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Kontrollprogram Svensk Fjällröding 2018   
Kontrollprogrammet utgör underlag för uppföljning av villkor enligt tillstånd meddelat av Svea 

Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 2018-03-28. Villkoren är enligt tillstånd som meddelades av 

Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2016-11-17.  

Tillståndet togs i bruk 2018-01-10 gäller till och med den 31 mars 2023. 

Årlig förbrukning av fiskfoder får uppgå till 632,5 ton. 

Allmänna uppgifter 

Verksamhetsutövare 

Svensk Fjällröding AB Organisationsnummer: 556263-7214 

Postadress: Trädgårdsgatan 7, 871 31 Härnösand 

Besöksadress: Landön 490, 830 51 Offerdal, Krokoms kommun, Jämtlands län 

 

Läge 

Fastighet: Landön 4:23 ägd av bolaget 

SWEREF 99 TM: N 7050209, E 460909 

Kontakter 

VD: Frederik Innala, 0611-251 31, 070-8194666, frederik.innala@hushallningssallskapet.se 

Platschef: Elin Melhorn, 0640-70001, 070-5732765, elin.mehlhorn@hushallningssallskapet.se 

Verksamhetskoder 

Huvudverksamhet: 5.10 (fiskodling och övervintring av fisk) 

Anläggningsnummer Jordbruksverket: 243 

Livsmedelsanläggning: SE 2170 EG 

Tillsynsmyndighet 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Krokoms kommun (animaliska biprodukter) 

 

Villkor 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i enlighet med vad bolaget angett 

i ansökan och i övrigt åtagit sig i målet. 

Kommentar: Detta har infogats i villkor nedan. 

 

Verksamhet, skötsel 

2. För utfodring av fisk ska foder av högenergityp väljas. 

Kommentar: Kontrolleras genom foderleverantörens produktblad för det foder som används. 

Förbrukning och leverantör redovisas i miljörapport. 
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3. Död fisk som flyter på ytan ska under produktionssäsongen (juni-september) avlägsnas och 

dokumenteras regelbundet, dock minst tre gånger per vecka. Under övrig tid ska avlägsnandet och 

dokumentationen ske minst en gång per vecka. Undantag på grund av säkerhetsskäl kan medges av 

tillsynsmyndigheten efter anmälan. Undantag från detta villkor gäller utan anmälan till 

tillsynsmyndigheten under perioder vintertid med svårframkomligt före, perioder med istäcke samt 

vid vindhastighet som överstiger 10 m/s. 

Kommentar: Död fisk plockas, räknas och vägs. Därefter sönderdelas fisken i en kvarn. När 

behållaren är full töms den på deponiplats. Se även villkor 5. 

4. Död fisk i botten på odlingskassarna ska under perioden med öppet vatten avlägsnas och 

dokumenteras regelbundet, dock minst en gång per vecka. Undantag för avlägsnande av död fisk i 

botten kan medges av tillsynsmyndigheten efter anmälan. Undantag från detta villkor gäller utan 

anmälan till tillsynsmyndigheten vid vindhastighet som överstiger 10 m/s. 

Kommentar: Död fisk plockas, räknas och vägs. Därefter sönderdelas fisken i en kvarn. När 

behållaren är full töms den på deponiplats. Se även villkor 5. 

5. Vägning ska ske av all insatt fisk, upptagen död fisk och levande fisk som tas upp för slakt. 

Kommentar: Medelvikt och totalvikt för insatt fisk registreras i trågliggare (Akvas system). Fisk som 

tas upp för slakt räknas och vägs i slakteriet samt dokumenteras dagligen. Död fisk räknas och vägs 

samt registreras i trågliggare. 

Avfall 

6. Animaliskt avfall som uppkommer i verksamheten ska i första hand återvinnas eller återanvändas 

och i andra hand bortskaffas. Förutsatt att dispens erhålls från Jordbruksverket får avfall i kategori 2 

och 3 som inte återvinns eller återanvänds grävas ned. Avfallet ska i avvaktan på borttransport eller 

nedgrävning förvaras så att inte olägenheter uppstår. 

Kommentar: För närvarande sker nedgrävning av avfall efter dispens från Jordbruksverket. Avfallet 

förvaras i sluten tank tills nedgrävning sker. Nedgrävning och dokumentation sker enligt villkor i 

dispensbeslut och ska ske i samråd med Krokoms kommun som är tillsynsmyndighet. Maximalt 80 

ton får grävas ned per år. 

7. Nedgrävning av animaliskt avfall ska ske på sådant djup att olägenhet av lukt inte uppkommer. 

Kommentar: Nedgrävning sker i område som är anvisat och godkänt av Krokoms kommun. 

Nedgrävning ska alltid ske på ett sådan djup att vilda djur inte kan komma åt materialet. Den grav 

som grävs ska vara så djup att materialet kan täckas med minst 1,5 meter jord. 

8. Om luktstörningar uppstår ska bolaget genast vidta nödvändiga åtgärder för att störningarna ska 

upphöra. Klagomål om störande lukt ska journalföras och omgående meddelas tillsynsmyndigheten. 

Kontroll av luktstörningar omfattar inte bara avfall i form av animaliska biprodukter utan 

verksamheten som helhet. 
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Kommentar: Eventuella störningar journalförs i dokumentation för hantering av animaliskt avfall och 

meddelas tillsynsmyndigheten Krokoms kommun. Åtgärder för att komma tillrätta med problem 

redovisas till tillsynsmyndigheten. 

9. Bolaget ska löpande journalföra mängden animaliskt avfall inom respektive avfallskategori samt 

årligen till tillsynsmyndigheten redovisa uppkommen mängd avfall som skickats till fodertillverkning 

respektive nedgrävning eller annat omhändertagande. 

Kommentar: Mängd och hantering av animaliskt avfall i respektive kategori antecknas i särskild 

journal och redovisas årligen i miljörapporten. 

10. Bolaget ska årligen till tillsynsmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minimera 

mängden animaliskt avfall, dess klimatpåverkan vid transporter samt riskerna för smittspridning. 

Bolaget ska också redogöra för vilka åtgärder som vitagits för att utnyttja möjligheterna till 

återanvändning och återvinning av animaliskt avfall. 

Kommentar: Detta redovisas årligen i miljörapporten. 

Utsläpp till vatten 

11. Utsläpp av totalfosfor från odlingen får uppgå till högst 2950 kg per år beräknat enligt formeln 

L=P*(FK*C1-CR)*101. 

Kommentar: Följs upp genom foderförbrukningen och redovisas årligen i miljörapporten. 

12. Halten fosfor får inte överstiga 7 µg/l som årsmedelvärde vid provtagningsplats P3. Under 

perioden december till maj ska provtagning ske varannan månad (januari, mars och maj). Under 

perioden juni-november ska provtagning ske varje månad. 

Kommentar: Uppföljning och provtagning sker enligt recipientkontrollprogram som årligen redovisas 

i miljörapporten. 

13. Utsläpp av totalkväve från odlingen får uppgå till högst 32000 kg per år beräknat enligt formeln 

L=P*(FK*C1-CR)*101.  

Kommentar: Följs upp genom foderförbrukningen och redovisas årligen i miljörapporten. 

14. För utfodring får endast torrfoder användas som innehåller högst 0,9 % fosfor och 8 % kväve, 

med undantag av yngelfoder som får innehålla högst 1,1 % fosfor. 

Kommentar: Kontrolleras genom foderleverantörens produktblad för det foder som används. 

Förbrukning och leverantör redovisas i miljörapport. 

15. Foderkoefficienten får inte överstiga 1,15 mätt som medelvärde över en produktionssäsong. 

Kommentar: Följs upp genom foderförbrukningen i förhållande till fiskens tillväxt och redovisas 

årligen i miljörapporten. 
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Buller 

16. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder 

inte överskrider följande begränsningsvärden: 

Dagtid, alla dagar kl. 07-18  45 dB(A) 

Övrig tid, alla dagar kl. 18-07  35 dB(A)     

Vid behov ska de angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätning. 

Ekvivalentvärdena ska då mätas i perioder som är representativa för verksamhetens art. En 

bullerutredning görs genom att utföra emissionsbullermätningar av bullerkällor som är mätbara. 

Bullermätningarna ska omfatta både verksamhet på anläggningen samt transporter till och från 

anläggning. Utredningen görs vid ett tillfälle och utförs av extern konsult inom akustik som ska 

tillämpa standardiserad metodik enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Resultat redovisas i form av 

rapport som jämförs med gränsvärden enligt villkoren. 

Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att bullernivån ökar 

eller att det har framkommit berättigade klagomål på buller alternativt vid anmodan från 

tillsynsmyndigheten. 

Kommentar: Närmaste bostäder ligger 2 km norr och söder om fiskodlingen och verksamheten 

bedöms inte generera buller som kan nå upp till begränsningsvärdena. Inga klagomål på buller har 

inkommit sedan verksamheten startade 1999. 

Kemiska produkter m.m. 

17. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras på tät yta utan avlopp, under tak 

och i övrigt på sådant sätt att eventuellt spill och läckage kan samlas upp. Kärl ska vara noggrant 

märkt med sitt innehåll. Absorptionsmedel och annan utrustning för omhändertagande av spill och 

läckage ska finnas tillgängliga. 

Kommentar: Ett kemikalieförråd med betonggolv och spillbassäng finns där kemikalier förvaras i 

kemikalieskåp. Bensin förvaras i ett kallförråd med spillbassäng och diesel i ett kallförråd i en 

godkänd Carrytank. 

Smittskydd 

18. Hygien och hantering i odlingen ska skötas så att sjukdomsutbrott förebyggs. 

Kommentar: Anläggningen besöks av veterinär en gång per år till följd av Jordbruksverkets offentliga 

kontroll. Kontrollen omfattar bland annat hygien och annat som är kopplat till förebyggande 

fiskhälsa. Resultat av kontrollen framgår av protokoll och vid behov ska åtgärder vidtas.  

19. All eventuell användning av läkemedel inom odlingen ska registreras och journalföras.  

Kommentar: Eventuell användning av läkemedel registreras och journalförs samt redovisa årligen i 

miljörapporten. 
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20. Transporter till, från odlingen får inte ske med båt som även nyttjas för transportändamål där 

VHS (viral hemorrhagisk septikemi) eller annan epizootisjukdom förekommer. Utrustning som har 

använts inom sådant område får inte användas inom odlingen. 

Kommentar: Inte aktuellt.  

21. Sanering av odlingen ska ske om tillsynsmyndigheten kräver detta på grund av utbrott av 

anmälningspliktig sjukdom eller påvisande av infektiöst anmälningspliktigt agens i odlingen. Sanering 

ska kunna innefatta utslaktning av hela eller delar av besättningen. 

Kommentar: I händelse av sjukdomsutbrott kommer tillsynsmyndighetens anvisningar att följas. 

Kontrollprogram 

22. Kontroll av anläggning och recipient ska ske enligt godkänt kontrollprogram. 

Kommentar: Kontroll sker enligt kontrollprogram som godkänts av tillsynsmyndigheten. Redovisning 

sker årligen i miljörapporten. 

23. Journaler för egenkontroll, drift och underhåll ska finnas upprättade och göras tillgängliga för 

tillsynsmyndigheten om så begärs. 

Kommentar: Journaler förs löpande och finns tillgängligt för kontroll. Redovisning sker årligen i 

miljörapporten. 

Upphörande av verksamhet 

24. En anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan verksamheten i sin helhet 

eller delvis upphör. 

Kommentar: Kommer att göras om det blir aktuellt. 

25. Vid upphörande av verksamheten ska utrustning och övriga anläggningsdelar tas bort. 

Kommentar: Kommer att göras om det blir aktuellt. 

Avvikelser 

Rapportering av avvikelser ska ske via Länsstyrelsens webbplats: https://www.e-

tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr

&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-driftstorning_anmalan-

cfd&service_name=driftstorning_anmalan&skip.login=yes 

 


