyrelsen 
Jämtland, 2020). Skillnaden mellan de regionala och de nationella miljökvalitetsmålen är 
främst ytterligare preciseringar. Jämtland antog två regionala tillägg till de svenska 
miljömålen och lyder Ingen utbyggnad av vattenkraft samt Ingen uranbrytning (Länsstyrelsen 
Jämtland).  
 
 Miljömål som har prioriterats i Jämtlands län under perioden 2017–2020. 

o Begränsad klimatpåverkan 
o God bebyggd miljö 
o Giftfri miljö 
o Levande sjöar och vattendrag 
o Levande skogar 
o Ett rikt odlingslandskap 
o Storslagen fjällmiljö 

12.3 Lokala miljömål 
Krokoms kommun strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt perspektiv.  
 
Krokoms kommun har definierat sju målområden som del av miljöarbetet.  

o Samhällsplanering och byggande 
o Energi 
o Upphandling 
o Vatten 
o Utbildning 
o Återanvändning och återvinning 
o Förorenade områden 

 
Kommunens mål ska förhindra att miljön påverkas av olika faktorer som kan förändra 
tillståndet i mark, luft och vatten. 
 
Fiskodlingen berör främst Krokom kommuns målområde gällande vatten och innefattar 
samma påverkan som för miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Fiskodlingen har en 
påverkan i Landösjön främst koncentrerad till odlingsområdet. Verksamheten bedöms inte 
påverka miljömålet Levande sjöar och vattendrag eller påverka kommunens målområde 
negativt. Påverkan av tillskott av näringsämnen från verksamheten kontrolleras inom 
fiskodlingens egenkontrollprogram i Landösjön och Långan. Ett väl fungerande 
egenkontrollprogram och noggrann uppföljning av verksamhetens påverkan är en 
självklarhet för Bolaget och en förutsättning för tillstånd. 
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De arbetstillfällen som verksamheten ger upphov till bör vara viktiga såväl för Landön 
som Krokoms kommun då det ger både sysselsättning till lokalbefolkningen och 
skatteintäkter. Arbetstillfällen kan anses utgöra hållbarhet ur ett socialt samt ekonomiskt 
perspektiv.  

13 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel och regleras i miljöbalkens 5 kap. 
Efterlevnad av miljökvalitetsnormer är en ingående aspekt i prövning av en verksamhets 
tillåtlighet och villkor. Normer kan meddelas av regeringen för att uppnå de svenska 
miljökvalitetsmålen eller vid tillämpning samt införande av EG-direktiv. 
 
Förordningar om miljökvalitetsnormer aktuella för sökt verksamhet:  

o Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en 
vattenförekomst och innebär att sjöar och vattendrag, kustvatten och vatten i 
övergångszon m.fl. ska nå god ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Den aktuella statusen 
för ett vatten får inte försämras i något avseende.  
 
Landö(g)sjön (EU_CD SE704970-142 446) är reglerad och bedöms som en kraftigt 
modifierad ytvattenförekomst. Enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön (SFS 2004:660) kap 4, 4 § får tillståndet i en sådan ytvattenförekomst inte 
försämras. 
 
Biologiska kvalitetsfaktorer är inte klassificerade med undantag för fisk som klassificerats 
till otillfredsställande utifrån en expertbedömning. För kvalitetsfaktorn fisk anges att 
klassning ej är utförd pga svagheter i ERQ8.   
 
Den fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen är klassificerad till hög status 
utifrån en expertbedömning utifrån data från kontrollprogram provtaget i Landögsjön och 
data från recipientkontrollen i vattenförekomsten Långan. Klassningsosäkerheten bedöms 
till hög. Miljökonsekvenstypen är övergödning på grund av belastning från näringsämnen.  
 
Försurningspåverkan är klassad till hög status. Denna bedömning gjordes i cykel 2, ingen 
ny bedömning har gjorts i cykel 3. Motivering från cykel 2: Klassningen är preliminär, 
schablonmässig och en vidare analys av dataunderlaget är absolut nödvändig. 
Bedömningsgrunder för försurning tillämpades inte. Expertkunskap och 
expertbedömning av mätdata av pH och alkalinitet utgör underlag för klassningen. 
Klassningen använder ’sämst avgör’-principen för att sammanväga olika lokaler inom 
vattenförekomstens avrinningsområde. Klassningen i lokaler baserades på det lägsta 
uppmätta värdet för pH och alkalinitet och expertbedömning av utfallet. Effekt av 
pågående eller historisk kalkning räknades inte bort eftersom nuvarande vattenkemisk 
status för surhet i förhållande till referenssituationen ska bedömas och anges. 
Statusklassningen är därför resultatet av naturliga förhållanden, mänsklig påverkan och 
pågående eller genomförda åtgärder. Detta kan exempelvis leda till att en vattenförekomst 
kan ha god pH-status tack vare framgångsrik kalkning i ett försurat vatten. 
Vattenförekomstens avrinningsområde innehåller 0 lokal(er) i själva vattenförekomst och 
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2 lokal(er) i andra ytvatten där vattenkemi provtogs. I avrinningsområdens lokaler 
analyserades sammanlagd 2 gång(er) pH och alkalinitet i perioden 2001-2012. 1 prov(er) 
per lokal per år analyserades. 2 år i den 12 års-perioden togs prover. 
 
Särskilda förorenade ämnen är ej klassad. Mätningar saknas för att kunna göra en 
bedömning. Mätningar av metaller finns endast från ett tillfälle, se SLU Miljödata för 
mätresultat. Modellering av biotillgänglig halt för zink och koppar visar på värden 
understigande årsmedelvärde som inte får överskridas. 
 
Vad gäller de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är konnektivitet klassificerad till 
dålig status, hydrologisk regim till dålig status och morfologiskt tillstånd till måttlig status. 
Bottensubstrat i sjöar är ej klassade. 
 
Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status då gränsvärden för bromerad 
difenyleter och kvicksilver överskrids (VISS, 2021). 
 
Tabell 13. Information från Viss (vatteninformationssystem Sverige) för ytvattenförekomster i anslutning till 
fiskodlingsverksamheten i Landön. 

Vattenförekomst  
Beslutade 
miljökvalitetsnormer 
/kvalitetskrav 

Beslutad status Tidsfrist 

Landö(g)sjön (EU_CD  
SE704970-142 446) 

Kraftigt 
modifierad 
vattenförekomst 

God ekologisk potential, 
God kemisk – med 
undantag för Hg och 
PBDE. 

Otillfredsställande 
ekologisk status, 
Uppnår ej god 
kemisk status. 

2021 

Långan 
(EU_CD 
SE704840–142 687) 

Naturlig 
vattenförekomst 

God ekologisk status, God 
kemisk – med undantag 
för Hg och PBDE. 
Gynnsamt tillstånd 
skyddat område, Natura 
2000. 

Otillfredsställande 
ekologisk status, 
uppnår ej god 
kemisk status. 

2021 

 
Det har tagits fram nya förslag om miljökvalitetsnormer för Landö(g)sjön respektive 
Långan som om dessa beslutas skall nås 2033. För Landö(g)sjön gäller God ekologisk potential 
och för Långan God ekologisk status. 
 
För att bedöma sjöns fiskodlingspotential beräknas närsaltsutrymmet och produktionen 
dimensioneras så att det inte medför en statusförändring av sjön. Eventuell påverkan som 
uppstår sker lokalt och kommer inte att ge någon betydande påverkan för sjön i helhet eller 
nedströmsliggande vattendrag. 
 
Undersökningar i Landösjön har visat en Hög status med avseende på fosfor och 
påväxtalger, God status med avseende på växtplankton och bottenfauna och ringa 
förekomst av makrofyter. Verksamheten ger upphov till ökat nedfall i kassarnas direkta 
närhet och denna yta är så pass liten att den påverkar mindre än 0,1 % av 
vattenförekomstens area, vilket i bedömningsgrunderna anger inte ge någon påverkan på 
status med avseende på kvalitetsfaktorn morfologisk påverkan. 
 
Verksamheten bedöms ej ha någon påverkan på försurning, särskilda förorenande ämnen, 
konnektivitet eller hydrologisk regim i sjöar. Verksamheten bedöms därutöver ej ha någon 
inverkan på kemisk status. Även vattenverksamheten (renovering av kaj) bedöms inte ge 
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upphov till betydande påverkan för sjön. Det vattenområde som tas i anspråk omfattar 
mycket små delar av vattenförekomstens totala volym och bedöms ej ha någon påverkan 
på kvalitetsfaktorer eller ingående parametrar. 
 
Sammanfattningsvis bedöms ansökt verksamhets inverkan på miljökvalitetsnormer för 
vattenkvalitet och relevanta kvalitetsfaktorer och parametrar vara obetydliga för 
vattenförekomsten som helhet. 

14 Samlad bedömning 
Fiskodling är ett resurseffektivt sätt för produktion av livsmedel och en ökad konsumtion 
av svenskodlad fisk skulle kunna gynna både människors hälsa och miljön. Även ur ett 
nationellt perspektiv bör det finnas intresse för att fortsätta utveckla fiskodling i Sverige 
då självförsörjande är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Närproducerade livsmedel och 
ökad nationell livsmedelsproduktion kan leda till ett mer hållbart samhälle. Efterfrågan på 
matfisk har ökat och det är viktigt att upprätthålla tillgången på odlad matfisk. Odlad 
matfisk förhindrar att naturliga fiskbestånd utarmas i större utsträckning och Sverige har 
bedömts vara ett land med god potential för utveckling av vattenbruk. 
 
Rådande världsläge har belyst vikten av att upprätthålla en hög självförsörjningsgrad och 
beredskap. Fiskodling i kassar kan anses som en beredskapsresurs som kan upprätthållas 
med förhållandevis små medel. 
 
Genom att förena tillstånd med genomtänkta villkor kan till exempel miljöundersökningar 
i Landösjön säkerställa inte bara verksamhetens egen påverkan utan även om andra 
externa faktorer påverkar Landösjön. 
 
Fiskodling med öppna kassar är inte alltid den mest lämpade odlingstekniken utan det 
avgörs av ett flertal faktorer, främst av lokalisering, platsspecifika förutsättningar och 
vilken fiskart som ska odlas. Givetvis även rådande kunskapsläge och vilka tekniska 
alternativ som finns tillgängliga och som är ekonomiskt hållbara. Med hänsyn till detta 
anser sig Bolaget ha visat att kassodling är bästa möjliga teknik för odling av röding till 
matfisk i Landösjön. 
 
Bolagets nuvarande påverkan på Landösjön är mycket väl undersökt. Enligt de 
undersökningar som genomförts avseende verksamhetens påverkan på Landösjöns 
vattenmiljö visar resultaten att undersökta kvalitetsfaktorer inte försämras på ett sätt som 
medför att ansökt verksamhet inte skulle kunna vara tillåten. Ansökt vattenverksamhet 
omfattar mycket små andelar av vattenförekomstens totala volym och bedöms ej ha någon 
påverkan på kvalitetsfaktorer eller ingående parametrar. 
 
Konsekvenserna av en fortsatt fiskodling med samma omfattning på samma plats kommer 
enligt SMHI:s modell fortsatt förhålla sig på samma nivå som idag gällande halter av 
näringsämnen. Vilket innebär att påverkan på Landösjöns och Långans näringsstatus 
bedöms som liten. Fiskodlingsverksamheten i Landösjön har bedrivits i enlighet med 
gällande tillstånd. Bolaget har visat på att produktionen av fisk har skett med en minimal 
inverkan på människors hälsa och miljön. Utifrån erfarenhet från befintlig verksamhet 
bedömer Bolaget odlingslokalen som fördelaktig för fiskodling och ansöker därför om ett 
nytt miljötillstånd för att bedriva verksamhet på platsen. Bolaget ansöker om att fortsätta 
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med fiskodling i samma omfattning och inom samma fastighet som idag och därmed anses 
säkerheten i bedömningarna som stor. Sammanfattningsvis är bedömningen att ansökt 
verksamhets konsekvenser för samtliga bedömda miljöaspekter är små eller obetydliga. 
 
Ansökt verksamhet i förhållande till nollalternativet har i ett större sammanhang en liten 
negativ inverkan på berörda miljöaspekter. Belastningen på vattenmiljön är direkt kopplad 
till nyttjandet av foder. Fodret är även den största produktionsinsatsen, vilket innebär att 
det finns ett ekonomiskt incitament att optimera utfodringen så att så liten andel som 
möjligt går till spillo. 
 
Alternativa odlingstekniker till den valda har även undersökts och utvärderats. Vald 
teknik är den mest beprövade metoden och av de alternativ som undersökts anses nya 
tekniker för semislutna odlingssystem ej utgöra tillräckligt utvecklad teknik för aktuella 
fiskarter i kommersiell skala. RAS-anläggningar har nått längre i sin teknikutveckling i 
jämförelse med semislutna odlingssystem. Tekniken är tillgänglig men kan ej bedrivas 
med positiva vinstmarginaler utifrån de förutsättningar som finns idag. Tekniken innebär 
även stora risker både för fisk och företagare varför öppna kassar är den teknik som bolaget 
även fortsatt avser att använda. Bolaget bevakar de innovationsprojekt som pågår som 
utvecklar och utvärderar system som ska samla upp foderrester och fekalier från öppen 
odlingskasse. 
 
Ett tillstyrkande av ansökt verksamhet innebär positiv inverkan på uppfyllelsen av de 
strategier och mål som finns i Livsmedelsstrategin. Det ligger även i linje med regeringens 
beslut att satsa medel på genomförandet av Livsmedelsstrategin och stärka den svenska 
livsmedelsexporten. Dessutom utgör livsmedelsproduktion i Sverige en viktig pusselbit 
för hur vi ska klara matförsörjningen i kristider. Bolaget bidrar genom sin verksamhet till 
att stärka Sveriges livsmedelsproduktion och en lägre sårbarhet i Sveriges livsmedelskedja. 
 
Nollalternativet skulle innebära att verksamheten inte kan fortsätta och därigenom inte 
kunna möta nuvarande marknadsbehov eller framtida ökade behov av livsmedel till en 
växande befolkning. Följderna av att ansökt verksamhet skulle avslås innebär förlorade 
arbetstillfällen i glesbygd vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser för 
lokalbygden. Dessutom kommer Svensk Fjällröding AB, samt Omegalax att påverkas 
negativt då fiskodlingen i Landösjön utgör en integrerad och viktig del i båda 
verksamheterna. 
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