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SAMMANFATTNING 
 
Genomförda samrådsmöten 
Länsstyrelsen Jämtland och Krokoms kommun, digitalt möte 2020-06-11. 
Samråd med särskilt berörda och allmänhet, Rönnöfors 2020-10-27. 
Samråd med särskilt berörda och allmänhet, Långan 2020-10-28. 
Fastighetsägare, digitalt möte 2021-01-04. 
 
Sammanfattning av synpunkter från Länsstyrelsen Jämtland och Krokoms kommun 
Ansökan ska innehålla tydliga yrkanden och uppföljningsbara villkor, det ska framgå att 
det gäller en helhetsprövning, dvs fiskodling och slakteri. I miljökonsekvensbeskrivningen 
bör tyngdpunkt ligga på en utvecklad utredning och diskussion om vad som utgör bästa 
möjliga teknik samt en beskrivning om hur påverkan under verksamhetstiden sett ut och 
hur påverkan förväntas bli med fortsatt verksamhet. Det ska även redogöras för 
riskhantering, avfallshantering och transporter till och från odlingsområdet.  Ansökan bör 
även innehålla en utredning om ekonomisk säkerhet för eventuella åtgärder vid 
avveckling av verksamheten. 
 
Sammanfattning av synpunkter från särskilt berörda och allmänhet 
De flesta synpunkter som framkommer gäller den potentiella påverkan som fiskodlingen 
kan ge upphov till i Landösjön och Långans vattenmiljöer. Även allmänhet och de särskilt 
berörda lyfter frågan med olika odlingstekniker och varför det inte är aktuellt med 
landbaserad fiskodling. Det framkommer även oro för fiskhälsa gällande de inhemska 
arterna och att en bedömning av detta bör omfatta alla förekommande arter inte bara den 
inplanterade rödingen. 
 
Yrkandet om att flytta delar av odlingsverksamheten till Rönnöfors rör upp mycket 
känslor.  
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SAMRÅDSKRETS 
Inför samråd har information skickats ut från Hushållningssällskapet Västernorrland till 
den utökade samrådskretsen dvs, myndigheter, sametinget, berörd sameby, byalag och 
fiskevårdsområden 2020-10-08 samt annonsering i följande tidningar den Länstidningen 
Östersund 2020-10-14, Östersundsposten 2020-10-14 samt Jämtlands tidning 2020-10-22. 
 
Beslut fattades om att genomföra ett kompletterande digitalt samråd för fastighetsägare 
utifrån framkomna synpunkter från närvarande vid de fysiska samrådsmötena i 
Rönnöfors och Långan.  Utskick av inbjudan sändes per post, se bilaga för listor över 
fastighetsägare från Lantmäteriet. 

UTSKICK 
Följande skrivelse sändes ut per post och e-post; 
 
”Hej, 
Bifogar inbjudan till samrådsmöten med anledning av att Svensk Fjällröding AB avser att ansöka 
om förnyat tillstånd till fiskodling i Landösjön. 
 
Samrådsmöten kommer att genomföras vid två tillfällen enligt nedan: 

• Församlingshemmet i Rönnöfors tisdag 27 oktober kl. 18 

• Långans servering i Landön onsdag 28 oktober kl. 18 
Alla berörda är välkomna men på grund av Corona-läget är det obligatoriskt med föranmälan.  
 
Anmäl deltagande till Kenneth Ottosson, kenneth.ottosson@hush.se eller 070–6078422 senast 
21/10. Uppge namn och kontaktuppgift samt plats där du önskar delta. 
Vi bjuder på fika. 
 
Samrådsunderlag och program finns på ” 
https://hushallningssallskapet.se/samradsunderlag-for-odlingstillstand/ 
 

  

https://hushallningssallskapet.se/samradsunderlag-for-odlingstillstand/
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ANNONSER 
Annons i Jämtlands Tidning 22 oktober. 

 
 
Annons i Länstidningen Östersund 2020-10-14 och Östersundsposten 2020-10-14. 
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SÄNDLISTA 
 

Organisation Adress 

Länsstyrelsen Jämtland 

britta.munksten@lansstyrelsen.se 

joakim.svensson@lansstyrelsen.se 

jamtland@lansstyrelsen.se 

Krokoms kommun 
nisse.werner@krokom.se 

kundcenter@krokom.se 

Naturvårdsverket kundtjanst@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se 

Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Vattenmyndigheten 
Bottenhavet 

vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

charlotte.axen@sva.se 

sva@sva.se 

Naturskyddsföreningen remisser@naturskyddsforeningen.se 

Sportfiskarna info@sportfiskarna.se 

Sportfiskarna region norr joel.norlin@sportfiskarna.se 

Sametinget kansli@sametinget.se 

Jovnevaerie sameby kjellove.klemensson@gmail.com 

Jämtlands läns ornitologiska 
förening 

info@jorf.se 

Vattenregleringsföretagen 

info@vattenreglering.se 

ragnar.asklund@vattenreglering.se 

bertil.sellsve@vattenreglering.se 

Jämtkraft info@jamtkraft.se 

Landösjöns 
fiskevårdsområdesförening 

fiske@landosjon.se 

engstedt03@gmail.com, skickas även med vanlig post:  
Jan Engstedt, Kittelberget 121, 835 98 Offerdal 

Nedre Långans 
fiskevårdsområdesförening 

info@nedrelangan.com, skickas även med vanlig post: 
Örjan Ernehed, Böle 214, 835 98 Offerdal 

Rönnöfors Lysförening och 
byalag 

Olof Andersson, Rönnöfors 4302, 830 51 Offerdal 

Landöns Skifteslag Anders Bertilsson, Landön 431, 835 98 Offerdal 

Bredbyn-Västbyn Skifteslag Sigrid Björnsson, Västbyn 152, 835 98 Offerdal 

Landöns Byalag Hans Henriksson, Långan 136, 835 98 Offerdal 

Bredbyns Byalag Margareta Simonsson, Landön 200, 835 98 Offerdal 

Saran Yoga Rekreationscenter info@saranyoga.se 

 
För lista över fastighetsägare se bifogade listor från Lantmäteriet.  
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GENOMFÖRANDE SAMRÅD MED SÄRSKILT BERÖRDA OCH ALLMÄNHET 
Två fysiska samrådsmöten genomfördes i oktober 2020. Den 27/10 i församlingshemmet i 
Rönnöfors och den 28/10 i Långans servering i Landön. Utöver detta kompletterades dessa 
samråd med ett digitalt samråd via Zoom den 4/1 2021. Dagordning för samråd i 
Rönnöfors och Långan, samt det kompletterande digitala samrådet är densamma. Mötet 
inleds med att Hushållningssällskapet Västernorrland, Svensk Fjällröding AB och Pelagia 
Nature & Environment AB hälsar alla välkomna och presenterar sig.  

1. Presentation dagordning 
2. Presentation Pelagia Nature & Environment AB 
3. Tillståndsprocessen 
4. Samråd 
5. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
6. Befintlig verksamhet 
7. Nuvarande tillstånd 
8. Yrkanden och ansökan 
9. Miljöundersökningar och statusklassning Landösjön 
10. Synpunkter och diskussion 

 
Pelagia fortsätter med att översiktligt beskriva tillståndsprocessen, vad samrådet gäller och 
i vilket skede i tillståndsprocessen som samrådet genomförs. Samråd genomförs tidigt i 
tillståndsprocessen och är en möjlighet för verksamhetsutövaren att informera om 
kommande ansökan men framför allt är samrådet ett tillfälle för att samla in information 
och synpunkter från särskilt berörda och allmänhet. Vidare informeras det om syftet med 
en miljökonsekvensbeskrivning och en kortfattad beskrivning om vad denna kommer att 
innehålla samt att det som kommer fram under samrådsprocessen kommer att tas hänsyn 
till i utformandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Pelagia lyfter också frågan om 
fiskodling i öppna kassar alltid kan anses utgöra bästa möjliga teknik vilket till stor del 
beror på den aktuella lokaliseringens förutsättningar samt vilka tekniska möjligheter som 
finns. Vad som anses utgöra bästa möjliga teknik för fiskodling Landösjön ska MKB:n ge 
svar på. Avsnitt om bästa möjliga teknik och en jämförelse av dessa kommer att utgöra en 
omfattande del av MKB:n.  
 
SFAB informerar om nuvarande verksamhet att det är 100% spårbarhet från rom till slakt, 
en produktion på ca 500 ton röding/år, all försäljning sker på den svenska marknaden. Det 
bedrivs daglig tillsyn av verksamheten. Det har inte förekommit några sjukdomar hos 
fiskodlingen som därmed aldrig har behövt använda antibiotika. Landöröding är en 
välkänd produkt framför allt inom restaurangbranschen och serveras återkommande på 
bl.a. nobelmiddagar. SFAB skänker röding till förskolor i Krokoms kommun så att barnen 
ska kunna ta del av lokalproducerad mat. SFAB får regelbundet besök av såväl 
myndigheter som organisationer, bland annat Djurskyddet Sverige.  
 
Tidigare har nedgrävning av slaktavfall förekommit men då detta inte varit uppskattat av 
lokalbor har detta upphört. Tillstånd för nedgrävning finns fortfarande som en extra åtgärd 
vid akutbehov men i dagsläget transporteras slaktavfallet till en destruktionsanläggning i 
Karlskoga. SFAB har tagit fram en projektplan och hoppas på sikt kunna hygienisera 
fiskavfallet så att det kan nyttjas vid produktion av biogas.  
 
Hushållningssällskapet informerar om det nuvarande tillståndet och att detta är giltigt 
fram till 2023-03-31. Här framkommer det från närvarande att det har förekommit 
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missvisande information om vad nuvarande tillstånd faktiskt avser. 
Hushållningssällskapet förtydligar vad nuvarande tillstånd avser samt aktuell giltighetstid 
för tillståndet.  
 
Förstahandsyrkandet i kommande ansökan avser att SFAB vill fortsätta på samma plats i 
samma omfattning med fiskodlingsverksamheten som idag, med tillägget att nyttja en 
större del av befintligt vattenområde. Förstahandsyrkandet omfattar även tillstånd till 
utbyggnad av befintlig kaj samt en betydligt längre tillståndstid. Ansökan kommer även 
avse verkställighetsförordnande.  
 
Andrahandsyrkandet avser en komplettering med ytterligare odlingslokal i Rönnöfors där 
den främsta tillväxten ska ske och slakt ska även fortsättningsvis ske i Landön. Det här 
yrkandet rör upp känslor och samrådet i Rönnöfors handlar förståeligt till stor del om detta 
alternativ. 
 
Yrkande i tredje hand avser oförändrad produktion på samma plats och en tillståndstid 
om fem år. Under dessa fem år sker en successiv avveckling av verksamheten som upphör. 
 
Hushållningssällskapet Västernorrland redogör för ett förslag till nytt villkor som en 
kompensation till Landösjöns FVO att bekosta samt genomföra en årlig utsättning av 10 
000 2-somriga rödingar i Landösjön. Rödingen är av samma ursprung som sättfisken till 
odlingen. Detta villkor föreslås dels för att det säkerställer spårbarhet och att fisken som 
sätts ut är fri från sjukdomar samtidigt som detta minskar kostnaden för Landösjöns FVO. 
Detta förslag landar dock inte väl hos Landösjöns FVO. Hushållningssällskapet 
Västernorrland fortsätter med information om förebyggande åtgärder där just spårbarhet 
och hantering av sättfisk är en tyngdpunkt för att förhindra smittspridning. 
Hushållningssällskapet Västernorrland har anlitat externt konsultföretag (Pelagia) som 
sköter recipientkontrollprogram och uppföljning av verksamhetens miljöpåverkan, vilket 
gjordes som en förbättring gällande uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
I ett försök att förtydliga vad fosfor och kväve är och vad dess egenskaper är och hur dessa 
kan påverka samt förklara hur Landösjöns förutsättningar för fiskodling ser ut inleder 
Pelagia informationen om påverkan och undersökningsresultat med att informera om hur 
vattenkraftsreglering påverkar sjöar med hänsyn till framför allt näringsämnen. Pelagia 
ger även kortfattad information om fosfor, kväve samt nuvarande status i Landösjön enligt 
Viss (Vatteninformationssystem Sverige). Detta tas dock inte emot väl bland de närvarande 
utan ses som ett försök att försköna eller förminska verksamhetens påverkan vilket inte 
var avsikten.  
 
Pelagia fortsätter sedan med att informera om vilka undersökningar som har genomförts 
sedan 2015, då Pelagia anlitades, och resultaten av dessa undersökningar. 
Sammanfattningsvis så finns det främst en lokal påverkan i direkt anslutning till 
odlingsverksamheten, framförallt direkt under kassarna och ca 20–50 meter utanför. 
Undersökningar har även utförts i Långan och resultaten från dessa visar ingen synlig 
negativ påverkan från fiskodlingen. Samtliga undersökningar och resultat från dessa 
kommer att grundligt redogöras för i MKB: n.  
 
SMHI har anlitats för att ta fram en modell över hur Landösjön skulle påverkas om 
fiskodlingsverksamheten fortsätter i samma utsträckning som idag. SMHI:s modell visar 



Samrådsredogörelse SFAB Tillståndsprocess 2020-2021 

 10/17 
 

att om verksamheten bedrivs i samma omfattning som idag kommer detta inte leda till 
någon ytterligare påverkan på halter av näringsämnen i sjön eller dess status. SMHI:s 
modell kommer att bifogas MKB och finns redan nu tillgänglig via SMHI:s hemsida. 
 
Presentationen avslutas med information om kontaktuppgifter och sista datum för 
yttrande samt diskussion och frågor. 

SYNPUNKTER OCH DISKUSSION 
Många av de frågor som diskuteras är gemensamma för de båda samrådsmötena. Därför 
har detta avsnitt skrivits ihop med vissa förtydliganden om vad som diskuterades vid 
vilket tillfälle.  
 
Det framkommer att det cirkulerat felaktig information om b.la vad nuvarande tillstånd 
gäller för Svensk Fjällröding på samrådsmötet i Rönnöfors och i Långan. 
Hushållningssällskapet Västernorrland informerar om nuvarande tillstånd, dess giltighet 
samt att tidsbegränsning sattes då MMD inte tycker att det i tidigare ansökan framgått att 
odling i öppna kassar är bästa tillgängliga teknik och för fortsatt tillstånd krävs en 
utredning om vad som är bästa möjliga teknik. 
 
På mötet i Rönnöfors handlar diskussionen mycket om andrahandsyrkandet dvs. att 
placera kassar i Rönnöfors. Detta rör upp många känslor och de närvarande tycker att det 
framkommer mycket ny information i presentationen som inte fanns med i 
samrådsunderlaget. Några åhörare anser att samråd hålls för tidigt då inte det finns svar 
på alla frågeställningar varvid Hushållningssällskapet Västernorrland informerar om att 
det är bra med samråd i tidiga skeden och att inget av dessa yrkanden är skrivna i sten, 
samråd genomförs för att hämta in synpunkter. De synpunkter som framkommer under 
samrådsprocessen kommer i den utsträckning det är möjligt att tas hänsyn till. Samråd 
hålls tidigt just för att det ska finnas utrymme till korrigeringar och en öppen diskussion 
med berörda.  
 
Det som Hushållningssällskapet Västernorrland och Svensk Fjällröding AB vill, och i första 
hand kommer att yrka på, är att få fortsatt tillstånd till verksamheten i den omfattning och 
med den utformning som den bedrivs idag.  
 
Anne Hauser och Elenor Öster har nyligen flyttat till Rönnöfors och etablerat en 
verksamhet med fokus på yoga och välmående, de känner att en etablering av 
odlingskassar i Rönnöfors skulle sätta käppar i hjulet för deras verksamhet. De anser att 
deras verksamhet inte kan bedrivas med en industri nästgårds. De vädjar om att 
alternativet med odlingskassar i Rönnöfors ska strykas. Inför samrådet har Anne Hauser 
och Elenor Öster inkommit med ett yttrande men vill efter samrådsmötet skicka in ett nytt 
yttrande utifrån den information som har framkommit under samråden. Båda dessa 
yttranden har bifogats samrådsredogörelsen.   
 
Samtliga närvarande som yttrar sig vid samrådsmötet i Rönnöfors är emot 
andrahandsyrkandet om placering av odlingskassar i Rönnöfors. Det framkommer att 
området i Rönnöfors nyttjas som friluftsområde och friluftsaktiviteter som bad, 
kajakpaddling samt att vandring sker regelbundet i området. 
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Redan vid förra tillståndsprövningen framkom det information om att det vid ett tillfälle 
varit problem vid badplatsen i Landösjön med en fetthinna på vattnet. Detta lyftes igen på 
mötet i Rönnöfors och Långan. SFAB informerar om att den incidenten (2013) berodde på 
en leverans av felaktigt foder. Efter denna incident har SFAB anlitat en ny foderleverantör 
och upprättat rutiner i samråd med tillsynsmyndighet, där samtliga foderleveranser 
kontrolleras. Efter dessa åtgärder har ingen fetthinna noterats vid badplatsen. 
 
Närvarande vid samrådsmötet ifrågasätter varför det bara lyfts positiva aspekter gällande 
fiskodlingen vilket besvaras via Hushållningssällskapet Västernorrland att de ser fördelar 
med den egna verksamheten, annars hade det inte varit aktuellt att fortsätta. Den negativa 
påverkan som visats är lokal, i direkt anslutning till kassarna. Under kassarna ansamlas 
fekalier och foderrester och kan sträcka sig ca 20–50 meter. Detta är inget som det hymlas 
med från verksamhetens sida.  
 
Pelagias opartiskhet ifrågasätts i och med att Pelagia har anlitats av SFAB för att kontrollera 
vilken påverkan deras verksamhet har, vilket inte är en helt ovanlig fråga för konsulter. 
Pelagia informerar att provtagning följer standardiserade metoder och att oavsett vem som 
än tar ett prov enligt samma metod ska erhålla samma resultat. Pelagia är ackrediterade 
av SWEDAC (Sveriges nationella ackrediteringsorgan) och ackreditering omfattar flertalet 
av de metoder som används för undersökningarna i Landösjön. Att vara ackrediterad 
ställer höga krav på opartiskhet och spårbarhet i allt arbete som Pelagia utför. SWEDAC 
granskar återkommande Pelagia för att säkerställa att krav gällande opartiskhet, 
spårbarhet och kvalitet upprätthålls. Alla resultat ska vila på vetenskaplig grund och 
resultat hanteras opartiskt av Pelagia.  
 
Pelagia informerar att resultat gällande fosforhalt kan variera beroende på vilket 
laboratorium som utför analysen. Variationen beror dels på att det är en känslig 
analysmetod, dels på att det är väldigt låga halter som analyseras. Detta har diskuterats 
med de olika laboratorierna och jämförelser har gjorts. Resultat av denna jämförelse 
kommer att bifogas MKB: n.   
 
Gällande status i Långan så har det från Nedre Långans FVO noterats att det har blivit en 
annan typ av beläggning på stenarna som aldrig, enligt utsago, har noterats någon 
annanstans. De kan inte ange under hur många år eller när detta dök upp första gången. 
Makrofytinventering har genomförts i Långan och då noterades inget avvikande enligt 
inventerare. Pelagia undrar om någon har tagit en bild på beläggningen så att det kanske 
går att svara på vad det kan röra sig om, men tyvärr fanns det inte någon bild. Om 
allmänheten hittar något avvikande som eventuellt skulle kunna komma från eller bero på 
fiskodlingen uppmanas de att informera SFAB så att saken kan utredas.  
 
Magnhild Nilsson, skifteslaget, är chockad över tillståndstiden som avses ansökas enligt 
förstahandsyrkandet. Hushållningssällskapet säger att en längre tillståndstid är en 
förutsättning rent företagsekonomiskt för att kunna investera och satsa på än mer 
förbättringar av verksamheten. Hushållningssällskapet efterfrågar konkreta exempel på 
vad som har försämrats under fiskodlingens verksamhetstid vilket inte får någon respons. 
 
Det frågas om varför landbaserad fiskodling inte har diskuterats eller varför detta inte är 
aktuellt. Hushållningssällskapet informerar om att det inte är ett ekonomiskt hållbart 
alternativ och därför inte aktuellt. Närvarande ger exempel på landbaserade odlingar men 
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samtliga som det hänvisas till är ännu inte i drift eller har redovisat minusresultat. 
Hushållningssällskapet informerar om ett pågående försök om att samla in fekalier och 
foderrester under kassarna i Ströms Vattudal. Projektet har varit i gång i ungefär ett år och 
utvärderas löpande. Tillgängliga odlingstekniker och en diskussion om val av teknik 
kommer att vara ett omfattande kapitel i MKB: n. 
 
Att verksamheten skapar jobb på orten anses inte som något positivt för de som yttrar sig 
muntligt vid samrådet.  
 
Det efterfrågas en konsekvensbedömning om hur fiskodling påverkar människors hälsa. 
Pelagia informerar om att det vid konsekvensbedömning av en verksamhet ingår att 
bedöma hur denna kan komma att påverka människors hälsa, detta kommer att vara ett 
separat avsnitt i MKB: n. Frågan handlar mer om psykisk ohälsa vilket inte kommer att 
undersökas inför upprättande av MKB: n men de åsikter som har lyfts under 
samrådsprocessen kommer att redogöras för och yttranden bifogas i sin helhet. 
 
Skifteslaget tycker att det bör ha skickats information till fastighetsägare och inte bara till 
de närvarande. Hushållningssällskapet informerar om att det även annonserats i 
Länstidningen, Östersundsposten samt Jämtlands tidning och att samrådsunderlaget har 
funnits tillgängligt för alla på Hushållningssällskapets hemsida. Beslut om kompletterande 
digitalt samråd för fastighetsägare fattas vilket under rådande situation kan ge möjlighet 
till närvaro på smittsäkert sätt för de som velat närvara på samråden men inte kunnat på 
grund av covid-19.  

KOMPLETTERANDE DIGITALT SAMRÅD 
Kompletterande digitalt samråd genomfördes 2021-01-04. Det digitala samrådet 
genomfördes med samma dagordning och presentation som vid de fysiska samråden i 
Rönnöfors och Långan.  
 
Många av de synpunkter som framförs vid det digitala samrådet har tagits upp vid de 
fysiska samråden. Diskussionen handlar dock lite mer om fiskhälsa och hur odlingen 
påverkar det naturliga fiskbeståndet, inte bara röding utan även andra arter. Även BKD 
kommer på tal och att det är bra att det inte har förekommit i Landösjön. Om FVO börjar 
plantera ut fisk från annan sättodling så finns en rädsla för att det kan leda till att 
sjukdomar sprids i sjön. En boende i Landön, vid Landösjöns strand, motsatt sida till 
fiskodlingen, undrar om det sker några undersökningar på denna sida då hon upplever att 
det vissa år har förekommit en typ av alger eller något liknande. Undersökningar sker inte 
i direkt anslutning till fastigheten men stora delar av sjön undersöks, såväl nedströms som 
uppströms aktuell fastighet.  
 
Även efter det digitala samrådet kommer frågan upp om nedgrävning av fiskrens och att 
det verkar finnas en rädsla om att det ska locka till sig rov- eller skadedjur. SFAB 
informerar om att det inte förekommer någon nedgrävning nu och att förhoppningen är 
att avfallet ska kunna användas vid framställan av biogas.  
 
Möteslänk till det digitala samrådet skickades ut till de som inkommit med 
intresseanmälan.  
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Möteslänk skickades till nedan listade mejladresser. 
Deltagare 

annabritt.olofsson@privat.t3.se 

carina.fridell@medborgarskolan.se 

david.p.hakansson@outlook.com 

ericsimonsson@hotmail.com 

hans.henriksson@ahlsell.se 

mamaripuu@hotmail.com 

vivecaasproth@gmail.com 
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INKOMNA YTTRANDEN  
 
I tabell nedan redogörs för inkomna yttranden samt de som avstått från att yttra sig. 
 

Organisation/Person Datum Svar 

Länsstyrelsen Jämtland 200904 Meddelande efter samråd 

Naturvårdsverket 200826 Avstår yttrande 

Havs- och vattenmyndigheten  200904 Avstår yttrande 

Jordbruksverket 200907 Avstår yttrande 

Sametinget 200929 Yttrande bifogat 

Vattenregleringsföretagen 200831 Avstår yttrande 

Landösjöns FVO 201028 Yttrande bifogat 

Bredbyn-Västbyn skifteslag 200928 Yttrande bifogat 

Saran Yoga Rekreationscenter 201127 Yttrande bifogat 

Harald Ramberg 201026 Yttrande bifogat 

Martin Maripuu 210126 Yttrande bifogat 

Landöns skifteslag 210129 Yttrande bifogat 

 
Länsstyrelsen Jämtlands meddelande efter samråd innehåller information om viktiga 
punkter som ska redogöras för alternativt besvaras i ansökan respektive MKB: n.  
 
Sametingets yttrande är generell information om berörd samebys rättigheter till inflytande 
och påverkan när samiska områden berörs. Yttrandet innehåller även information om vilka 
delar gällande renskötsel som ska beskrivas i MKB: n.  
 
Gemensamt för de skriftliga yttrandena är oron över den påverkan verksamheten kan ge 
upphov till främst i vattenmiljön.  
 
Landösjöns fiskevårdsområde (LFVO) vill att verksamheten helt upphör med nedgrävning 
av animaliska biprodukter och att det som tidigare har grävts ned ska grävas upp. Fortsatt 
fiskodling får inte försämra vattenmiljön och LFVO ställer sig undrande till hur eventuell 
inplantering av annan röding än Hornavanröding skulle påverkas, dvs hur eventuellt olika 
rödingarter skulle trivas i samma vatten.  
 
Landöns skifteslag anser att det vattenområde som fiskodlingen har att tillgå inte är 
tillräckligt för verksamheten som bedrivs och att SFAB därmed olovligen har nyttjat 
skifteslagets vattenområde utan ersättning. Att skifteslaget inte får ersättning från SFAB 
återkommer på fler punkter och skifteslaget vill erhålla ersättning framgent samt 
retroaktivt. Vidare anser skifteslaget att bottnarna ska städas, tidigare nedgrävt avfall ska 
grävas upp, att insamling ska ske av fekalier och foderrester direkt från odlingskassarna. 
Om tillstånd beviljas för fortsatt fiskodling bör tillstånd ges på max två år.  
 
Västbyn-Bredbyns skifteslag tycker det är bra med de arbetstillfällen som verksamheten 
ger upphov till i Landön och att det produceras en fin produkt. Västbyn-Bredbyns 
skifteslag tycker dock att SFAB inte har gjort tillräckligt för att minska miljöbelastningen 
från verksamheten, avföring och foderrester ska tas om hand och kan inte det lösas bör 
produktionen minskas. Västbyn-Bredbyns skifteslag anser även att kontrollprogrammet 
inte är tillräckligt omfattande och kräver att oberoende myndighet gör uppföljande prover 
någon gång per år. Gällande undersökningar och resultat önskar de få ta del av 
informationen på ett sätt som de förstår. Skifteslaget har enligt yttrandet fått uppgifter från 
flertalet personer på fiskerienheten att Långan ska vara påverkad av fiskodlingen. 
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Harald Ramberg (Djupede 121) har noterat att algtillväxten ökat och anser att flytt av 
kassarna till Rönnöfors är bra i och med ökad utspädning. Gällande bästa möjliga teknik 
tycker Harald att man ska invänta tillståndsbeslut för Överuman och Umlax och resultatet 
av deras undersökningar för att minska utsläpp.  
 
Yttrande från Anne Hauser och Elenor Öster, Saranyoga rör främst alternativ om att flytta 
delar av verksamheten, odlingskassarna till Rönnöfors och påverkan av detta främst på 
rekreationsmöjligheter och deras egen verksamhet.  
 
För yttranden i sin helhet se bifogade dokument. 

REDOGÖRELSE FÖR HUR SYNPUNKTER KOMMER ATT BEAKTATS 
Utifrån yttranden och synpunkter kommer tyngdpunkt för konsekvensbedömningarna 
vara på att redogöra för hur verksamheten har och eventuellt kan komma att påverka 
vattenmiljön i Landösjön och Långan.  Nuvarande status för vattenmiljön kommer att 
redovisas och vad denna statusklassning innebär samt hur denna förväntas påverkas vid 
fortsatt fiskodling i samma omfattning som idag. Utöver detta kommer även de 
kontrollundersökningar som genomförs och ingår i verksamhetens kontrollprogram att 
beskrivas samt kontrollprogrammets omfattning förklaras.  
 
Samtliga parametrar och innebörd av statusklassningar kommer att försöka skrivas på en 
sådan nivå att även allmänhet förstår innebörden av resultaten. Om det ändå hamnar på 
en för övergripande nivå så kan de som vill ha ytterligare förklaringar eller förtydligande 
kontakta Pelagia Nature & Environment AB. 
 
Pelagia Nature & Environment AB har anlitats av SFAB för att upprätta ett 
egenkontrollprogram samt att utföra delar av provtagningen som en opartisk aktör. 
Pelagia arbetar enligt standardiserade metoder och granskas regelbundet av myndigheten 
Swedac så att opartiskhet och nyttjandet av validerade metoder kan garanteras. 
 
Gällande information om att representanter för Länsstyrelsen har informerat att de har 
framkommit till andra resultat håller på att undersökas. SFAB har kontaktat Länsstyrelsen 
och efterfrågat information om vilka undersökningar samt resultat som visar på andra 
slutsatser än de undersökningar som SFAB har genomfört. SFAB och Pelagia tar detta på 
stort allvar. 
 
Utöver vilken påverkan som kan uppkomma på vattenmiljöerna i närhet till fiskodling 
kommer det redogöras för olika teknikalternativ, jämförelse av dessa och tydlig motivering 
för vilken teknik som kan anses vara bästa möjliga teknik för SFAB och Landösjön.   
 
I MKB:n kommer det att föreslås skyddsåtgärder som kan tillämpas för att minimera och 
vissa fall helt undanta risk för påverkan från verksamheten. 
 
Verksamhetens avfallshantering kommer att beskrivas med fokus på hantering av 
slaktavfall. Ingen nedgrävning av slaktavfall sker idag då SFAB upphörde med detta 
utifrån synpunkter från allmänheten. SFAB undersöker möjligheten till att skaffa 
hygieniseringsanläggning så att avfallet ska kunna användas vid framställning av biogas. 
Hur hygieniseringsprocessen fungerar kommer att redogöras för i MKB: n. 
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Risk- och säkerhetsaspekter kommer att redogöras för samt hur SFAB arbetar för att 
säkerställa att ingen smitta kommer in till fiskodlingen och att det därför inte behövs eller 
har behövts användas någon typ av antibiotika i verksamheten. Vidare kommer det att i 
MKB:n finnas ett avsnitt om påverkan på Landösjöns fiskbestånd. 
 
De synpunkter som har inkommit under samrådsprocessen från myndigheter, kommun, 
särskilt berörda och fastighetsägare kommer att ligga till grund för MKB:n omfattning. 
MKB:n kommer att försöka svara på de frågeställningar som har inkommit och redogöra 
för fiskodlingen och dess påverkan. 
 
Yrkande om placeringar av odlingskassar i Rönnöfors är efter resultat av undersökningar 
samt inkomna synpunkter inte aktuellt längre.  
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Björn Rydvall 
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Inledning 
Svensk Fjällröding AB (nedan Bolaget) bedriver fiskodlingsverksamhet vid Bergmyrviken 
i Landösjön sedan 1999 på fastighet Landön 4:23. Nuvarande tillstånd medger en maximal 
foderförbrukning på 632,5 ton per år för en produktion av ca 550 ton röding. Tillståndet är 
tidsbegränsat till 2023-03-31. Bolaget avser nu att ansöka om fortsatt tillstånd för odling av 
röding i samma omfattning som bedrivs idag. 
 
Detta dokument utgör samrådsunderlag för det samråd som genomförs som ett initialt 
steg i tillståndsprocessen. Underlaget beskriver verksamheten idag och den planerade 
fortsatta verksamhetens omfattning- och utformning samt vilken miljöpåverkan som kan 
förutses. Samråd genomförs för att ge myndigheter, organisationer, särskilt berörda och 
allmänheten information om en planerad verksamhet och vad tillståndsansökan avser. 
Samråd i ett tidigt skede ger samtliga parter möjlighet till att påverka ett projekt i en 
önskvärd riktning. Det bidrar även till att korrekt information når ut om aktuella projekt, 
i detta fall fiskodlingsverksamheten samt minskade osäkerhetsfaktorer. En väl genomförd 
samrådsprocess ökar rättssäkerheten och vilket även innebär en effektivare 
tillståndsprocess genom att minska risken för sena krav på kompletteringar och 
överklaganden. 
 
Samråds hålls med berörda myndigheter, särskilt berörda och allmänheten. Efter samråd 
kommer inkomna synpunkter att sammanfattas i en samrådsredogörelse. 
Samrådsredogörelsen bifogas sedan tillståndsansökan.  
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Administrativa uppgifter 
Sökande 

Företag:  Svensk Fjällröding AB    
Organisationsnummer: 556263-7214 
Postadress:   Trädgårdsgatan 7 
   871 31 Härnösand  
Besöksadress:  Landön 490 

830 51 Offerdal 
Krokoms kommun 
Jämtlands län 

 Fastighetsbeteckning: Landön 4:23 
 Fastighetsägare: Svensk Fjällröding AB 

Kontaktperson: Elin Mehlhorn, platschef 
E-post:  elin.mehlhorn@hushallningssallskapet.se 

Bolagsägare 
Hushållningssällskapet Västernorrland 
Vd  Fredrik Innala   
E-post:  fredrik.innala@hushallningssallskapet.se 
Fiskodlingsstrateg: Kenneth Ottosson 
E-post:  kenneth.ottosson@hushallningssallskapet.se 

 
Konsult 
 Företag:  Pelagia Nature & Environment AB 
 Uppdragsansvarig: Björn Rydvall 
 Handläggare: Isabelle Svensson 
 Besöksadress: Industrivägen 14 
   901 30 Umeå 
 E-post:  bjorn.rydvall@pelagia.se 
   isabelle.svensson@pelagia.se 
 
Prövningsinstans 
 Länsstyrelsen Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 
    org.nr 202100–2445 
 Besöksadress:  Nybrogatan 15 och 
    Pumpbacksgatan 19 
    871 86 Härnösand 
 
Yttranden eller kommentarer lämnas till: 
  Isabelle Svensson, 090-349 61 66 

isabelle.svensson@pelagia.se 
    

  

mailto:elin.mehlhorn@hushallningssallskapet.se
mailto:fredrik.innala@hushallningssallskapet.se
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mailto:bjorn.rydvall@pelagia.se
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1 Bakgrund 

1.1 Fiskodling i Landösjön 
Svensk Fjällröding AB (även Bolaget i löpande text) bedriver kassodling i Bergmyrudden, 
belägen i Landösjöns sydöstra del, väster om byn Landön i Krokoms kommun. 
Fiskodlingen köptes i juni 1999 av Hushållningssällskapet. Svensk Fjällröding AB bildades 
med syfte att bedriva fiskodlingen i Landösjön. Under år 2000 byggdes ett slakteri som 
stod färdigt under hösten samma år. Bolaget är medlem i Fiskodlare i Norr och delägare i 
Vattenbrukscentrum Norr.  
 
Under 2000-talet har verksamheten haft en positiv utveckling och har under åren 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 nu 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”.  

1.2 Befintliga tillstånd 
Följande tillstånd är utfärdade: 
1989-04-19  Länsstyrelsen Jämtlands län Tillstånd att bedriva kassodling av matfisk upp 
till en mängd av 20 ton per år. 
 
1999-06-01  Länsstyrelsen Jämtlands län Tillstånd enligt miljöskyddslagen till 
Miljöprövningsdelegationen utökning av nettoproduktion av högst 300 ton per år. * 
 
1999-06-17  Länsstyrelsen Jämtlands län Tillstånd enligt förordningen om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen att anlägga en fiskodling med en produktion av högst 300 
ton röding per år. 
 
2010-06-29  Länsstyrelsen Jämtlands län Tillstånd enligt miljöbalken till årsproduktion 
om högst Miljöprövningsdelegationen 550 ton röding per år. 
 
2011-08-16  Jordbruksverket Beslut om undantag för nedgrävning. Enheten för foder och 
hälsa av animaliska biprodukter. 
 
2011-11-08  Krokoms kommun Beslut om råd och anvisningar för Bygg- och 
miljönämnden nedgrävning av animaliska biprodukter. 
 
2012-03-02  Länsstyrelsen Jämtlands län Beslut om omhändertagande av animaliskt 
avfall från Miljöprövningsdelegationen fiskodlingsverksamheten. 
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2018-03-28 Mark- och miljödomstolen, Tillstånd till fortsatt fiskodling inklusive slakteri 
och hantering av animaliskt avfall. Årlig förbrukning av fiskfoder får uppgå till 632,5 ton. 
*Tillståndet enligt miljöbalken till en årsproduktion om högst 550 ton innebär att tillståndet enligt miljöskyddslagen om 
produktion på högst 300 ton upphört. 

 
Nuvarande tillstånd meddelat av Mark- och miljööverdomstolen gäller till och med 2023-
03-31. Den korta tillståndstiden baseras enligt domen på att Bolaget inte tydligt kunnat visa 
att odling i öppna kassar fortfarande utgör bästa möjliga teknik. Tillståndet beviljades för 
att ge Bolaget möjlighet att undersöka odlingstekniker och överväga en landbaserad odling 
eller annan metod med möjlighet till omhändertagande av foderspill och fekalier. 

2 Tillståndsprocessen 
Föreliggande dokument utgör ett underlag i samrådsprocessen och syftar till att informera 
om samt inhämta synpunkter från myndigheter, organisationer, sakägare och allmänhet 
gällande fortsatt produktion på nuvarande odlingsplats av fisk i Landösjön.   
 
Den årliga förbrukningen av fiskfoder överstiger 40 ton/år och därmed krävs 
tillståndsprövning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251). Ansökan ska även innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den planerade verksamheten. 
 
Föreliggande samrådsunderlag består av information om verksamheten, initiala 
miljöbedömningar och förslag på kommande miljökonsekvensbeskrivnings omfattning. 
Vid samrådet som hålls med myndigheter, särskilt berörda samt allmänheten inhämtas 
viktiga synpunkter för vidare arbete med tillståndsansökan. Samrådshandlingen utgör 
grunden till den mer omfattande MKB: n som upprättas i samband med tillståndsansökan 
och redogör för bedömning av konsekvenser för miljö- och människors hälsa. Inkomna 
synpunkter från samråd och omfattning av MKB: n grundar sig på samrådet och 
tillhörande samrådsunderlag.  
 
Tillståndsprocessen fram till beslut: 
 

 
 

 
 

2.1 Samrådsprocessen 
Avgränsningssamråd genomförs enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Syftet med 
avgränsningssamrådet är att utforma och begränsa innehållet i kommande MKB. I MKB: 
n kommer aktuella miljöaspekter beskrivas och hur dessa kan komma att påverkas samt 
vilka skyddsåtgärder som kan/bör tillämpas 

Samråd med 
myndigheter, 

organisationer, 
särskilt berörda 
och allmänhet

Tillståndsansökan 
inkl. MKB till 
Länsstyrelsen

Eventuell 
komplettering

Kungörelse

Yttranden

Miljöprövnings-
delegationen 
beslutar om 

tillstånd
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2.3 Tillståndsansökan avser 
Tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (SFS 1998:808) för fortsatt fiskodling på fastighet 
Landön 4:23, inklusive slakteri och hantering av animaliskt avfall. Prövande myndighet är 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.  

”1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling eller övervintring 
av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår” (SFS 2013:251) 

Anläggningsnummer 2309-97-004 
Livsmedelsanläggning SE 2170 EG 
Jordbruksverkets anläggningsnummer 243 

2.4 Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning 
MKB: n utgör en del av beslutsunderlaget vid tillståndsansökningar och utifrån denna ska 
det kunna bedömas vilken påverkan en verksamhet har på människors hälsa och miljö. I 
dokumentet redovisas nulägessituationen för flertalet miljöaspekter samt hur dessa kan 
komma att påverkas av (i detta fall) fortsatt tillstånd för fiskodlingen. Vilka skyddsåtgärder 
som tillämpas för att minimera eventuell påverkan och verksamhetsutövaren åtaganden 
redovisas också. Avgränsningar i kommande miljökonsekvensbeskrivnings omfattning 
redogörs för i detta dokument. 

3 Lokalisering 
Fiskodlingen är belägen i Landösjön vid Bergmyrudden, Krokoms kommun, Jämtlands 
län. Nuvarande lokalisering föreslås som huvudalternativ till fortsatt fiskodling. Detta då 
det från aktuell lokal finns flera års provtagningsresultat och undersökningar vilket ger 
stor kunskap om området och dess förutsättningar.  

 
Figur 3.1 Landösjön inringad med svart ellips, ligger 50 km nordväst om Östersund, Jämtlands län. Fiskodlingens 
lokalisering ungefärligt markerat med röd ellips. 
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3.1 Lokaliseringsalternativ 
Det pågår en utredning om förutsättningar för att lokalisera en del av fiskproduktionen till 
Rönnöfors. Bolaget har möjlighet att arrendera en större fastighet av SCA (se Figur 3.2). 
Utredningen av lokaliseringar i Rönnöfors avser att undersöka förutsättningarna för att 
flytta en del av produktionen, med fortsatt förädling i nuvarande fastigheter på Landön 
4:23. Resultatet av denna utredning kommer att redogöras för i kommande MKB. 

 
Figur 3.2 Översiktskarta med SCA:s fastighet som Bolaget har möjlighet att arrendera. Fastigheten är ungefärligt 
markerad med röd rektangel. 

 
Nollalternativet innebär att verksamheten upphör 2023-03-31. 

3.2 Infrastruktur och närboende 
Från fiskodlingsanläggningen är det ungefär 2 km till närmast boende (Figur 3.3) och ca 3 
km till byn Landön. Väg 686 sträcker sig runt Landösjön och passerar intill Bergmyrudden. 
Vid byn Landön övergår väg 686 till väg 340. 
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Figur 3.3 Översiktlig fastighetskarta över del av Landösjön. Odlingsområdet i sjön ungefärligt markerat blå ellips och 
verksamhet på land markerat med röd ellips.   

3.3 Planförhållanden 
Krokoms kommun översiktsplan är antagen 2015-02-25. Bergmyrudden och 
verksamhetsområdet omfattas inte av någon detaljplan. I översiktsplanen nämns att 
vattenbruket ska styras och följas upp på sådant vis att vattenkvaliteten inte försämras 
(Krokoms kommun, 2015).  
 
Ansökt verksamhet bedöms inte stå i strid med Krokoms kommuns översiktsplan. 

4 Verksamhetsbeskrivning 
Bolaget odlar röding i kassar upp till en storlek av cirka 600-800 gram som sedan slaktas i 
Bolagets egna slakteri, beläget vid odlingen. Slaktprocessen omfattar upptag, bedövning, 
avblodning, urtagning och packning. Processen är kort vilket ger en hög kvalité på fisken. 
Rödingen transporteras samma dag som den har slaktats i isade frigolitlådor till kunder, 
främst till grossister i Stockholm. Slakt sker varje vecka måndag till och med torsdag. En 
del av rödingen lastas om i Östersund för leverans till lokala aktörer så som restauranger, 
fjällanläggningar och caféer.  

4.1 Verksamhetens omfattning 
Bolaget har haft tillstånd att producera maximalt 550 ton röding per år sedan 2010. Från 
och med 2018 begränsas tillståndet till användning av maximalt 632,5 ton foder, vilket 
motsvarar en produktion om c:a 550 ton vid en foderkoefficient på 1,15. 
Åren 2010 till och med 2018 har den genomsnittliga produktionen uppgått till c:a 517 ton 
per år. Foderkoefficient har i genomsnitt varit 1,14. 
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4.2 Produktionsplan 
Bolaget köper all sättfisk från Hushållningssällskapets fiskodling Omegalax. Totalt 
levereras c:a 75 ton sättfisk per år fördelat på två perioder, vår och höst. Under våren 
levereras c:a 42 ton med en medelvikt på c:a 140 gram (c:a 300 000 fiskar) och under hösten 
c:a 33 ton med en medelvikt på c:a 50 gram (c:a 630 000 fiskar). 
 
Den sättfisk som levereras på våren föds upp c:a 1 år i odlingen innan den når slaktvikt 
och fisken som levereras på hösten föds upp c:a 2 år. Det innebär att det varje år sätts ut 
två årsklasser av sättfisk. Syftet är att kunna slakta fisk fyra dagar per vecka året om för att 
kunna erbjuda kunderna jämna leveranser. Totalt produceras ca 550 ton röding per år. 

4.3 Kemikaliehantering 
Inom verksamheten hanteras få kemikalier. Det är i huvudsak koldioxid som används till 
bedövning i slakteriet och myrsyra för konservering av slaktrens och död fisk. Utöver detta 
används olika slags rengöringsmedel och desinfektionsmedel i slakteri, tvätt och övrig 
hygien. Vidare så förbrukas diesel och bensin till traktor och båt. 
 
Kemikalier hanteras enligt gällande krav och villkor. 

4.4 Avfallshantering 
Avfallet består i huvudsak av animaliska biprodukter i form av slaktrens från slakteriet 
samt död fisk. Detta avfall har tidigare grävts ner efter dispens från Jordbruksverket, men 
numera transporteras avfallet till en destruktionsanläggning i Karlskoga. Avfallet förvaras 
i en nedgrävd tank fram tills transport sker. 
 
Avsikten är att fiskavfallet ska kunna användas lokalt som råvara till att producera biogas, 
men logistiken är inte utbyggd för detta ännu. 

4.4.1 Hantering av död fisk 
Död fisk plockas i kassarna vid ytan 3 gånger per vecka under produktionssäsongen (juni-
september) och under övrig tid 1 gång per vecka. Plockning av död fisk i botten av kassarna 
utförs 1 gång per vecka under produktionssäsongen. 
 
Den döda fisken förvaras i container tills den transporteras till destruktionsanläggningen 
i Karlskoga. 

5 Utformningsalternativ  
I enlighet med miljöbalken och dess hänsynsregler ska yrkesmässiga verksamheter 
använda bästa möjliga teknik med hänsyn till människa och miljö. Bästa möjliga teknik 
innebär att tekniken ska vara industriellt tillämpbar i aktuell bransch, ur både teknisk och 
ekonomisk aspekt samt att den är tillgänglig och inte endast förekommer på 
experimentstadiet. Enligt domskäl i senaste tillståndsprövningen ifrågasätts tekniken med 
öppna kassar då denna inte möjliggör rening av utsläpp såsom foderrester och fekalier 
samt att det är enbart den använda fodermängden som begränsar utsläppet.  
 
Domstolen ansåg att det inte var tillräckligt att hänvisa till recirkulerande anläggningar 
(RAS) i Danmark, Norge och Åland samt att det saknades uppgifter om 
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produktionskostnader och miljöpåverkan för jämförelse mellan RAS och öppna kassar. 
Med bakgrund av dom i Bolagets senaste tillståndsprövning samt andra domar avseende 
kassodlingar i Höga Kusten tog branschorganisationen Matfiskodlarna initiativ till att 
utreda frågeställningarna kring bästa möjliga teknik. Idag finns det därmed ett betydligt 
bättre underlag för att bedöma vad som utgör bästa möjliga teknik för odling av matfisk. 
Följande utredningar kommer att utgöra underlag till ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning: 

• Miljöeffekter fiskodling i öppna system 2018-04-17 (Tina Hedlund, Aqua Nord) 

• Alternativa tekniska lösningar till fiskodling i öppna kassar 2018-07-26 (Tina 
Hedlund, Aqua Nord) 

• Livscykelanalys av svensk odling av fisk i öppna system och recirkulerande system. 
Teoretisk jämförelse med tidigare LCA-studier av svensk produktion av fågel, nöt 
och fläsk 2018-08-21 (SWECO) 

 
I samrådsunderlaget beskrivs avsnittet kortfattat eftersom det för närvarande pågår ett 
försök hos Vattudalens Fisk med uppsamling av foderrester och fekalier med hjälp av 
trattar under kassarna inom ramen för ett projekt som kan innebära att bedömningen av 
vad som är bästa möjliga teknik kan påverkas. Försöket kommer att utvärderas av Statens 
Lantbruksuniversitet (SLU). 

5.1 Odlingstekniker 
Det tre möjliga odlingstekniker för matfisk, även om en av teknikerna inte är tillräckligt 
utvecklad för att i dagsläget utgöra ett realistiskt tillgängligt alternativ tekniskt sett. De 
olika teknikerna inklusive de viktigaste egenskaperna beskrivs kortfattat nedan. För mer 
detaljer hänvisas till rapporten ”Alternativa tekniska lösningar till fiskodling i öppna 
kassar 2018-07-26 (Aqua Nord)”. 
 
Öppna kassar 
I Sverige produceras 95% av odlad matfisk (röding och regnbåge) med odlingstekniken 
öppna kassar. 
 
Fiskodling med öppna kassar innebär bland annat: 
Utsläpp av foderrester och fekalier sker direkt till recipienten, vilket innebär utsläpp av 
kväve och fosfor. I sötvatten är fosfor det begränsande näringsämnet som består av dels 
partikelbundet fosfor som sedimenterar mestadels i nära anslutning till odlingsområdet 
(c:a 100 m) och av löst fosfor (fosfatfosfor) som sprids mer och utgör näring för sjöns 
primärproduktion. Om utsläpp av fosfor är bra eller dåligt beror på recipientens 
näringshalt. Landösjön är ett näringsfattigt regleringsmagasin, vilket innebär att 
primärproduktionen och därmed fiskproduktionen ökar vid tillförsel av fosfor. 
Tillämpningen av vattendirektivet innebär dock att ingen enskild miljökvalitetsfaktor får 
försämras och därför måste tillståndet för en fiskodling begränsas så att fosforutsläppet 
inte blir för stort. Dimensioneringen av odlingen måste anpassas till sjöns möjlighet att 
tillvarata tillförsel av fosfor utan att sjöns ekologiska status försämras. 
 
Öppna kassar är jämfört med övriga tekniker billig och inte beroende av avancerad teknik. 
Det innebär bland annat att det är lönsamt med låga tätheter av fisk, vilket betyder en bra 
livsmiljö för fisken med mindre stress och risk för sjukdomsutbrott. En viktig 
djurhälsofråga som måste beaktas vid bedömningen av vad som är bästa möjliga teknik. 
En vanlig täthet i kassodling är max 25 kg/kbm. Öppna kassar är relativt lätta att flytta på 
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och tåliga mot blåst och vågor. Innebär bland annat möjlighet att flytta kassar för att 
undvika skador i samband med islossning. En svaghet är att det kan gå hål på kassar och 
orsaka rymning av fisk. 
 
Recirkulerande system (RAS) 
RAS är en landbaserad anläggning som innebär att vattnet recirkuleras (återanvänds) upp 
till c:a 90 procent. För att upprätthålla tillräckligt bra vattenkvalitet renas vattnet i olika 
stadier. Reningen består av partikelfilter, biologisk rening med hjälp av bakterier som 
omvandlar kväve till nitrat, luftare som tar bort koldioxid samt UV-ljus eller ozonrening 
av mikroorganismer. En RAS-anläggning kräver också syresättning och avkylning av 
vattnet eftersom de biologiska processerna värmer upp vattnet. Eftersom anläggningen 
kräver hög vattenomsättning så går det åt mycket energi att pumpa runt vattnet. 
Systemet tar bort en stor del av kvävet och även en viss del av fosfor. Det mesta av den 
biologiskt tillgängliga fosforn renas dock inte såvida man inte behandlar utsläppsvattnet 
genom ytterligare biologiska processer, till exempel genom anläggning av våtmark. 
En RAS är mycket tekniskt avancerad eftersom det måste vara en balans i systemet mellan 
fiskproduktion och biologiska filter. Eftersom laxfiskar och i synnerhet röding har stora 
krav på vattenkvalitén och temperaturen så måste systemet var i balans till 100 procent. 
Det handlar om ammoniak, koldioxid, pH-värde, syrgashalt med mera. Fisken får också 
en bismak på grund av att kvävet bildar geosmin. Detta innebär att fisken måste hållas i 
rent vatten i c:a två veckor innan slakt. 
 
Fördelen med RAS jämfört med öppna kassar är mindre utsläpp av kväve och fosfor samt 
att fisk inte kan rymma, men nackdelar är att systemet är mycket energikrävande och 
förenat med stora risker till följd av avancerad teknik. 
En RAS-anläggning innebär också en betydligt större investeringskostnad jämfört med 
öppna kassar (c:a 10 gånger större). Systemet innebär att det går att producera mer fisk per 
m3 vatten, men tätheterna av fisk blir då väsentligt högre vilket medför en sämre miljö från 
ett djurhälsoperspektiv.   
 
Semislutna kassar 
Semislutna kassar innebär kassar som tillverkats av tätslutande material som gör att fisken 
inte får kontakt med omgivande vatten. Det pågår försök med denna typ av kassar i Norge 
där syftet är att undvika problem med laxlus, som återfinns i de övre vattenlagren. 
Avsikten är att pumpa vatten från större djup där det inte finns laxlus. Tekniken kräver 
syresättning av vattnet och att bottenvattnet pumpas upp för att bli av med foderrester och 
fekalier. När bottenvattnet pumpas upp är det möjligt att filtrera bort foderrester och 
fekalier. I praktiken måste vattnet pumpas upp på land för att avvattning ska kunna ske 
om man vill ta bort foderrester och fekalier. 
 
Denna teknik innebär alltså möjlighet till rening av utsläpp genom att tillvarata foderrester 
och fekalier, men den ekologiskt tillgängliga fosforn renas inte någon större utsträckning 
eftersom det mesta löses upp i vattnet. Detta innebär att effekten av reningen främst är 
minskad sedimentation under kassar och i nära anslutning till odlingen. Ett problem med 
denna typ av kassar är att det blir stor belastning vid hårt väder och att de troligen inte 
klarar en islossning. Försöken med dessa kassar har gjorts i Norge där Golfströmmen gör 
att det inte blir problem med is, vilket innebär att det inte direkt kan överföras till svenska 
förhållanden. En variant av semisluten kasse är att ha en tratt i botten på en vanlig nätkasse 
för att på så sätt samla upp foderrester och fekalier. Som nämnts ovan pågår ett sådant 
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försök hos Vattudalens Fisk. Tekniken med semislutna kassar är dock inte tillräckligt 
utprovad ännu från teknisk utgångspunkt för svenska förhållanden. 

5.2 Bästa tillgängliga teknik  
Som nämnts ovan har det gjorts en del utredningar med avseende på bästa möjliga teknik 
efter Mark- och miljööverdomstolens dom avseende Svensk Fjällröding 2018-03-28. Efter 
det har ytterligare två fiskodlingar ansökt om förnyat tillstånd, dels Umlax AB och dels 
Överumans Fisk AB. Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Västerbottens län beviljade 
tillstånd till Umlax i Malgomaj 2018-12-06 (2400 ton foder, 12 år) och till Överumans Fisk 
2020-01-10 (2400 ton foder, 15 år). Umlax tillstånd är dock överklagat till Mark- och 
miljödomstolen. I båda dessa prövningar ansåg MPD att sökandena hade kunnat visa att 
odling i öppna kassar utgör bästa möjliga teknik. Underlaget för bedömningen har varit 
rapporterna Alternativa tekniska lösningar till fiskodling i öppna kassar 2018-07-26 (Aqua 
Nord), Miljöeffekter fiskodling i öppna system 2018-04-17 (Aqua Nord) och 
Livscykelanalys av svensk odling av fisk i öppna system och recirkulerande system. 
Teoretisk jämförelse med tidigare LCA-studier av svensk produktion av fågel, nöt och fläsk 
2018-08-21 (SWECO) samt PM utvärdering av förutsättning för alternativa tekniska 
lösningar för fiskodling i Malgomaj 2018-08-31 (Aqua Nord). 
 
Båda dessa tillstånd har dock villkorats med krav på utredning av lösningar för att minska 
utsläppen av näringsämnen bland annat teknik för uppsamling av foderrester och fekalier.  
Förutsättningarna i Landösjön är jämförbara med Umlax i Malgomaj och Överumans Fisk 
i Överuman då samtliga utgörs av näringsfattiga regleringsmagasin, vilket även gäller 
bästa möjliga teknik. 

6 Miljöbedömning 

6.1 Metod 
Miljöbedömningen i föreliggande dokument samt kommande MKB utgår från rådande 
förhållanden i kombination med vilka skyddsåtgärder som planeras för att begränsa 
alternativt förhindra att påverkan uppkommer. 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, branschspecifika projekt samt erfarenheter från liknande 
verksamheter. 
 
Väl genomtänkta och utformade skyddsåtgärder och försiktighetsmått (åtaganden) kan 
många gånger reducera eller helt undanta risker för negativa effekter.  
 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Förslag på skyddsåtgärder och försiktighetsmått utgår från bedömning av påverkan och 
tar avstamp i att så stor mån som möjlighet minimera negativa effekter av verksamheten. 
 
Bedömd konsekvens 
I MKB: n kommer det under denna del att redogöras för förväntade effekter av fortsatt 
fiskodling efter föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtagits. Utifrån det 
bedöms sedan konsekvenser. Skalan för konsekvenser är 5-gradig enligt nedanstående: 
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6.2 Miljöaspekter 
För att miljökonsekvensbeskrivningen ska hålla en lämplig och relevant detaljeringsgrad 
avgränsas bedömningen av miljöaspekter till de aspekter som är relevanta för aktuell 
prövning. Detta innebär att samtliga aspekter enligt 6 kap. 2 § miljöbalken (1998:808) inte 
kommer att bedömas. Bedömning av miljöaspekter kommer att fokuseras till de som kan 
påverkas av fiskodling i Landösjön. Nedan anges vilka aspekter som har bedömts som 
inaktuella för konsekvensbedömning samt de aspekter som det kommer att fokuseras på i 
kommande MKB. Utifrån verksamhetens art kommer huvudfokus vara att beskriva och 
bedöma vattenrelaterade miljöaspekter som b.la. vattenkemi. 

6.2.1 Naturmiljö 
Området kring Landösjön håller inga utpekade naturvärden som skulle kunna påverkas 
av Bolagets verksamhet utöver nedan beskrivet Natura 2000-område. Utifrån detta 
kommer inte bedömning av konsekvenser utvecklas avseende naturvärden eller skyddade 
områden, då detta inte är aktuellt. Natura 2000-området Långan, kortfattat beskrivet 
nedan, kommer mer ingående att beskrivas och konsekvensbedömas i kommande MKB.  
 
Långan – Natura 2000 
Nedströms Landösjön sträcker sig Långan, ett naturligt större vattendrag med reglerad 
vattenföring utifrån kraftverket i Landösjön. Långan är klassad som Natura 2000-område 
i enlighet med art- och habitatdirektivet. Långan är skyddat enligt 4 kap 6 § mot 
vattenregleringar samt 7 kap. 27–29 § § miljöbalken. Natura 2000-förslaget omfattar 
älvsträckan mellan Landösjön och utloppet i Indalsälven. Arealen uppgår till 367 ha av 
habitattypen "Naturliga större vattendrag". Jämtlandsmaskros förekommer på flera ställen 
inom periodiskt vattentäckta partier av strandmiljöerna, bland annat vid Långforsen 
(Naturvårdsverket, 2020). 
 

6.2.2 Kulturmiljö 
Det finns ett utpekat kulturmiljöminne längst ut på Bergmyrudden, inventerat. 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 eller uppförande av ytterligare byggnad på platsen. För kulturfyndets 
lokalisering se figur 6.2.2 nedan. 
 

Inga 
konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Småa 
konsekvenser

Måttliga 
konsekvenser

Stora 
konsekvenser
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Figur 6.2.2 Översiktsbild över Bergmyrudden och fiskodlingen med kulturmiljöobjekt markerat med orange triangel. 
Karta hämtad från Skogens pärlor 2020-02-04. 

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

6.2.3 Vattenmiljö Landösjön 
Landö(g)sjön (smhi.se, sjöregister läst 2020-02-04) har ett medeldjup om 29,2 m och 
maxdjup på 79 meter (smhi.se, sjödjup och sjövolym läst 2020-02-04). Landösjön är reglerad 
för vattenkraft och anses som en kraftigt modifierad vattenförekomst. Dammarna utgör 
vandringshinder för vandrande fiskarter och sjöar påverkas även av förändrad 
näringstillgång genom den förändrade samt onaturliga fluktuationen av vatten vilket 
förändrar transport samt tillgång av material.  
 
I Tabell 6.2.3 redovisas klassificering av vattenförekomst Landösjön samt Långan från 
Vatteninformationssystem Sverige (Viss). 
 
Tabell 6.2.3 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 Hq 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 Hq och PBDE. 
Gynnsamt tillstånd 
skyddat område, Natura 
2000. 

Otillfredsställande 
ekologisk status, 
uppnår ej god 
kemisk status. 

2021 
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Fiskodling i öppna kassar kan eventuellt påverka vattenkemin. Framförallt kan påverkan 
uppkomma som en följd av foderrester och fekalier. Detta kan leda till att halterna av kväve 
och fosfor ökar i en sjö. Hur stor påverkan detta får beror på ett flertal aspekter som till 
exempel fodrets sammansättning, mängd foder, årstid samt vattentemperatur.  
 
Eventuell påverkan uppkommer främst i direkt anslutning till kassarnas placering. Hur 
stort område som påverkas beror på fodrets och fekaliernas sjunkhastighet, 
utlakningshastighet samt vattnets rörelse och omsättning. Utveckling inom vattenbruket 
går snabbt framåt och i och med optimerad fodersammansättning och utfodringsteknik 
minskar effekterna av dessa utsläpp.  
 
I kommande MKB kommer rutiner om utfodring beskrivas, vilken typ av foder som 
används samt hur påverkan kontrolleras och bedöms. Nedan kommer en kortfattad 
beskrivning av relevanta parametrar för kontroll av påverkan och som är en del av Bolagets 
nu gällande kontrollprogram. 
 
Nedan beskrivs ingående parametrar i utförda undersökningar i Landösjön. Utöver en 
kortfattad beskrivning av respektive parameter sammanfattas resultat från utförda 
undersökningar väldigt översiktligt. Mer information om respektive parameter går att läsa 
på viss.lansstyrelsen.se  
 
Den ekologiska statusen eller potentialen för ytvatten omfattar tre kvalitetsfaktorer som i 
prioriterad ordning klassificeras i en femgradigskala.  

1. Biologiska kvalitetsfaktorer. 
Biologiska kvalitetsfaktorer väger tyngst och ska klassificeras först. 

2. Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. 
Om biologiska faktorerna visar på minst God status behöver resultatet stödjas. 

3. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 
Om både de biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna visar hög status 
behövs resultatet stödjas av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

 

 
Figur 6.2.4 Den femgradiga klassificeringsskalan för ekologisk status för ytvatten. 

 
Sedimentundersökning 
År 2015 utfördes en omfattande sedimentundersökning som resulterade i en stor mängd 
data, varav av bara delar kommer att sammanfattas här. Den dominerande bottentypen i 
Bergmyrviken och fiskodlingen är mjuk sedimentbotten. I de mest påverkade områdena 
närmast odlingskassarna var bottenytan mycket lös och fluffig med näringsrikt sediment 
och den exakta bottenytan (fast bottenskikt) kan ibland vara svår att definiera. Med hjälp 
av en mätsticka som fästes på filmstativet bedömdes det lösa sedimentskiktet vara mellan 
0.6-1.0 meter i provpunkt 3 och 21. Med den hydrauliska rörsprovtagaren uppskattades 
sedimenttjockleken i provpunkt 15 och 41. Det översta lösa antropogena skiktet bedömdes 

Hög 

God

Måttlig

Otillfredsställande

Dålig
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vara ca 0.7 meter och underliggande sediment uppmättes till maximalt ca 1 meter då 
glaciallera noterades därunder.  
 
Strömförhållanden 
Undersökning av strömförhållanden utfördes 2015 på två lokaler. På båda mätlokalerna 
och på båda mätdjupen, 15- respektive 5-meter, dominerade strömhastigheter mellan 0 och 
4 cm/s. På 15-metersnivån fördelades strömhastigheterna tämligen jämnt mellan klasserna 
0-2 och 2-4 cm/s, medan klassen 0-2 cm/s hade en kraftigare dominans, 60-70% på 5-
metersnivån. De maximala strömhastigheterna låg mellan 8 och 10 cm/s. Ingen tydlig 
strömriktning, framförallt ytvattnet strömmar åt flera olika håll. Troligen styrt av 
vindpåverkan samt vattenreglering. Foderrester bedöms transporteras maximalt 20 m från 
odling.  
 
Vattenkemi 
Syftet med vattenkemiska undersökningar i sjöar är att beskriva tillståndet i sjön och om 
några förändringar skett avseende kemiska förhållanden. Provtagning av vatten för analys 
av vattenkemin i Landösjön utförs regelbundet, under perioden december – maj sker 
provtagning varannan månad och under perioden juni – november sker provtagning varje 
månad. Vattenkemiska parametrar som analyseras redovisas i Tabell 6.2.5.  
 
Tabell 6.2.5 Analysparametrar vattenkemi 

Parameter 

Turbiditet 

Färgtal 

Absorbans 420 nm 

Kemisk syreförbrukning CODmn 

Kväve tot 

Fosfor tot 

Odlingsbara mikroorganismer 

Långsamväxande bakterier 

E-coli 

Coliforma bakterier 

 
Vid provtagningen av närsalter i Landösjön vintern 2017 uppmättes genomgående låga 
halter av kväve samt goda syrgasförhållanden i bottenvattnet. En viss ökning av kväve 
kunde ses från inlopp till utlopp. Fosfornivåerna i ytvattnet var genomgående låga med en 
knapp ökning från inlopp till utlopp.  
 
Provtagning av fosfor i bottenvattnet visade på låga halter i sjöns västra del vid inloppet 
och något högre halter i punkt P3 som ligger närmast utloppet. Punkt P0 visade på högst 
värden som dessutom fluktuerade betydligt beroende på provtagningstillfälle och även 
analyslaboratorium. Resultaten betonar generella osäkerheter med vattenkemianalyser 
och en längre tidsserie hade varit önskvärd för att kunna dra mer långtgående slutsatser 
om halterna av fosfor vid denna punkt. 
 
Resultat från 2018 års undersökning av vattenkemin visade generellt på låga fosfor- och 
kvävehalter i Landösjön, inklusive påverkanspunkten P3. Övriga parametrar bl.a. kväve, 
syre, och glödförlust visade ej på några förhöjda värden.  
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Vid analys av mikroorganismer noterades parametern odlingsbara mikroorganismer med 
värden som motsvarar tjänligt dricksvatten med anmärkning för enskilt bruk vid två tillfällen 
vid punkt P4 och P0. Övriga parametrar bl.a. coliforma bakterier och E-Coli motsvarade 
tjänligt dricksvatten. 
 
Vattenkemidata från 2019 års undersökningar visade generellt på låga fosfor- och 
kvävehalter i Landösjön, inklusive påverkanspunkten P3, även om observerade värden för 
totalfosfor överlag var högre än föregående år. Ytvattenproverna för totalfosfor visar på en 
kraftig variation. Eventuellt kan detta bero på osäkerheter i laboratorieanalysen, vilket 
stärks av de varierande analysresultat som erhölls vid jämförelsen mellan olika 
laboratorier (Synlab, Eurofins samt SLU), där både Eurofins och SLU rapporterade 
betydligt lägre halter av totalfosfor vid samtida provtagning. Övriga parametrar 2019 så 
som turbiditet och glödförlust visade ej på några förhöjda värden och syrgasförhållanden 
i bottenvattenproverna var goda.  
 
De odlingsbara mikroorganismerna uppvisade ett antal förhöjda värden. Enligt 
Livsmedelsverkets råd (2015) kring dricksvatten för eget bruk innebär detta att vattnet 
betraktas som tjänligt med anmärkning. I övrigt syntes simultant förhöjda värden av 
coliforma bakterier, intestinala enterokocker samt E-coli från augustiprovtagningen i 
provpunkt P6. Enligt Livsmedelsverket (2015) klassades vattnet som otjänligt i tre fall; P5 
i juli (coliforma bakterier) och september (E-coli) samt P6 i augusti (E-coli). 
 
Växtplankton 
Bedömning av parametern växtplankton, där även delparametrarna klorofyll samt 
siktdjup ingår, ger en indikation om en sjös näringsstatus. Växtplankton reagerar snabbt 
på en ökning av näringsämnen. Om det finns en stor mängd växtplankton i övre 
vattenmassan påverkas siktdjupet negativt. Provtagning av växtplankton utförs under juli 
respektive augusti.  
 
Utifrån resultaten år 2017 uppnår andelen cyanobakterier Hög status på alla lokaler, medan 
biomassan varierar mellan God och Dålig status p.g.a. den höga biomassan av kiselalger i 
augusti år 2017. Görs en sammanvägd status enbart på 2017 års data får alla lokaler God 
status. Resultaten från 2018 visade att kiselalgerna dominerade artsamhället vid både juli- 
och augustiprovtagningen. Vid resterande provtagningar dominerade små flagellater 
artsamhället. Andelen cyanobakterier var vid samtliga stationer låg.  
Den sammanvägda statusen gav för 2017 och 2018 års undersökning Hög till God status. 
Sammanvägd status i sötvatten bör dock enligt bedömningsgrunderna göras utifrån minst 
tre års data. Även under 2019 var andelen cyanobakterier vid samtliga lokaler låg. Den 
sammanvägda statusen per lokal för år 2019 gav Hög till God status. 
 
Från år 2019 gäller nya bedömningsgrunder för växtplankton, därmed har en 
statusbedömning ej utförts då tidigare undersökningar är utförda enligt äldre 
bedömningsgrunder. 
 
Påväxtalger 
Påväxtalger utgörs huvudsakligen av kiselalger som är fastsittande primärproducenter 
och därmed lämpliga att undersöka då dessa inte kan undvika förändringar i vattenmiljön. 
Specifika arter kan försvinna eller tillkomma beroende på de förhållanden som råder. 
Kiselalgsarterna har specifika toleranser och preferenser, vilket gör artsammansättningen 
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till en god informationskälla gällande påverkan av näringsämnen samt försurning. 
Provtagning av bentiska kiselalger genomförs under hösten, mellan augusti – oktober i 
Långan samt i referensvattendrag uppströms Landösjön. 
 
Pelagia har utfört kiselalgsundersökningar 2017–2019. Resultaten från analysen 2017 av 
fastsittande kiselalger i in och utloppsåarna till Landösjön visade på Hög status vid alla fyra 
lokalerna med avseende på näringsämnen och organisk förorening. Högst antal arter 
noterades vid lokalen i inloppsån. Det lägsta artantalet som noterades vid undersökningen 
kring Landösjön var 26 arter. Artantalet vid de undersökta lokalerna var inte på något vis 
anmärkningsvärt.  Resultaten från kiselalgsanalyser från 2018 och 2019 visar på i stort sett 
samma resultat som 2017 med viss variation i noterat artantal.  
 
Makrofyter 
Sammansättningen av makrofyter (vattenväxter) speglar vilka förhållanden som råder i 
vattnet, avseende bland annat näringstillgång och bottensubstrat. Inventering av växtarter 
i Långan, samt i referensvattendrag uppström Landösjön, görs årligen som en del i bolagets 
recipientkontroll. 
 
Under 2017, 2018, och 2019 har undersökningar av makrofyter utförts. Samtliga 
undersökningar har visat på en ringa förekomst av makrofyter. Detta beror troligtvis på 
Landösjöns reglering. Undersökning av makrofyter 2017-2019 uppströms samt nedströms 
Landösjön har inte gett någon indikation på att Långan är onaturligt näringsbelastad. 
Fintrådiga grönalger förekommer i både Långan samt referenslokalen Ångsjöån. 
 
Bottenfauna 
Genom att undersöka vilka och hur många av vissa arter som finns i bottensedimentet i 
sjöar kan det ge en uppfattning om rådande miljöförhållanden på platsen. Vanliga 
bottenlevande djur är till exempel insektslarver, maskar, snäckor och musslor. 
Bottenlevande djur har olika krav på sin omgivning och är även olika känsliga för 
förändringar i sin närmiljö. Förändringar som bland annat kan ske genom ändrad syrehalt 
eller ökad tillförsel av näringsämnen. Förekomsten av djur ger därmed en bild av vilka 
förhållanden som råder på platsen och är därmed en viktig indikator för vilken påverkan 
fiskodlingen eventuellt har.  
 
Bottenfaunaundersökningen som utfördes år 2015 visade att individantalen i 
bottenfaunaproverna varierade från tämligen höga till låga. Vid referenslokalen (lokal 20) 
var antal taxa mycket låga. Detta resultat tyder på näringsfattiga förhållanden på 
referenslokal 20. 
Statusklassificeringen utifrån BQI-index ger lokalerna 4 och 16 God status, lokal 19 Måttlig 
status och lokal 20 Hög status. Resultaten från lokal 20 representerar antagligen 
normaltillståndet i Landösjön, som liksom andra vattenkraftsmagasin är tämligen 
näringsfattig, medan resultaten från lokalerna 4, 16 och 19 återspeglar en måttlig påverkan 
från fiskodlingen. Bottenfauna undersöktes även i Långan samt Åkerån och 
sammansättning visade på god vattenkvalitet både i Långan och i Åkerån. I resultatet av 
bottenfaunaundersökningen år 2015 finns det inga indikationer på att Långan skulle 
påverkas negativt av fiskodlingen i Landösjön. 
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Även undersökning som utfördes år 2017 visade att både antalet individer och antalet taxa 
av bottenfauna i Landösjön var relativt låga vilket tyder på näringsfattiga förhållanden. 
Bottenfaunan i Långan uppnådde Hög status. 

6.2.4 SMHI modellering 
SMHI har på uppdrag av Bolaget (via Pelagia) tagit fram modeller för att kunna se hur 
partiklar transporteras innan de sedimenterar, vilken andel av sjöbotten påverkas av 
sedimenterade partiklar och hur den lösta fasen av fosfors påverkas i sjön under ett år.  För 
denna modell har den hydrodynamiska 3D-modellen Delft3D använts.  
 
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. SMHI 
har även inom modellen gjort statusklassningar enligt Havs- och Vattenmyndighetens 
föreskrifter. Maximal produktion enligt sökt tillstånd har antagits i modellen för att visa 
på effekterna av ett fullt nyttjat tillstånd. Resultaten jämförs med ett tillstånd opåverkat av 
fiskodlingen. Resultatet från denna modellering har ej levererats men kommer att 
redovisas i kommande MKB. 

6.2.5 Naturligt fiskbestånd 
Landösjön har idag ett naturligt bestånd av öring, harr, sik, gädda, abborre och lake. 
Kanadaröding har introducerats sedan lång tid tillbaka och beståndet är idag 
självreproducerande. Utöver dessa arter finns ett stort bestånd av Hornavanröding som 
upprätthålls genom årliga utsättningar. Rödingen som sätts ut kommer från Omegalax och 
är av samma ursprung som den sättfisk som levereras till fiskodlingen. 
 
Fiskbeståndet i Landösjön är kraftigt påverkat av sjöns reglering som innebär att 
strandzonerna utarmas på näring, vilket bland annat påverkar öringbeståndet negativt. 

7 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i miljöbalkens 5:e 
kapitel och vid tillståndsansökan av en verksamhet ska det beskrivas hur det planeras för 
att undvika att verksamheten bidrar till att en miljökvalitetsnorm inte följs. I enlighet med 
2 kap. 1 § i miljöbalken åligger det den som bedriver en verksamhet som ska visa att MKN 
ej riskerar att försämras. Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att 
ange krav på den kvalitet en sjö eller ett vattendrag skall ha vid en given tidpunkt.  
 
En mer detaljerad beskrivning av verksamhetens eventuella påverkan på MKN kommer 
att redogöras för i MKB: n. Nedan beskrivs vilka miljökvalitetsnormer som är aktuella samt 
en kortfattad bedömning.   
 
Aktuella förordningar om miljökvalitetsnormer:  
- Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477)  
- Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)  
- Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)  
- Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675)  
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Fiskodlingen bedöms inte ge upphov till några betydande utsläpp till luft. Från transporter 
till och från verksamheten uppkommer utsläpp av avgaser men dessa bedöms inte bidra 
till att MKN för luftkvalitet överskrids. En redogörelse för förväntade transporter till och 
från anläggningen kommer att redogöras för i kommande MKB. Verksamheten är heller ej 
bulleralstrande i den mån att risk för MKN avseende omgivningsbuller riskeras att 
överskridas. 
 
Gällande MKN för fisk- och musselvatten så är inte Landösjön listad i förordningen över 
vilka fiskevatten som skall skyddas, dock är Långan samt Indalsälven utpekad (NFS 
2002:6). Därmed kommer bedömningen mer ingående att fokusera på MKN om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i kommande MKB: n. I tabell 7.1 redovisas 
klassificering av vattenförekomst Landösjön samt Långan från Vatteninformationssystem 
Sverige (viss.lansstyrelsen.se). 
 
Tabell 7.1.1 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 Hq 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 Hq och 
PBDE. 
Gynnsamt tillstånd 
skyddat område, 
Natura 2000. 

Otillfredsställande 
ekologisk status, 
uppnår ej god 
kemisk status. 

2021 

 
Det ligger inom Bolagets intresse att minimera den lokala miljöpåverkan, en eventuell 
påverkan skulle även påverka den egna verksamheten negativt. 

8 Övriga intressen 

8.1 Sportfiske och turism 
Landösjön är väldig känd i sportfiskekretsar. Det är framför allt fisket efter röding och 
kanadaröding som lockar sportfiskare från när och fjärran. Rödingen fiskas mest på vintern 
genom pimpelfiske från is, men fiske bedrivs även på sommaren och hösten. Fisket efter 
kanadaröding bedrivs under sommaren och hösten. 
 
De svenska rekorden för spöfångad röding och kanadaröding är båda fångade i Landösjön. 
Sportfisket ger underlag till en omfattande fisketurism och är viktigt för bygden. 

8.2 Rennäring 
Fiskodling ligger inom samebyn Joevnevaeries område. Delar av samebyns vinterland 
ligger i anslutning till verksamheten. Dialog med samebyn kommer att upprättas. 
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9 Uppföljning och kontroll 

9.1 Egenkontrollprogram 
Syftet med gällande egenkontrollprogram är att visa på att verksamheten bedrivs enligt 
gällande tillstånd, lagkrav och villkor. Kontrollprogrammets utformning säkerställer att 
verksamhetsutövare hålls uppdaterad om verksamhetens påverkan och säkerhet samt att 
kunskapskravet enligt miljöbalken uppfylls. För ingående parametrar i 
recipientkontrollprogrammet se avsnitt om vattenkemi.  

10 Miljömål 
Det svenska miljömålssystemet fastställdes av riksdagen 1999 och består av ett 
övergripande mål, generationsmålet, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 
Miljökvalitetsmålens syfte är att ytterligare belysa inriktningen på miljöarbetet och anger 
det tillstånd i miljön som detta arbete ska leda till. Ambitionen med miljömålen var att de 
skulle uppnås innan 2020. Nästa hållpunkt för de svenska miljömålen blir år 2030, vilket 
sammanfaller med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
 
Verksamheten bedöms eventuellt kunna inverka på följande miljömål: 

 
 

10.1 Regionala miljömål 
De regionala miljömålen för Jämtlands län är desamma som de nationella 
miljökvalitetsmålen med två regionala tillägg, Ingen utbyggnad av vattenkraft och Ingen 
uranbrytning. Jämtlands län har prioriterat sju miljömålen under perioden 2017–2020 och 
denna prioritering omfattar: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 
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10.2 Lokala miljömål 
Krokoms kommun har i upprättad miljöpolicy (2013-06-11) upprättat följande miljömål 
som bedöms kunna påverkas av verksamheten: 
 
Upphandling 
”Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga mån, indirekt påverka 
miljön. I första hand ska om möjligt närproducerade produkter, främst livsmedel, prioriteras. Vidare 
ska varor som produceras på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt eftersträvas.”  
 
Vatten 
”Vattnet i vår kommun - dricksvatten, grundvatten, sjöar och vattendrag -är och ska vara av god 
kvalitet och får inte försämras. Föroreningar, övergödning och försurning ska motverkas.” 
 
Kommunens vision ” Krokoms kommun gör plats för växtkraft” innebär att Krokom är en 
attraktiv kommun att leva, vistas och bedriva verksamhet i. Ska vara en hållbar, företagsam 
kommun som besitter växtkraft. I kommunens hållbarhetsstrategi framgår det att 
produktion av varor och tjänster ej får kompromissa med ekosystemens bärförmåga. 
 
I kommande MKB kommer verksamhetens inverkan på berörda miljömål på nationell, 
regional och lokal nivå att redogöras mer detaljerat. 
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PELAGIA NATURE & ENVIRONMENT AB

Avgränsningssamråd 

enligt 6 kap MB
inför ansökan om tillstånd till 
fortsatt fiskodling i Landösjön



Dagordning
Vattenstatus och Landösjöns förutsättningar - Pelagia
• Näringsstatus Landösjön

Undersökningar och resultat - Pelagia
• Genomförda undersökningar
• Kompletterande undersökningar
• SMHI:s modellering

Diskussion – frågor – synpunkter
• Avslut

Inledning
• Presentation deltagare
• Tillståndsprocessen - Pelagia
• Miljökonsekvensbeskrivning - Pelagia

Nuvarande verksamhet – Elin Mehlhorn
• odlingens utformning 
• produktion
• slakt/försäljning 

Om ansökan – Kenneth Ottosson
• Yrkande 
• Lokalisering och lokaliseringsalternativ 



Pelagia Nature & Environment AB
Vilka är vi?

Umeå baserat konsultbolag inom naturmiljöområdet

Akvatisk och terrester kompetens

Exempel på uppdrag:

Vattenundersökningar, tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, 
recipientkontrollundersökningar, naturvärdesinventeringar, fågelinventeringar och 
biologiska analyser



Pelagias roll
Vad gör vi här?

• Nov 2015 – undersökning sediment, strömmar, bf, ka, 

• 2017 – ansvariga för undersökningar inom egenkontroll, recipientkontroll, genomfört och 
utvärderat undersökningar och dess resultat (vattenkem & biologi)

• 2019 → tillståndsprocess för fortsatt verksamhet. Pelagia utformar MKB, samrådsunderlag och 
samrådsredogörelse. 



Tillståndsprocessen

Samråd med 
myndigheter, 

organisationer, 
särskilt berörda 
och allmänhet

Tillståndsansökan 
med MKB lämnas 

in till MMD

Eventuell 
komplettering

Kungörelse

Yttranden

MMD beslutar 
om tillstånd



Samrådet avser
Svensk Fjällröding AB vill samråda om Fiskodling 3 kap §1 i Miljöprövningsförordning (2013:251)

”1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för fiskodling eller övervintring av fisk där mer 
än 40 ton foder förbrukas per kalenderår” (SFS 2013:251)

Vid denna typ av verksamhet ska verksamhetsutövare samråda med Länsstyrelsen, 
tillsynsmyndighet, övriga statliga myndigheter, särskilt berörda och den allmänhet som kan beröras 
av verksamheten



Samråd forts.
Samrådet syftar till att:

• Informera om den planerade verksamheten 

• Möjlighet att samla in synpunkter/frågeställningar från berörda och allmänheten

Information och synpunkter från samråd kommer att sammanställas och redovisas i en 
samrådsredogörelse som bifogas tillståndsansökan.



Fiskodling

Är fiskodling i öppna kassar alltid en bra idé? 

- Nej, det är beroende av lokalisering, respektive sjös förutsättningar 
och toleranskapacitet gällande tillskott av näringsämnen.

Är fiskodling i öppna kassar alltid en dålig idé?

- Nej, det är beroende av lokalisering, respektive sjös förutsättningar 
och toleranskapacitet gällande tillskott av näringsämnen.



Miljökonsekvensbeskrivning 

Syfte

Att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet kan medföra 
dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen 
med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och 
energi. 

Innehållet regleras av 6 kap. 35-38 §§ miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966). 



Miljökonsekvensbeskrivning
forts.
Tyngdpunkt på 

Alternativa odlingstekniker  

Konsekvensbedömningar

• Vattenmiljö

• Skyddade områden (Natura 2000, riksintressen rennäring)

• Lukt och ljus

Förebyggande åtgärder

Uppföljning och kontroll

Undersökning om ekonomisk säkerhet

och det som kommer fram idag



Undersökningar Landösjön 2015-2020

• Strömmätning

• Sediment

• Vattenkemi

• Bottenfauna

• Växtplankton

• Kiselalger

• Makrofyter (Vattenväxter)



Svensk fjällröding AB 
20201027 - 20201028



Svensk Fjällröding AB 

Hushållningssällskapet i Västernorrland ägare sedan  -99

Odlas ca 500 ton röding årligen, Tillstånd till 31/3 2023

Landön, Offerdal Krokoms Kommun i Jämtland och har 
10st anställda.

Sättfiskproduktion i samma koncern = 100% spårbarhet 
från romkorn till slakt

Försäljning sker 100% på Sveriges marknad och främst till 
restauranger

Den vanligaste råvaran till Nobelmiddagen



Återkommande 
besök
en anläggning att vara stolt över 



Sättfisk vår och höst från Omegalax Timrå, 100 % 
spårbarhet från rom till slakt 
Naturens skiftande förutsättningar 



Daglig tillsyn, utfodring, sortering och upptag av slaktmogen fisk 



En vanlig dag på 
Landön

Slakta, filea och paketera 
Det sista momenten i produktionskedjan 



En vanlig dag på 
Landön

Landöröding

Sebastian Gibrand

Nobelkock 2019

Förskolor i Krokoms Kommun.

Morgondagens konsumenter 



Avfall – Nedgrävning restprodukter

Stöd till projekt för främjande av 

svenskt vattenbruk –

Projektplan skickas in senast 9 

november. Hygienisering av 

fiskrens



Nuvarande tillstånd
• Löper ut 2018-03-31

• Domskäl: 

• - ej visat att öppna kassar är BAT

• - ingen påvisad negativ effekt på Landösjön

• - ingen negativ effekt, eller hot mot, Natura2000 Långan

• - ej motiverat att förlägga odlingen i Rönnöfors



6. Ansökan
• Tidplan

• Yrkanden i första hand
– I första hand yrkas på oförändrat tillstånd på befintlig lokalitet i Landön, 

men med avsikt att nyttja större del av befintligt vattenområde. 
Odlingskassar med fisk på tillväxt flyttas längre ut för att uppnå bättre 
vattengenomströmning. I huvudsak odlingskassar med slaktbar fisk på 
nuvarande plats. 

– Tillstånd till utbyggnad av befintlig kaj (vattenverksamhet)

– Innebär förbrukning av 632,5 ton foder per år, vilket motsvarar en 
produktion på c:a 550 ton. 

– Tillståndstid 20 år för att möjliggöra långsiktiga investeringar för utveckling 
av verksamheten, både ur produktions- och miljösynpunkt.

– Föreslagna villkor ska godkännas

– Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas

– Verkställighetsförordnande



6. Ansökan forts
• Yrkanden i andra hand

– Komplettering med ny odlingslokalitet i Rönnöfors med syfte att den mesta 
tillväxten ska ske i Rönnöfors och slakt ska ske i Landön som idag.

– Innebär förbrukning av 632,5 ton foder per år i Rönnöfors, vilket motsvarar 
en produktion på 550 ton per år.

– Innebär förbrukning av 287,5 ton foder per år i Landön, vilket motsvarar en 
produktion på 250 ton per år.

– Viss produktion krävs i Landön för att kunna hålla slaktbar fisk vintertid 
(december – maj).

– Utbyggnad av befintlig kaj i Landön (vattenverksamhet).

– Tillståndstid 20 år för att möjliggöra långsiktiga investeringar för utveckling 
av verksamheten, både ur produktions- och miljösynpunkt.

– Föreslagna villkor ska godkännas

– Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas

– Verkställighetsförordnande



6. Ansökan forts

• Yrkanden i tredje hand
– Oförändrad produktion på samma plats i Landön.

– Innebär förbrukning av 632,5 kg foder, vilket motsvarar en produktion på 
550 ton per år.

– Tillståndstid 5 år, vilket innebär en successiv avveckling och att 
verksamheten upphör.

– Föreslagna villkor ska godkännas

– Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas

– Verkställighetsförordnande



6. Ansökan forts

• Förslag till nytt villkor
• Bolaget ska i samråd med Landösjöns fiskevårdsområdesförening genomföra och 

bekosta en årlig utsättning av 10 000 stycken 2-somriga rödingar i Landösjön. Rödingen 

ska vara av samma ursprung som sättfisken till fiskodlingen.



6. Ansökan forts
• Förebyggande åtgärder

– Minska risk för sjukdomsutbrott genom att förena odlingstillståndet med en 
årlig utsättning av röding från egen odling som transporteras med eget 
fordon som enbart används till transport av egen fisk (inga sjukdomsutbrott 
har förekommit under de 20 år som verksamheten bedrivits).

– Vi köper enbart en sättfisk från vår egen anläggning Omegalax i Timrå som 
odlar fisken i grundvatten, vilket innebär ett slutet system. Har även egen 
avelsröding.

– Vi anlitar externt konsultföretag som sköter vårt recipientkontrollprogram 
och omfattande uppföljning av miljöpåverkan (Pelagia Nature & 
Environment) och även uppföljning av övrig egenkontroll (periodisk 
besiktning). 



7. Lokaliseringsalternativ Rönnöfors
• Syfte

– Minska lokal påverkan vid befintlig odlingslokalitet i Landön.

– Förbättra fiskens tillväxt genom en optimal odlingslokalitet avseende 
vattenomsättning och djup.

– Fördela näringstillskott från odlingen jämnt i hela Landösjön.

• Odlingens utformning och läge
– Se kartbilder

– 25-30 kassar, omkrets 40 meter, 7 meter djupa, 12,7 meter i diameter

– Förankringsutrustning/bojar

– Vågbrytare

– Flotte med bl.a. sorteringsmaskin och räknare

– Belysning

– Båt (båtplats vid befintlig brygga eller ny i anslutning till landbas)





7. Lokaliseringsalternativ Rönnöfors forts
• Odlingens utformning och läge

– Landbas c:a 100 x 100 meter med bl.a. följande:

• Fodermaskin

• Fodersilo

• Förråd

• Elcentral

• Traktor

• Kaj/brygga?

• Manskapsbod (samt hyra personalbyggnad i byn)

• Logistik
• Transport av kassar inför slakt och vinterperiod

• Fodertransporter

• Transporter sättfisk vår och höst (maj och oktober)



Landösjön
• Påverkad sedan 1800-talet - järnbruk i Rönnöfors 

• Reglerat sedan 1940-talet

• ”Vattenståndsfluktuationerna ger en omfattande 
utarmning av flora och fauna samt en reducerad 
biologisk produktion” Åtgärdsplan Långans 
vattensystem,  LST Jämtland 2011

Vattenförekomst
Beslutade
miljökvalitetsnormer
/kvalitetskrav

Beslutad status Tidsfrist

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

Kraftigt 
modifierad 
vattenförekom
st

God ekologisk status, 
god kemisk – med 
undantag för Hq och 
PBDE.

Otillfredsställande 
ekologisk status, 
Uppnår ej god 
kemisk status.

2021

Långan
(EU_CD
SE704840–142 687)

Naturlig 
vattenförekom
st

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

Otillfredsställande 
ekologisk status, 
uppnår ej god 
kemisk status.

2021

Information från Viss (vatteninformationssystem Sverige).





Reglerade sjöar
• Onaturlig nivåvariation

• Barriäreffekter av dammar

• Förändrad temperaturregim

• Generellt näringsbrist i regleringsmagasin i Norrland

• Strandzonens växtlighet försvinner

• Transport av näringsämnen hindras

• Svältpopulationer uppmärksammats 40-50-talet →
Försök med kompensationsplantering av b.la. pungräka 
(Mysis relicta)

• Behövs ökad primärproduktion



Forskning i Mjölkvattnet 
RESTAURERING AV REGLERINGSMAGASIN – optimering av fisk- och planktonproduktion genom balanserad näringsanrikning
Göran Milbrink, Tobias Vrede, Emil Rydin, Jonas Persson, Staffan Holmgren, Mats Jansson, Peter Blomqvist och Lars Tranvik

• Samma vattensystem som Landösjön

• Låg fosforhalt (3 ug/l), låg produktion av växtplankton, bottenfauna och fisk (röding).

• Forskningsförsök – gödsling av sjön 

• Fosforhalt ökade från 3 ug/l till 6 ug/l. Fosforhalt sjönk relativt snabbt, men istället ökade 
växtplanktonproduktionen.

• Ökad växtplanktonproduktion → ökad djurplanktonproduktion = Förbättrad kondition hos 
rödingen

Slutsats

Ökad näringstillförsel visade positiv effekt på röding (kondition och mängd)



Grön näring på blå åkrar

”En stor outnyttjad resurs i vårt land, som med fördel kan tas i anspråk för 
vattenbruk, är de reglerade sjöarna och kraftverksmagasinen längs de 
utbyggda älvarna i norr. ”
Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26)

Tillväxtmålet för det svenska vattenbruket till 2020 är en 
genomsnittlig ökning med 8% årligen (eller totalt ca 71% ökning från 
2013 till 2020). Detta motsvaras av en årlig produktion av matfisk, 
kräftor och musslor på ca 23 000 ton år 2020.

”På kort sikt har odling av fisk i de reglerade vattnen i inlandet och odling av 
skaldjur längs västkusten bäst förutsättningar att expandera.”

Nationell strategi, Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar 
(Jordbruksverket)



Näringsämnen

Näringsämnen (Fosfor  och Kväve), syre samt 
solljus (fotosyntes) är förutsättningar för 
primärproduktion, dvs tillväxt av växter 
och/eller växtplankton.

Utan fosfor = inget liv i vattnet



Näringsbelastning (övergödning)

• Ökad produktion av växtplankton
• Ökad sedimentation
• Minskat siktdjup
• Sämre syreförhållanden på bottnen 
• Fleråriga makroalger minskar
• Svavelbakterier tillkommer
• Sämre förhållanden för bottenfauna



Sedimentundersökning 2015 (Upprepad 2020)
• Sedimentprovtagning, videofilmning av botten samt 

provtagning av syrgasprofiler.

• 30 provpunkter vid fiskodlingen



Sedimentundersökning 2015

Påverkad botten med svavelbakterier (vitt 
täcke), Punkt 36 t.v.

Naturlig mjukbotten utanför fiskodlingen i 
Landösjön, Punkt 40 t.h. 

Grön färg = Sediment som bedömts som naturligt. 
Röd färg = Sediment som bedömts som påverkat av 
näringstillskott från fiskodlingsverksamhet. 
Den gula streckade linjen visar länsens position.



Strömmätning 2015
• Strömmätning vid två lokaler kontinuerligt under 16 dygn.

• Ingen tydlig strömriktning, framförallt ytvattnet strömmar 
åt flera olika håll. Troligen styrt av vindpåverkan (samt 
vattenreglering)

• Foderrester transporteras maximalt 20 m från odling. 

Utanför läns Vågmaskin

Foder, medelströmhastighet 1-3 m 4-7 m

Foder, maxströmhastighet 5-9 m 12-21 m

Fekalier, medelströmhastighet 3-198 m 8-546 m

Fekalier, max strömhastighet 10-682 m 23-1548 m



SMHI-modellering

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-paverkar-en-
fiskodling-en-sjos-halter-av-naringsamnen-1.164459

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/hur-paverkar-en-fiskodling-en-sjos-halter-av-naringsamnen-1.164459
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Sammanfattning 
strömmätning och sedimentundersökning

• Foderrester transporteras maximalt 20 m från odling. 

• Tydlig påverkan av näringsbelastning på botten direkt under odlingskassarna med upp 
till ca 0,5 m påverkanszon ovanför botten. Påverkan med foderrester, svavelbakterier 
inom ca 30 m från odlingsområdet.

• Vid sedimentprovtagningarna i Landösjön uppmättes det något högre halter av fosfor i 
den västra delen av sjön (vid Rönnöfors) än närmare utloppet men halterna var 
genomgående låga.



Vattenprovtagning 
• Genomgående låga fosforhalter i ytvattnet 2020.

• Samma mönster som tidigare år, ca 1 ug/l högre fosforhalt i påverkanspunkt P3 samt 
Långan (utlopp) jämfört med Rönnöfors
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Syreförhållanden

• Goda syreförhållanden i bottenvattnet



Sammanfattning 
vattenkemi 2017-2020

• Låga halter av fosfor i hela Landösjön.

• Låga halter av kväve i hela Landösjön

• Marginell skillnad mellan de olika provpunkterna längs sjön.

• Höga syrgashalter i bottenvattnet.

• Tjänligt som dricksvatten. 



Bedömning av ekologisk status
• Ekologisk status - en uppskattning om välmående

• Grundas på EU-direktiv 

• Nationella bedömningsgrunder framtagna av Havs- och vattenmyndigheten 
(HVMFS 2013:19) 

• Ett klassificeringssystem som ska hjälpa myndigheter, företag etc. att se hur 
miljön mår baserat på flera Biologiska, Fysikalisk-kemiska och 
Hydromorfologiska parametrar i den ordning av betydelse

• Bedömningssystem uppbyggt med en femgradig skala från Hög – Dålig status. 

Klass Status

Hög

God

Måttlig

Otillfredsställande

Dålig

Sjöar Vattendrag
Bottenfauna Bottenfauna

Makrofyter (Vattenväxter) Kiselalger
Växtplankton Fisk

Fisk



Bottenfauna Landösjön
Landösjöns profundalzon 2015
• Bottenfauna: Insekter, kräftdjur, musslor, maskar m.fl.

• Statusklassning enligt BQI-index, ett mått på näringsförhållanden i bottensediment.

• Genomgående Hög status i Landösjön bortsett från närmast odlingsområdet

• Lokalt vid fiskodlingen varierar status mellan Måttlig – God. 

• Förekomst av bottenfauna = inte döda bottnar

Fjädermyggslarv



Bottenfauna i vattendrag
Inloppsån och nedre Långan 2015-2017

Bedömning enligt tre index:

• ASPT: Allmän miljöpåverkan (näringspåverkan, förorening, 

habitatförstörelse)

• DJ: Näringspåverkan

• MISA: Försurning

• Samtliga lokaler uppströms och nedströms Landösjön Hög status för alla 

tre index. Undantaget lokal B1 uppströms sjön, God status.



Undersökning av växtplankton och kiselalger

Kiselalger: Genomgående Hög 
status för kiselalger både i 
Rönnöfors och Landön
(Långan).
Hög status visar på Låg
näringspåverkan

Växtplankton: Hög-God status 
för växtplankton i Landösjön



Makrofyter
• Vattenlevande kärlväxter, mossor samt kransalger.

• Artsammansättning kan indikera förhöjda näringsnivåer 

• Inventering av makrofyter utförd i Landösjön samt i 
inloppsån och nedre Långan under 2017-2020.

Landösjön

• Landösjön inventerad år 2017, uppnår som helhet Hög 
status, vilket indikerar låga näringshalter.

• Förekomsten av vattenväxter är främst styrd av att sjön 
är reglerad, vilket gör att växtförutsättningarna för 
vattenväxter är generellt dåliga, med generellt mycket 
sparsam vegetation.

Långan



Makrofyter

Uppströms/nedströms Långan samt Ångsjöån

• I Långan nedströms Landösjön förekommer sparsamt med 
vegetation som indikerar näringsfattiga förhållanden. 

• Uppströms i Långan  och Ängsjöån (referenslokal) 
förekommer trådformiga makroalger som indikerar 
näringsfattiga till måttligt näringsrika vatten.

Ångsjöån

Långan



Sammanfattning 
miljöundersökningar 2015-2020
Landösjön

• God eller Hög status på biologiska kvalitetsfaktorer 

• Låga näringshalter i vattnet och i sedimentet

• Ingen synlig negativ påverkan på sjön från fiskodlingen

• Tydlig näringsbelastning direkt under kassarna och ca 20-50 meter utanför dem.

• Troligen medför fiskodlingen viss ökad biologisk produktion i nedre delen av Landösjön, men 
sjön är fortsatt tydligt näringsfattig.

Långan

• Hög status på biologiska kvalitetsfaktorer 

• Motsvarande växt/algsamhälle i Långan som uppströms i Rönnöfors respektive Ångsjöån

• Ingen synlig negativ påverkan på Långan från fiskodlingen 



Frågor
och 
synpunkter



Tack för uppmärksamheten!

Yttranden lämnas till:

Isabelle Svensson

090-349 61 66

isabelle.svensson@pelagia.se

Yttranden och synpunkter lämnas senast den 2020-11-28.
Tidsbegränsning sätts för att samrådsredogörelse ska upprättas och
bifogas ansökan.

mailto:isabelle.svensson@pelagia.se


 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bilaga 3 – Fastighetsägare från Lantmäteriet. 













 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bilaga 4 – Inkomna yttranden. 
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Djur- och miljöenheten
Britta Munksten
010-2253218 Svensk Fjällröding AB

Trädgårdsgatan 7
871 31 Härnösand

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Web
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Synpunkter och bedömning av miljöpåverkan vid 
fortsatt verksamhet, Svensk Fjällröding AB i 
Krokoms kommun
Beskrivning av ärendet
Svensk Fjällröding AB (nedan Bolaget) i Krokoms kommun avser att ansöka om 
tillstånd för fortsatt verksamhet på fastigheterna Landön 4:23 med tillhörande 
vattenområden. Verksamheten omfattar odling av röding i öppna kassar samt slakteri. 
Bolaget avser nu att ansöka om en fortsatt årsförbrukning av 632,5 ton foder.
Bolaget har lämnat in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen inför avgränsningssamråd. 
Samrådsmöte med Länsstyrelsen och Krokoms kommun hölls den 11 juni 2020. 
Allmänheten kommer att bjudas in till ett samrådsmöte. Enligt 6 § i 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska den planerade verksamheten alltid antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Utskick med material har skett till den utökade 
kretsen och myndigheter, sametinget samt berörd sameby, byalag och 
fiskevårdsområden. Annonsering i ortstidning planeras.

Länsstyrelsens synpunkter och information om aktuellt område

Naturvärden
Inga kända naturvärden eller fridlysta/hotade arter i direkt anslutning till nuvarande 
verksamhet. I miljökonsekvensbeskrivningen bör det finnas en bedömning av hur 
jämtlandsmaskros (som förekommer inom Natura 2000-området, Långan) kan påverkas 
av verksamheten. Innan bedömning kan göras avseende den eventuella etableringen vid 
Rönnöfors bör en mer exakt lokalisering samt teknisk beskrivning presenteras. 

Kulturvärden 

Inga kända fornlämningar berörs av nuvarande verksamhet. Innan bedömning kan göras 
avseende den eventuella etableringen vid Rönnöfors bör en mer exakt lokalisering samt 
teknisk beskrivning presenteras.

Rennäring

Odlingsområdet tangerar riksintresse för rennäring. Riksintresset består av flyttled samt 
betesområden för renar, i närheten finns även område för rastbete.
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Vatten

Platsen ligger inom markerat område för avloppskänsliga inlandsvatten (fosfor, kväve). 
Natura 2000-området Långan ligger nedströms och bör beaktas i 
ansökningshandlingarna. Till Långan finns en vattensystemplan knuten. 

Upplysningar

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen

I 6 kap. 35 § miljöbalken och 16-19 §§ miljöbedömningsförordningen beskrivs vad en 
miljökonsekvensbeskrivning ska omfatta. 
Vid det fortsatta arbetet med att färdigställa ansökan och miljökonsekvensbeskrivning 
ska dessutom, förutom vad som framkommit vid samråden, nedanstående särskilt 
beaktas. 

LOKALISERING

Även om ansökan gäller en befintlig verksamhet ska uppgifter om alternativ 
lokalisering lämnas i kommande ansökningshandlingar. Ett av alternativen bör vara 
lokaliserad i en annan vattenförekomst. Motivera vald lokalisering. En karta bör bifogas 
över odlingsområdets utbredning samt dess avstånd till närboende, riksintresse för 
rennäring m.fl.. Den eventuella etableringen vid Rönnöfors bör beskrivas mer detaljerat 
än som gjorts i samrådsunderlaget.

RENNÄRING

Redovisa riksintressen för rennäring samt andra närliggande områden som är utpekade 
för rennäringen. Beskriv eventuell påverkan från verksamheten samt planerade 
försiktighetsåtgärder.

VATTEN

Beskriv vattenförekomst, dess status och påverkan från verksamheten. Resonemanget 
kring verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormer, det vill säja om verksamheten 
kan medföra att en miljökvalitetsnorm inte kan uppnås alternativt påverkas, är särskilt 
viktigt men även verksamhetens påverkan på närområdet. Beskrivning av Landösjön 
samt nedströms liggande Natura 2000-området Långan bör göras utifrån exempelvis 
förhållandet mellan olika livsmiljöer, lugna och strömmande partier och 
bottenstrukturer. Samt en beskrivning av det berörda vattenområdet samt uppströms och 
nedströms: vattenflöden, reglering, vattenomsättning, djup, strömförhållanden, 
näringsstatus och retention av näringsämnen samt tidigare påverkan från näringsämnen, 
temperatur, syrehalt. Här bör även påverkan på Bottenhavet framgå. 
Vidare bör ni utveckla och redogöra för vilka naturvärden sjön har i form av exempelvis 
öringbestånd och vart viktiga lek- och/eller uppväxtmiljöer bedöms finnas i anslutning 
till den planerade verksamheten. Detta bör sedan kopplas till en hydrologisk 
beskrivning planerad verksamhets påverkan ställs i relation till nuvarande förhållanden 
och påverkan på exempelvis fiskbestånd och andra bottenlevande djur. Detta kan sedan 
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tillsammans med gällande bedömningsgrunder ligga till grund för en bedömning av den 
planerade verksamhetens eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Information om de berörda vattenförekomsternas status finns i databasen 
Vatteninformation Sverige (VISS) som har följande webbadress: 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
Miljökonsekvensbeskrivningen bör omfatta vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
som ni planerar att vidta för att minska negativ påverkan på omkringliggande mark, 
vatten och biologin i vattenområdet. Här bör även risken för smittspridning och 
konsekvensen av smitningar belysas. Redogör även för hur ni avser utföra egenkontroll 
av odling och slakteri samt hur ni säkerställer att den blir gjord. Redogör för 
vattentäkter och brunnar i närområdet samt möjligt dricksvattenuttag i framtiden.  

LUKT OCH LJUS

Redovisa uppgifter om lukt och ljus (från lampor vid odlingsområdet) samt planerade 
kontroller och försiktighetsåtgärder. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Beskriv befintlig och planerad verksamhet, även slakteri och omhändertagande av 
avfall. Vid framtagande av den tekniska beskrivningen bör bland annat utläggning av 
kassar, död fisk, bedövning, slakt, utfodring, eventuell transport av kassar, anläggningar 
för rening (av slam samt blodvatten), förvaring och hantering av avfall, foder och 
kemikalier beskrivas. 
En redogörelse för hur bolaget ska hantera samt minimera risken för smitningar, både 
vid haveri och hantering, bör finnas med. Här bör även en redogörelse för hur Bolaget 
arbetar med att minska konsekvenserna av detta.

BÄSTA MÖJLIGA TEKNIK

Bästa möjliga och tillgängliga teknik bör beskrivas samt motivering till vilken teknik 
som planeras att användas. Olika typer av tekniker bör beröras här exempelvis RAS, 
öppna kassar, semisluten anläggning. Här kan bolaget få vägledning från Mark- och 
miljööverdomstolens senare domar gällande odling i öppna kassar. En beskrivning av 
kostnad, utsläpp av näringsämnen, smittämnen samt smitningar för de respektive 
odlingsteknikerna bör också finnas med i ansökningshandlingarna. 
I Mark- och miljööverdomstolens dom Mål nr M 10773-16, 2018-03-28 avseende 
Bolagets verksamhet framgår det bland annat av domskälen, se nedan.
”Med utgångspunkten att det inte är visat att odling av fisk i öppna kassar utgör bästa 
möjliga teknik eller att det vore orimligt att övergå till teknik med mindre 
miljöpåverkan bör den av bolaget bedrivna verksamheten i princip upphöra omedelbart. 
Vid bedömningen av tillståndsfrågan måste dock beaktas att det är fråga om en 
pågående verksamhet och att, om övriga förutsättningar för att ge fortsatt tillstånd är 
uppfyllda, viss tid bör ges för avveckling av denna verksamhet till förmån för en 
landbaserad eller annan odlingsmetod med möjlighet till omhändertagande av 
foderöverskott och fekalier (jfr prop. 1997/98:45, del 2, s. 17).”
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Med ovanstående som bakgrund är det avgörande för verksamheten att Bolaget kan visa 
att odling i öppna kassar är bästa möjliga teknik, alternativt ansöka om odling med 
annan teknik. 

STÄLLANDE AV SÄKERHET

En ekonomisk säkerhet ska säkerställa att det finnas ekonomiska förutsättningar till 
sanering och återställning efter avslutad verksamhet. En utredning angående detta bör 
ingå i ansökningshandlingarna. Bolagets bör ange motiv och ställningstagande avseende 
säkerhet samt vilken summa säkerheten behöver ställas till.  

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Om den planerade verksamheten förändras i större omfattning under samrådsprocessen 
eller som det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar inkommer till 
miljöprövningsdelegationen kan det krävas ett nytt samråd. 

Britta Munksten
Miljöskyddshandläggare

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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2020-09-29    

dnr 5.2.2-2020-1133 

 
kenneth.ottosson@hush.se   
 
 
 
Yttrande vid samråd inför ansökan om fortsatt tillstånd till fiskodling i 
Landösjön, Krokoms kommun 
 
 
Bakgrund 
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med 
syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och 
utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka 
att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid utnyttjandet av mark och 
vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende och lämnar följande 
synpunkter. 
 
På Sametingets hemsida publiceras kartor och information om renskötsel och samebyarnas 
markanvändning.  Det gäller till exempel information om riksintressen och 
markanvändningsredovisningar. Dessa kartor och redovisningar ger endast en allmänt 
hållen information. För djupare och mer aktuell kunskap krävs alltid dialog och samråd med 
berörda samebyar i ett tidigt skede. Fiskodlingen ligger inom sedvanemarker för Jovnevaerie 
sameby och ett kärnområde av riksintresse. Området innehåller flera flyttleder och 
uppsamlingsområden och domineras av mycket bra vinterbete. Längs Landösjön går även en 
flyttled av riksintresse med flera svåra passager. 
 
Inflytande och samråd 
Berörda sameby har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när mark 
inom det samiska traditionella området berörs. Verksamhetsutövaren ska ha dialog direkt 
med berörd sameby om planerade verksamheter. Sametinget anser att vissa normer ska 
följas för att det ska anses som att samebyn deltagit effektivt:   
 

• Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för 
åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade.   

• Samebyn ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat 
beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”.   

• Samebyn ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För 
att nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga 
andra faktorer redan låst förutsättningarna.   

• Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna/folkrättsliga principer ska 
respekteras.   

 
YTTRANDE 

 

mailto:kenneth.ottosson@hush.se
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Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning avseende samisk markanvändning  
Det är viktigt att berörd sameby kommer in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram en 
MKB för att kunna förmedla sina kunskaper och syn på den planerade verksamheten. 
Sametinget har tagit fram en vägledning för hur samisk markanvändning ska integreras i 
MKB-processen: https://www.sametinget.se/26843 
 
I en MKB ska bland annat följande beskrivas:  

• Hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området 
• Vilken funktion området har för rennäringen  
• Samlad bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom 

berörd samebyn samt påverkan på samebyns funktionella samband 
• Kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella effekter 
• Redogöra för berörda riksintressen 
• Redovisa förebyggande och skadelindrande åtgärder som vidtas för att minimera 

störningar på rennäringen  
• Redovisa aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby 
• Eventuell påverkan på angränsande samebyar 
• Redovisa vad som framkommit i samrådet med berörd sameby 

 
Sametinget tipsar även om Akwé: Kons riktlinjer ska tillämpas för att förebygga och mildra 
negativ påverkan på den samiska kulturen samt för att bidra till att uppnå respekt för 
traditionell kunskap och sedvanebruk som är fastställda i artikel 8j och 10c i Konventionen 
om biologisk mångfald. Riktlinjer är avsedda att ge vägledning för parter och regeringar i 
införlivandet av kulturella, miljömässiga och sociala hänsynstagande av urfolk i nya och 
befintliga processer för konsekvensbeskrivningar. 
 
Renskötseln – ett allmänt och enskilt intresse  
Rennäringsintresset är både ett allmänt intresse enligt miljöbalken 3 kap 5 § och ett enskilt 
intresse som medlemmarna i en sameby innehar enligt rennäringslagen (1971:437). Det 
allmänna rennäringsintresset innebär att mark- och vattenområden som har betydelse för 
renskötseln ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande. Det enskilda rennäringsintresset sammanfaller ofta med och utgör en 
förutsättning för det allmänna rennäringsintresset. En inskränkning i renskötselrätten får 
endast göras efter godkännande från den enskilde rättighetshavaren eller genom att 
regeringen upphäver renskötselrätt inom ett område med stöd av 26 § rennäringslagen. 
 
Riksintresse rennäring  
Miljöbalkens övergripande mål är att både människors hälsa och miljö ska skyddas mot 
skador och olägenheter. De grundläggande hushållningsbestämmelserna i tredje kapitlet 
syftar till att främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål och intressen att 
utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. De allmänna intressen som skall 
komma i förgrunden vid avvägningar för att uppnå en om god hushållning är sådana som 
har central betydelse för att trygga en hållbar användning av naturresurserna, bevara god 
natur och kulturmiljö samt främja ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Bestämmelsen i 3 
kap. 5 § ska, liksom övriga hushållningsbestämmelser tillämpas vid prövning av mål och 

https://www.sametinget.se/26843
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ärenden enligt balken samt andra lagar och vid planläggning och prövning av lov enligt 
plan- och bygglagen.  
Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse 
för renskötseln skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 
Enligt andra stycket paragrafen ska områden av riksintresse för renskötseln skyddas mot 
sådana åtgärder. Områdena karaktäriseras ofta som flyttvägar, svåra passager, 
kalvningsområden och rastbeten. Kärnan i att områden av riksintresse för renskötseln utses, 
är att samerna har status som urfolk och därigenom rätt att utöva sin kultur och en grad av 
självbestämmande över sin kultur. Renskötsel är en förutsättning för den samiska kulturen 
och riksintresseskyddet för rennäringen tillkom p.g.a. renskötselns svårigheter att hävda sig 
mot starka exploateringsintressen. Staten ska därmed tillförsäkra att renskötseln ska kunna 
fortsätta existera och då är markerna av den största betydelse.  
 
Vid bedömningen av vilka områden som ska anses vara av riksintresse beaktas näringens 
behov av sammanhängande betesområden och tillgång till alternativa betesområden inom 
de olika årstidsmarkerna samt alternativa flyttningsleder.2  
 
Mot bakgrund av rådande förhållanden; fragmentering, omfattningen av exploateringar är, 
enligt Sametingets mening, i princip all kvarvarande betesmark av sådan vikt för renskötseln 
att den antingen ska klassas som riksintresse eller i vart fall åtnjuta skydd såsom områden av 
betydelse för renskötseln. Även mark som i nuläget inte används av renskötseln (på grund 
av att den tagits i anspråk av andra intressen) som går att återställa till betesmark bör också 
omfattas.  
 
 
 
I Sametingets yttrande har avdelningschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av 
samhällsplanerare Anne Walkeapää, avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle. 
 











Från Martin Maripuu 
 
Inkom via mail 2021-01-26 
 
Hej  
  
Utifrån samrådsdiskussionen vill jag som privatperson och markägare med fritidsboende vid 
Landösjön förmedla att jag är positiv till fortsatt fiskodling.  
  
Ett vatten opåverkat av vattenkraft och annan mänsklig aktivitet är för mig det bästa.  
  
Men Landösjön är kraftigt påverkad av vattenkraftsutbyggnad och vattenreglering. Under 
rådande förhållanden tror jag att odlingen har varit och är en viktig förutsättning för de goda 
fiske som trots allt finns i sjön.   
  
Det är naturligtvis viktigt att odlingen inte gynnar det lokala fisket på bekostnad av större 
miljöfrågor. Utifrån de undersökningar Pelagia utfört och redovisat får jag intrycket att 
negativa konsekvenser av odlingen uppstår i ett begränsat område lokalt runt odlingen men 
inte i övriga delar av sjön eller nedströms i Långan.  
  
Det jag har uppfattat som ofta förekommande negativa konsekvenser av fiskodling är 
övergödning, fisk som smiter och att man riskerar spridning av sjukdomar.   
  
Enligt Pelagias mätningar är sjön inte övergödd. Långan verkar ha samma näringsstatus som 
jämförbara åar tex Hårkan och Dammån.   
  
 Fvo har sedan många år gjort utsättningar av röding i sjön. Samma sorts röding och från 
samma leverantör som den fisk som finns i odlingen. Eventuella smitningar torde därför inte 
vara ett stort problem. Risk för smittspridning från leverantören finns även utan odlingen.   
  
En stor ansamling av fisk som en odling innebär kanske ändå medför ökad risk för sjukdom i 
sjön, det vet jag inte. Storleken av fiskodlingens påverkan i relation till andra aktiviteter som 
tex jordbruk, skogsbruk och vattenkraft har jag inte heller fått klarhet i.  
  
Sammantaget får jag bilden av att fiskodlingen i Landösjön inom ett relativt litet begränsat 
område har miljöpåverkan men att odlingen inte medför någon negativ påverkan på 
ekosystem och miljö i andra delar av sjön eller i nedströms belägna vattendrag. Lokalt 
gynnas fisk och fiske av extra näringstillförsel då vattenregleringen utarmar sjön.  
  
Vänliga hälsningar Martin  
Markägare och sportfiskare  
 



Svensk Fjällröding. 
 
Alla Berörda  : Jag är berörd av fiskodlingen som fastighets ägare av Djupede 
121 men ej fått någon information beträffande samrådsmötet? 
 
Jag har flöjande sypunkter: 
1 : Natura 2000 området för violett gulvinge krymper med ca 25 % då 
översvämningar på våren medför att fosfor och kväve tillförs ängen. 
Det kan drastiskt förändra levnads förhållanden för Violett Guldvnge. 
 
2 : Jag har ägt Djupede  121 sedan 1986. Det jag noterat under åren är att den 
gröna algtillväxte även kallas grönsåpa ökat i betydligt, särskilt under de 
senaste årtiondet. Det betyder att halkrisken vid fiske är överhängande med 
personskador som följd. 
 
3 : Att flytta fiskodlingen till inloppet vid Rönneöfors är ju bra för Landöborna  
Då utspädningen av fosfor till sjön blir mycket högre och sedimenteras på en 
längre sträcka. 
I samband med denna åtgärd skall ju botten sedimenten runt nuvarande kassar 
muddras bort (villkor för flyttning). 
 
4 : 5.2 Bästa möjliga teknik sidan 15. 
Umelax och Överumans fiskodlingar tillstånd har villkorats med krav på 
utredningar av lösningar för att minska utsläpp av närings ämnen. 
Man bör nog vänta på att utredningarna blir klara innan beslut fattas om 
fortsatt tillstånd för till Landösjöns fiskodling. 
 
5 : 6.2.3 Vattenmiljön Landösjön sidan 7. 
God ekologisk status , god kemisk – med undantag för Hq och PBDE vad står 
dessa bokstäver för? 
 
6 : Provpunkterna var är de placera 1 tom  41 de är inte redovisade på någon 
karta? 
 
Det finns flera frågor som ja inte ser svaret på ,det tar tid att få fram relevanta 
data  då tiden rinner iväg. 
 
Uppsala 2020-10-26 
 
Harald Ramberg  



Till Svensk Fjällröding AB Rönnöfors 30 september 2020 
 
 
Yttrande till Svensk Fjällröding AB över samrådsunderlag inför ansökan om fortsatt 
tillstånd till fiskodling i Landösjön av Anne Hauser, Elenor Öster, Saran Yoga AB 
 

 

Vi som permanentboende och företagare på fastighet Brännbodarna 1:2 i Rönnöfors, granne med 

Brännbodarna 1:1 som anges som alternativ lokalisering för fiskodling i odlingskassar i Landösjön, 

inkommer härmed med vårt yttrande gällande farhågor och betänkligheter utifrån Samrådsunderlag 

inför ansökan, framtagen av Pelagia Nature & Environment AB, daterat 2020-05-20 i ärendet. Våra 

synpunkter gäller framförallt den alternativa lokaliseringen i Rönnöfors. 

Vi förvärvade Bruksgården 2017 och sedan 2019 är vi bofasta på fastigheten. Där driver vi även vårt 

företag Saran Yoga AB, ett företag med yoga- och meditationsundervisning samt privat psykiatrisk 

mottagning. Verksamheten för företaget planeras att utvecklas på fastigheten till ett rekreations-

center med fokus på natur, friluftsliv, ekologisk mat, yoga och meditation. I dagsläget sker endast 

verksamhet under dagtid, men inom en snar framtid planeras för övernattningsmöjlighet för ca 40 

gäster. Verksamheten vänder sig idag till både lokala och regionala kunder, men då rekreations-

centret är på plats finns kundkretsen både i Sverige och världen, ffa Europa. 

Vår boplats och trivsel, samt verksamhet påverkas av dessa planer framförallt när det gäller den 

alternativa lokaliseringen som nämns i underlaget för samråd, kapitel 3.1. Underlaget anser vi inte 

vara tillräckligt för att göra samråd gällande denna punkt. Utredningen är inte klar och anges vara 

klar först i samband med inlämning av ansökan då samrådsremisstiden har gått ut. Det saknas 

mätvärden och dimensioner för den alternativa platsen. Området är inte specificerat vare sig på 

exakt plats, utbredning, angöringsvägar, frekvens av trafik för transport och skötsel och beräkning av 

miljöpåverkan.  

Platsen från kraftverket i Landösjöns västra ände och österut ned till dragen rektangel i underlaget 

(sida 10) är i dag ett rekreationsområde, dit många människor både från byn, men även rastande 

resenärer och resande enkom för besökande i Offerdal beger sig för promenader och för att avnjuta 

bland annat naturen och vyn över sjön, bad, paddling, fiske och picknick. Det finns ett välbesökt 

kulturminne i form av en järnbruksruin. 

Vi som boende på Brännbodarna 1:2 arbetar för att hålla området öppet, tillgängligt och vackert 

såsom beskrivet i ändamålet med fastighetsregleringen vid avstyckningen, se bilaga 1a och 1b. 

Vi har vårt båthus längs vattnet i utpekad vik i västra Landösjön och utgår därifrån med vår roddbåt 

och kajaker, samt badar och simmar. En plats som hålls tillgänglig och välkomnande för allmänheten. 

Här utgår flera båtar för rekreationsfiske liksom från byalagets brygga norr om Brännbodarna 1:2. 

Konsekvenser som vi ser och vill ha beaktade: 

• Att ta ytterligare naturområden i anspråk för fiskeodlingen skulle inte medföra mindre 

påverkan på människors miljö och hälsa utan kommer att oundvikligen påverka dessa. 

• Samma gäller för Landösjöns vattenkvalitet. 

• Detta kommer att inverka menligt på allmänhetens tillgänglighet till bad, strövområde, fiske 

och friluftsliv. 



• Förutom mindre attraktivt badvatten och strövområde innebär detta fler tyngre regelbundna 

transporter på smala grusvägar längs och genom vår fastighet.  

• Den alternativa lokaliseringen är betydligt närmare bofasta än i befintlig anläggning. 

• Aktivitet med att varannan dag plocka död fisk sker under högsäsong för 

rekreationsområdet. 

• Avföring och foderrester kan befaras spridas över större områden med närheten till 

regleringen av kraftverket. 

• Vilken bullernivå avses med ”omgivningsbuller” (s. 23)? Boende? Industri? All förändring till 

nuläget avseende buller med maskiner och anläggningar som är igång dygnet runt är en 

försämring då det i nuläget råder naturens tysthet i området som är en av förutsättningar för 

vårt rekreationscenter. 

• Hur påverkas badvattenkvalitet i det närmaste området? 

• Varför nämns inte lukt i samband med miljöpåverkan gällande påverkan på människors miljö 

och hälsa? 

• I samband med glesning av träd på Brännbodarna 1:2 upptäcktes en kulturstig som inte 

närmare har undersökts. Den sträcker sig från viken öst om båthuset och längs med stranden 

längs med befintlig väg och uppgår troligen i denna efter några hundra meters sträckning. 

 

 

Vi efterfrågar en karta med provtagningspunkter utsatta som nämns i kapitel 6.2.3 Vattenmiljö 

Landösjön. Utan att veta var punkterna befinner sig är det svårt att förstå mätvärden.  

Nollalternativet synes ha minst påverkan på människors miljö och hälsa. 

Vi ber att få bli underrättade när ansökan till Länsstyrelsen lämnas in. 

 

Sammanfattningsvis är det så att vi är emot en utvidgning av Svensk Fjällrödings verksamhet i viken i 

västra änden av Landösjön nära Rönnöfors. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

Anne Hauser Elenor Öster 

073 412 6291 070 4700 323 

Saran Yoga AB 

info@saranyoga.se 

 

Rönnöfors 209 

835 98 Offerdal 
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Till Svensk Fjällröding AB  Rönnöfors 27 november 2020  
 
 
Uppdaterat yttrande till Svensk Fjällröding AB inför ansökan om fortsatt tillstånd till fiskodling 
i Landösjön av Anne Hauser, Elenor Öster, Saran Yoga AB  
 
Detta är en uppdaterad version av vårt yttrande daterat 30 september 2020 och innehåller både 
synpunkter på samrådsunderlaget samt avgränsningssamrådsmöten i Rönnöfors och Landön, 27 och 
28 oktober 2020. 
 
Vi som permanentboende och företagare på fastighet Brännbodarna 1:2 i Rönnöfors, granne med 
Brännbodarna 1:1 som anges som alternativ lokalisering för fiskodling i odlingskassar i Landösjön, 
inkommer härmed med vårt yttrande gällande farhågor och betänkligheter utifrån Samrådsunderlag 
inför ansökan, framtagen av Pelagia Nature & Environment AB, daterat 2020-05-20 i ärendet, samt 
de uppgifter som förmedlats på avgränsningssamrådsmötena (se utskickat presentationsunderlag 
från mötet 28 oktober). Våra synpunkter gäller framförallt den alternativa lokaliseringen i Rönnöfors.  
 
Vi förvärvade Bruksgården 2017 och sedan 2019 är vi bofasta på fastigheten. Där driver vi även vårt 
företag Saran Yoga AB, ett företag med yoga- och meditationsundervisning samt privat psykiatrisk 
mottagning. Verksamheten för företaget planeras att utvecklas på fastigheten till ett rekreations-
center med fokus på natur, friluftsliv, ekologisk mat, yoga och meditation. I dagsläget sker endast 
verksamhet under dagtid, men inom en snar framtid planeras för övernattningsmöjlighet för ca 40 
gäster. Verksamheten vänder sig idag till både lokala och regionala kunder, men då rekreations-
centret är på plats finns kundkretsen både i Sverige och världen, ffa Europa.  
 
Vår boplats och trivsel, samt verksamhet påverkas ofrånkomligen och avsevärt av dessa planer 
framförallt när det gäller den alternativa lokaliseringen som nämns i underlaget för samråd, kapitel 
3.1, och i presentationen från mötet under punkt 6 ”Ansökan fortsättning”. I underlaget finns ingen 
närmare beskrivning om hur den alternativa lokaliseringen skulle se ut. Det står endast att ”en del av 
produktionen” skulle flyttas till Rönnöfors. På samrådsmötet förstod vi dock att i princip hela 
uppfödningen skulle i detta alternativ flyttas till Rönnöfors. Området blev något tydligare men vi 
saknar fortfarande uppgifter om utbredning, angöringsvägar, frekvens av trafik för transport och 
skötsel och beräkning av miljöpåverkan. Det saknas mätvärden och dimensioner för den alternativa 
platsen. 
 
Platsen från kraftverket i Landösjöns västra ände och österut ned till dragen rektangel i underlaget 
(sida 10) är i dag ett rekreationsområde, dit många människor både från byn, men även rastande 
resenärer och resande enkom för besökande i Offerdal beger sig för promenader och för att avnjuta 
bland annat naturen och vyn över sjön, bad, paddling, fiske och picknick. Det finns ett välbesökt 
kulturminne i form av en järnbruksruin som drivs som ett museum av Rönnöfors byalag.  
 
Vi som boende på Brännbodarna 1:2 arbetar för att hålla området öppet, tillgängligt och vackert och 
utveckla det till ett kulturistiskt ströv-, rekreations- och besöksområde såsom beskrivet i ändamålet 
med fastighetsregleringen vid avstyckningen, se bilaga 1a och 1b.  
 
Vi har vårt båthus längs vattnet i utpekad vik i västra Landösjön och utgår därifrån med vår roddbåt 
och kajaker, samt badar och simmar. En plats som hålls tillgänglig och välkomnande för allmänheten. 
Här utgår flera båtar för rekreationsfiske liksom från byalagets brygga norr om Brännbodarna 1:2.  
 
  



Konsekvenser av en etablering av fiskodlingen i Rönnöfors som vi ser och vill ha beaktade:  
 

• Observera att en utlokalisering av verksamheten till Rönnöfors samtidigt innebär en ökad 
produktion med ca 50% totalt vilket rimligtvis ökar miljöbelastningen med samma mängd, t 
ex ökad transport, ökad mängd avföring och foderrester. 

• Den alternativa lokaliseringen ligger ca 500 m från oss bofasta, vilket är betydligt närmare än 
till boende i befintlig anläggning. 

• Vi saknar uppgifter och erfarenheter av hur befintlig fiskodling påverkar de boende i 
närheten. Ingen enkät har gjorts. 

• Att ta ytterligare naturområden i anspråk för fiskodlingen skulle inte medföra mindre 
påverkan på människors miljö och hälsa utan kommer att oundvikligen påverka dessa mer.  

• Samma gäller för Landösjöns vattenkvalitet samt badvattenkvalitet.  

• Det kommer att inverka menligt på allmänhetens tillgänglighet till bad, strövområde, fiske 
och friluftsliv med ca 30 fiskodlingskassar á 12,7 m i diameter samt vågbrytare och inte minst 
bebyggt landområde på 100 x 100 m som stänger ute allmänheten med stängsel och 
kameror.  

• Fiskodlingskassar kommer bogseras sommartid till Landön för slakt av fisk vilket innebär mer 
transporter, risk för spridning av avföring, död fisk och foder samt risk för smitning av 
levande odlad fisk.  

• En bogsering av kassarna på vintertid är inte möjligt vilket gör logistiken besvärlig eftersom 
slakt i Landön ska pågå varje vecka hela året. 

• Vid samrådsmötet fanns inga uppgifter om sjöbottens utformning tillgängliga för att kontrol-
lera om en bogsering av fiskodlingskassar med ett djup på 7 m överhuvudtaget är möjlig. 

• Förutom mindre attraktivt badvatten och strövområde innebär detta fler tyngre regelbundna 
transporter på smala grusvägar längs och genom vår fastighet.  

• Fastighetsägare med fiskerätt i närområdet till viken i Rönnöfors var inte kallade till 
samrådsmötena. 

• Det fanns ingen undersökning av strömmarna i viken i Rönnöfors för att se hur vattnet rör 
sig. 

• Undersökningar som presenterades på samrådsmötena av både vatten och sediment vid 
befintliga lokaliseringen i Landön visar en stor förorening i närmaste området kring och under 
odlingskassarna. Dessa föroreningar skulle uppstå i samma utsträckning i viken i Rönnöfors. 

• Vi är kritiska till en tillståndstid på 20 år som vi anser är för långt med tanke på varierande 
kunskapsläge om miljöpåverkan av fiskodling. Eventuellt är det även svårare att ställa nya 
krav på odlingen utifrån ny forskning under tillståndstiden. 

• Vi är kritiska till att en landbaserad fiskodling inte är närmare undersökt, som Länsstyrelsen 
krävde vid förra tillståndsansökan, utan den bara framställs som ekonomiskt ohållbart. En 
landbaserad odling ger mindre påverkan på naturliga vatten.  

• Det saknas uppgifter om hur en medicinering av fiskarna vid ett eventuellt sjukdomsutbrott 
påverkar vattenkvaliteten i Landösjön och Långan. 

• Aktivitet med att varannan dag plocka död fisk sker året om i omedelbar närhet till 
rekreationsområdet.  

• Avföring och foderrester kan befaras spridas över större områden med närheten till 
regleringen av kraftverket.  

  



• Vi saknar tydliga fakta och mätningar om ljus- och ljudförorening av etableringen att förhålla 
oss till. 

• Vilken bullernivå avses med ”omgivningsbuller” (s. 23)? Boende? Industri? All förändring till 
nuläget avseende buller med maskiner och anläggningar som är igång dygnet runt är en 
försämring då det i nuläget råder naturens tysthet i området som är en av förutsättningar för 
vårt rekreationscenter.  

• Vi saknar uppgifter om luktpåverkan av fiskodling och avfallshantering på människors miljö 
och hälsa. 

• Det kommer att påverka fritidsfisket även i övre delen av Landösjön. 

• I samband med glesning av träd på Brännbodarna 1:2 upptäcktes en kulturstig som inte 
närmare har undersökts. Den sträcker sig från viken öst om båthuset och längs med stranden 
längs med befintlig väg och uppgår troligen i denna efter några hundra meters sträckning.  

 
Nollalternativet synes ha minst påverkan på människors miljö och hälsa.  
 
Vi ber att få bli underrättade när ansökan till Länsstyrelsen lämnas in.  
 
Sammanfattningsvis framkommer ingenting som visar på att den alternativa lokaliseringen vid 
Rönnöfors medför mindre miljöpåverkan, är en bättre plats för fiskodlingen eller påverkar de 
närboende och allmänheten mindre. Vi är därför emot en utvidgning av Svensk Fjällrödings 
verksamhet i viken i västra änden av Landösjön nära Rönnöfors.  
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 

 
 
Anne Hauser  Elenor Öster  
073 412 6291  070 4700 323  
 
Saran Yoga AB  
info@saranyoga.se  
 
Rönnöfors 209  
835 98 Offerdal 
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