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Sammanfattning 

Svensk fjällröding AB har bedrivit fiskodling i den sydöstra delen av Landösjön sedan år 1999 i 

olika omfattning. Sjön är belägen 50 km nordväst om Östersund och är en 25 km lång och 2 km 

bred, reglerad klarvattensjö med naturligt mycket låga halter av fosfor. Sjön har idag klassats 

med hög status med avseende på näringsämnen. Inför kommande tillståndsprövning behövs 

fördjupad kunskap om Landösjöns hydrodynamik och fiskodlingens påverkan på 

näringsämneshalterna i sjön, både i vattenkolumn och i sediment, samt eventuell påverkan på 

recipientens ekologiska status. Bolaget avser söka förnyat tillstånd för samma produktionsnivå 

som idag. 

Inom projektet har två olika modeller använts; en strömningsmodell som beräknar hur 

transporten ser ut inom sjön under ett år och en hydrologisk modell som beräknar 

näringsämneshalter i sjöns utlopp sett över fler år med fiskodling i Landösjön. I det fortsatta 

arbetet är det viktigt att ta i beaktande att modellresultaten är uppsatta för att svara på två olika 

frågor och att resultaten kompletterar varandra, de ska inte ska jämföras mot varandra utan att ta 

modellförutsättningar i beaktande. 

En tredimensionell strömningsmodell användes för att undersöka hur långt partiklar 

transporteras från odlingen innan de sedimenterar, hur stor andel av sjöns botten som påverkas 

av sedimenterade partiklar, samt hur den lösta fasen fosfor påverkas i sjön under ett år. Den 

hydrologiska modellen S-HYPE användes för att undersöka hur halten av fosfor förändrats i 

sjön sedan 20 år tillbaka baserat på de tre scenarierna: totalfosforhalter utan fiskodling, halter 

verklig produktion samt halter med maximal produktion enligt sökt tillstånd. En statusklassning 

gjordes även för ett antal punkter i sjön enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter. 

Resultaten från strömningsmodelleringen visade att partikulärt material från fiskodlingen endast 

påverkar området i direkt anslutning till fiskodlingen och att det utgör mindre än 0,1 % av 

Landösjöns totala bottenyta. Den största mängden partikulärt material hamnar under kassarna 

och att det mesta av det partikulära materialet transporteras upp till ca 85 m från fiskodlingen 

innan det sedimenterar, utifrån en yttre gräns för påverkansområdet på 0,01 cm/år. 

Vidare visade strömningsmodelleringen att spridningen av löst fosfor från fiskodlingen 

huvudsakligen sker i den södra delen av sjön med transport mot utloppet till Långan. De högsta 

halterna löst fosfor förekommer i direkt anslutning till odlingen. Det förekom viss spridning av 

löst fosfor norrut i sjön men halterna är låga, mindre än 0,2 g/l. 

Resultaten från S-HYPE-modelleringen visade att bakgrundshalten vid sjöns utlopp ökat från en 

mycket låg medelhalt om ca 4,1 µg/l år 1998 till en fortsatt låg medelhalt om ca 6,1 µg/l under 

2019 med tillståndsgiven belastning. Hur mycket halten har ökat med beror dock på vilka 

referens- och produktionsår som väljs och resultaten bör tolkas med försiktighet. De simulerade 

halterna med maximal tillståndsgiven belastning bedöms ligga kvar på samma nivåer även efter 

år 2020 förutsatt samma belastning. 

Statusklassningen baserat på mätvärden i sjöns olika provtagningspunkter visade samtliga på 

hög status med avseende på näringsämnen år 2017, undantaget ett avvikande värde som visade 

dålig status. Under 2018 klassades samtliga punkter med hög status. Statusklassning av resultat 

från strömningsmodelleringen visade att en vattenvolym närmast odlingskassarna har beräknats 

få sämre än hög status till följd av fosforutsläppen från fiskodlingen. I en normalsituation (50-

percentilen) utgör vattenvolymen med sämre än hög status mindre än 0,02 % av sjöns 

ytvattenvolym och ca 2,17 % i en mer extremsituation (95-percentilen). Statusklassningen 

baserad på data modellerad med S-HYPE visade dock att statusen sänks en klass, från hög till 

god. Resultaten ligger dock nära gränsvärdet mellan de två klasserna och bör tolkas med 

försiktighet.  
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1 Inledning 

Svensk fjällröding AB har bedrivit fiskodling i den sydöstra delen av Landösjön sedan år 1999 i 

olika omfattning. Bolaget fick förnyat tillstånd för verksamheten 2018-01-01 som gäller till och 

med 2023-03-31. Inför kommande tillståndsprövning behövs fördjupad kunskap om Landösjöns 

hydrodynamik och fiskodlingens påverkan på näringsämneshalterna i Landösjön, både i 

vattenkolumn och i sediment, samt eventuell påverkan på recipientens ekologiska status.  

Bolaget avser söka förnyat tillstånd för samma produktionsnivå som idag. 

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Pelagia Nature & Environment AB, vilka anlitats av 

Svensk fjällröding AB för att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och bistå i 

tillståndsprocessen.  

1.1 Omfattning 

Denna rapport avser att svara på följande frågeställningar: 

• Hur långt från odlingen transporteras partiklar innan de sedimenterar?  

• Hur stor andel av sjöns botten påverkas av sedimenterade partiklar?  

• Hur påverkar den lösta fasen totalfosforhalter i sjön under ett år? 

• Hur har halten av fosfor förändrats i sjön över tid för de tre scenarierna: utan fiskodling, 

med faktisk produktion samt med maximal produktion enligt sökt tillstånd? 

De tre första frågorna besvaras genom att sätta upp en hydrodynamisk 3D-modell för 

Landösjön. I utredningen har maximal produktion enligt sökt tillstånd använts för att visa på 

effekterna av fullt nyttjat tillstånd. Resultaten jämförs med ett tillstånd opåverkat av 

fiskodlingen. Den sista punkten besvaras med hjälp av den hydrologiska modellen HYPE 

uppsatt för Sverige (S-HYPE).  

En statusklassning av näringsämnen (Tot-P) görs baserat på beräknade och uppmätta halter 

enligt metod beskriven i Havs-och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS2019:25 (vilken 

ersätter den tidigare föreskriften HVMFS2013:19) för att avgöra om verksamhetens tillförsel av 

näringsämnen riskerar att påverka sjöns ekologiska status negativt. Statusklassningen och 

modelleringen fokuserar på fosforhalter eftersom primärproduktionen i sjön är fosforbegränsad. 
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2 Bakgrund 

2.1 Områdesbeskrivning 

Landösjön är belägen ca 50 km nordväst om Östersund i Jämtlands län. Svensk Fjällröding ABs 

fiskodling ligger i Bergmyrviken i den sydöstra delen av sjön. Landösjön är en 25 km lång och 

2 km bred klarvattensjö som avvattnas via Långan mot Indalsälven, se Figur 1. Landösjön är 

relativt djup, stora delar av sjön är djupare än 30 m, med djupare partier på ca 80 m. Landösjön 

är ett reglermagasin (316 – 320 möh) med en regleringsdamm vid utloppet mot Långan. 7 km 

nedströms i Långan ligger Långforsens vattenkraftverk. Vid inloppet till Landösjön ligger 

Rönnöfors kraftverk. Landösjön är en näringsfattig sjö med bakgrundshalter av fosfor på 

omkring 5 µg/l enligt information i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).  

Figur 1. Översikt Landösjön (Figur från Pelagia Nature & Environment AB, 2017). 

2.2 Befintligt och ansökt tillstånd 

Verksamheten beviljades tillstånd enligt miljöskyddslagen för produktion av upp till 300 ton per 

år från juni 1999. I juni 2010 beviljades utökat tillstånd till produktion av 550 ton per år. 

Gällande tillstånd från 2018 ändrades till att omfatta årlig förbrukning av fiskfoder, istället för 

årlig produktion av fisk, på upp till 632,5 ton foder.  

Bolaget avser att i kommande prövning söka tillstånd för samma förbrukning av fiskfoder som 

idag. 
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2.3 Beskrivning av verksamheten 

Verksamheten består av en kassodling med slakteri i direkt anslutning till odlingen. Rödingen 

sätts ut i kassar vid en storlek på 20-30 gram för att sedan tillväxa och slaktas vid en vikt på 5-8 

hg. Fisken säljs för konsumtion och distribueras i hela landet i huvudsak via grossister i 

Stockholm och Göteborg. 

Odlingen bedrivs i totalt 28 st. nätkassar med volymen 764 m3, totalt cirka 21 400 m3. Antalet 

aktiva kassar kan variera. Anläggningen sträcker sig cirka 200 meter ut från land och 

odlingskassarna ligger i anslutning till en brygga, se Figur 2. Utfodring till fisken sker med 

fodermaskin som blåser fodret i slangar till kassarna. 

 

 
Figur 2. Ortofoto som visar fiskodlingens utformning. Källa: Lantmäteriet. 

 

Foderförbrukning sker under hela året, men den huvudsakliga odlingssäsongen är mellan maj 

och november. Under årets kallare månader minskar fiskens aptit och tillväxt vilket gör att en 

lägre fodermängd används. Enligt Svensk fjällröding AB har foderförbrukningen de senaste 

åren legat på runt 560-570 ton, i genomsnitt fördelat enligt Figur 3. Figuren visar att ca 70 % av 

den årliga foderförbrukningen sker under perioden maj-november. 
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Figur 3. Genomsnittlig fördelning av foderförbrukning under året, baserat på senaste årens 

utfordring (Svensk fjällröding AB). 

2.4 Näringsämnesutsläpp och sedimentation 

Odling av fisk i öppna kassar påverkar vattenmiljön genom utsläpp av näringsämnen till 

omgivande vatten, men även genom partikulärt material som släpps från odlingarna och 

sedimenterar på sjöbotten. En illustration över näringsämnesutsläpp visas i Figur 4. 

 

 

Figur 4. Flöden av näringsämnen från en kassodling (Naturvårdsverket, 1993). 
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Fodrens sammansättning har varierat under åren med olika tillverkare. Den förbrukade mängden 

foder per producerad mängd fisk (foderkoefficienten) beror av hur effektivt fisken tar upp 

näringsämnena och mängden foderspill. Naturvårdsverket publicerade en litteraturstudie 1981 

där man bedömde fosforbelastningen till ca 15 kg fosfor per ton producerad fisk och säsong vid 

en foderkoefficient på 1,7 (Naturvårdsverket, 1993). Sedan dess har foderutvecklingen medfört 

en väsentligt minskad fosfortillförsel per ton producerad fisk. En effektiv utfodring och 

fodertyper med lägre näringsinnehåll, högre smältbarhet och lägre sjunkhastighet resulterar i 

lägre miljöpåverkan per mängd producerad fisk. Hur utsläpp från fiskodlingar sprids beror 

främst på strömningsförhållandena kring utsläppskällan samt fodrets och foderresternas 

materialegenskaper (Naturvårdsverket, 1993). 

Fodret som används idag i den aktuella fiskodlingen är huvudsakligen Røye 4 mm och Røye 

vinter från Skretting, båda med 0,9 % fosforinnehåll. Mellan 2011 och 2018 har 

foderkoefficienten varierat mellan 1,12 -1,14 enligt miljörapporter från Svensk Fjällröding AB. 

Befintligt tillstånd tillåter en foderkoefficient på 1,15 enligt villkor 15. I denna utredning 

används en foderkoefficient om 1,14 i beräkningarna. 

2.5 Genomförda vattenprovtagningar, fys-kem  

Vattenkemisk provtagning av bland annat totalkväve, totalfosfor, turbiditet och färgtal utfördes i 

sjön vid nio tillfällen mellan januari och augusti 2017. Dessa parametrar är relevanta för 

statusklassning av näringsämnen. Under 2018 genomfördes provtagning av bland annat 

totalkväve, totalfosfor, turbiditet, färgtal, och absorbans. Proverna togs från sex olika punkter i 

sjön, se Figur 5 (Pelagia Nature & Environment AB, 2017). Vid fyra av dessa punkter provtogs 

både bottenvatten och ytvatten, medan det vid in- och utlopp endast provtagits ytvatten. 

Proverna tagna 2017 analyserades vid tre olika laboratorier, Eurofins Lidköping, Eurofins 

Bergen samt ALcontrol. Före 2017 togs prover vid två provtagningspunkter, P0 och P1. 

Punkten P1 har numera ersatts med P3. 

 

 

  

Figur 5. Översikt provtagningspunkter i Landösjön (Pelagia Nature & Environment AB, 

2017). 
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Analysresultaten från 2017 för totalfosfor i ytvattnet visade genomgående på låga halter med 

medelhalter enligt Tabell 1: 

 

Tabell 1. Medelhalter för de tre laboratorierna, ytvatten. 

Halt (μg/l) Laboratorie 

<5 – 5,16 Lidköping 
2,71 - 3,87 Bergen 
6,5 ALcontrol 

 

Analysresultaten för totalfosfor i bottenvattnet visade på större variation mellan provpunkter 

och provtagningstillfällen med medelvärden enligt Tabell 2. 

 

Tabell 2. Medelhalter för de tre laboratorierna, bottenvatten. 

Halt (μg/l) Laboratorie 

5,08 - 10,5 Lidköping 
3,42 - 10,4 Bergen 
8,50 - 16,0 ALcontrol 

 

Samtliga medelhalter från Bergen var konsekvent lägre än de från Lidköping vilket delvis kan 

förklaras med en lägre rapporteringsgräns. Att analysresultaten varierar är till viss del väntat på 

grund av olika typer av instrument och laboratorier. Resultaten bör därför tolkas med 

försiktighet (Pelagia Nature & Environment AB, 2017). 

Proverna tagna 2018 analyserades vid ackrediterat laboratorium (Synlab). Fosforvärden i 

ytvatten varierade mellan 3 - 8 μg/l och i bottenvatten mellan 4 – 9 μg. 

2.6 Vattenkvalitetsinformation för Landösjön i Vattenwebb 

På SMHI:s vattenwebb (SMHI, 2019) återfinns modellerade tidsserier av näringsämnestransport 

och vattenföring från avrinningsområden och kustnära vattenförekomster. Beräkningar för 

delavrinningsområden på land har genomförts med S-HYPE. 

Modellen har utvärderats med avseende på flöden i Landösjöns in- och utloppspunkt, se Figur 6. 

Gröna punkter visar var modellen utvärderats och den gröna färgen indikerar en god 

modellanpassning (avvikelse från uppmätt flöde = -10 – 10 %). Simulerade och uppmätta flöden 

visas i Figur 7. 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

Även halter av näringsämnen har modellerats för Landösjön, se Figur 8. Dessa förutsätter 

samma belastning från fiskodlingen under hela perioden om ca 21,7 ton kväve/år och 2,5 ton 

fosfor/år. Modellerade halter har dock inte jämförts med uppmätta på grund av avsaknad av 

mätdata i sjöns utlopp. Punktkällan är den största källan till näringsämnen i sjön. Hur 

simulerade halter i vattenwebb skiljer sig mot de i projektet beräknade halterna diskuteras i 

avsnitt 5.2. 

 

 

 

Figur 6. Översikt utvärdering av S-HYPE. Gröna punkter visar var modellen utvärderats 

och indikerar en god modellanpassning (avvikelse från uppmätt flöde = -10 – 10 %) 

Figur 8. Simulerad halt totalfosfor i Landösjöns utlopp enligt vattenwebb (SMHI, 2019) 

Mätvätden saknas. 

Figur 7. Hur flödet varierat över tid i utloppet av Landödssjön modellerat med S-HYPE. Röd linje 

visar simulerat värde och svart linje visat mätvärde 
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2.7 Miljökvalitetsnormer och statusklassning (VISS) 

EU:s ramvattendirektiv för vatten innebär bland annat att försämring av yt-, grund-, och 

kustvatten inte får ske. I databasen VISS finns information om vattenförekomstens 

miljökvalitetsnorm och aktuella status. 

Miljötillståndet i en vattenförekomst beskrivs genom ekologisk och kemisk status/potential och 

klassificeras enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och MKN 

avseende ytvatten (HVMFS2019:25) var sjätte år.  

Inom detta projekt har endast ekologisk status/potential varit aktuellt. Normen för ekologisk 

status beslutas utifrån tre kategorier av s.k. kvalitetsfaktorer, en biologisk, en fysikalisk-kemisk 

samt en hydromorfologisk. Varje kvalitetsfaktor består i sin tur av en uppsättning parametrar.  

2.7.1 Landösjön (ID: SE704970-142446) 

På grund av vattenkraftsverksamheten, dammen i sjöns utlopp, som är kopplad till sjön har 

Landösjön förklarats vara ett så kallat kraftigt modifierad vatten. För dessa gäller särskilda 

regler med avseende på MKN och de ska inte uppnå god ekologisk status utan god ekologisk 

potential. Detta beror på att de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status medför en 

betydande negativ påverkan på samhällsviktig vattenkraftsverksamhet.  

Sjön omfattas av miljökvalitetsnormen God ekologisk potential till år 2021. 

Den ekologiska potentialen bedömdes som otillfredsställande i den senaste klassningen som 

genomfördes 2014. Bedömningen bygger på att antalet åtgärder som genomförts i 

vattenförekomsten eller i verksamheter som påverkar vattenförekomstens hydromorfologiska 

och ekologiska kvalitetsfaktorer är få. Bedömningen är genomförd i enlighet med Havs- och 

Vattenmyndighetens vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft. 

Vattenförekomsten har god status med avseende på näringsämnen. I VISS anges ett 

referensvärde för fosfor på 5 µg/l. Bedömningsunderlagen för Landösjön i VISS är knappa och 

har därför klassats genom expertbedömningar. 

Betydande påverkanskällor omfattar vattenbruk, atmosfärisk deposition samt förändring av 

hydrologisk regim (vattenkraft) samt förändring av morfologiskt tillstånd. Påverkan avseende 

vattenbruk gäller totalfosfor (tot-P). 

2.7.2 Långan (ID: SE704840-142687) 

Långan rinner i sydöstlig riktning från Landösjön mot Indalsälven och omfattas av 

miljökvalitetsnormen God ekologisk status till 2021. 

I den senaste klassningen klassades den ekologiska statusen som otillfredsställande med 

hänvisning till ekologiska och biologiska förhållanden. Den redovisade statusen är dock 

preliminär och vidare kvalitetssäkring är nödvändig. Statusen med avseende på näringsämnen 

klassas som god och bygger på expertbedömning och data från Indalsälven. Expertbedömningen 

utgår ifrån att referensvärdet för totalfosfor ligger runt 4 µg/l. Detta baserades på mätdata i 

Långan och dataunderlag i liknande vattendrag som bl.a. långa tidsserier i 

miljöövervakningsstationer. Uppmätta värden under perioden 2015-2017 i Långan ligger runt 

6,5 µg/l medan tidigare mätvärden (2007-2012) inte visade någon betydande förhöjning i 

förhållande till förväntade referensvärden. Slutsatsen är att fosforhalterna har ökat de senaste 

åren på grund av mänsklig påverkan. Det innebär en försämring av status, därmed sänks status 

från hög till god. 

Betydande påverkanskällor omfattar vattenbruk, atmosfärisk deposition, förändring av 

hydrologisk regim (vattenkraft) samt förändring av morfologiskt tillstånd. 
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3 Metod 

3.1 Beräkning av fosforutsläpp från fiskodling 

Som beskrivits i avsnitt 2.4 påverkar odling av fisk i öppna kassar vattenmiljön genom utsläpp 

av näringsämnen till omgivande vatten, men även genom partikulärt material som släpps från 

odlingarna och sedimenterar på sjöbotten.  

Utsläppsmängder av totalfosfor från fiskodling kan beräknas enligt ekvation 1 (Alanära, 2012):  

 

L = P × (FK × C1 – Cr) × 10   Ekvation 1 

där 

L = fosforförlust (kg) 

P = fiskproduktion (netto, ton) 

FK = foderkoefficient (massa förbrukat foder per massa producerad fisk) 

C1 = koncentration av fosfor i foder (%) 

Cr = koncentration av fosfor i fisk (%) 

Fiskproduktionen (P) beräknas genom: 

P =  
F

FK
 

där F = fodermängd (ton) 

Tillsammans med aktuella uppgifter om Svensk Fjällröding ABs produktion under åren 2014-

2018 (Tabell 3) har den totala fosforförlusten beräknats med ovanstående metod. Andelen löst 

fosfor antogs vara 20 % av den beräknade totala fosforförlusten i enlighet med Carlsson (2012).  

Resultaten av beräkningarna visas månad för månad i Tabell 4, som bygger på fodergivans 

fördelning under året i enlighet med Figur 3. 

 

Tabell 3. Indata till beräkning av utsläppt fosfor. Fodret som används i den aktuella 

fiskodlingen är huvudsakligen Røye 4 mm och Røye vinter från Skretting, båda med samma 

fosforinnehåll. Koncentrationen av fosfor i fisk är enligt uppgift från Svensk Fjällröding AB.   

Årlig foder-
mängd (ton) 

Foderkoefficient (högsta 
registrerade 2014-2018) 

Koncentration 
i foder (%) 

Koncentration 
i fisk (%) 

632,5 1,14 0,9 0,5 
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Tabell 4. Förbrukad mängd foder och beräknad belastning av totalfosfor respektive löst fosfor 

enligt ansökt tillstånd. Dessa uppgifter har använts som indata i modellerna för att simulera 

påverkan på recipienten vid en verksamhet som motsvarar ansökt tillstånd. 

Månad Förbrukad mängd 
foder (ton) 

Belastning av 
totalfosfor (kg) 

Belastning av löst 
fosfor (kg) 

Jan 28,2 130 26,1 
Feb 28,2 130 26,1 
Mar 50,8 235 46,9 
Apr 50,8 235 46,9 
Maj 62,1 287 57,3 
Juni 67,8 313 62,5 
Juli 56,5 261 52,1 
Aug 56,5 261 52,1 
Sep 67,8 313 62,5 
Okt 73,4 339 67,7 
Nov 56,5 261 52,1 
Dec 33,9 156 31,3 

Totalt 632,5 2918 584 

 

Utsläpp av partikulärt material från odlingen sker genom fekalier samt foderspill. Litteraturen 

visar att ca 3 % av utfordrad mängd foder inte äts upp av fisken utan sprids i vattenmassan och 

äts av vild fisk eller sedimenterar (Bureau et al. 2003, Cromey et al., 2002, Reid et al., 2009). 

Ungefär 15-27% av mängden foder beräknas lämna kassarna i form av fekalier som 

sedimenterar (Cho and Bureau, 2001, Wong and Piedrahita, 2000). 

3.2 Strömningsmodellering – förutsättningar 

För att få en bild av fiskodlingens påverkan på Landösjöns fosforhalt i olika delar har en 

tredimensionell hydrodynamisk modell satts upp för sjön. Modellen beräknar hur vattnet i sjön 

rör sig och hur ämnen sprids och späds i vattenmassan. Med hjälp av modellen kan spridningen 

av löst och partikulärt fosfor beräknas, vilket utgör ett viktigt komplement till genomförda 

vattenprovtagningar eftersom den ger information även i områden där mätningar saknas. 

Spridningsbilden varierar under ett år, dels beroende på att fodergivan varierar och dels för att 

strömningsförhållandena varierar med vinden, tillrinning, tappning, vattenstånd och temperatur. 

För att fånga dessa variationer har spridning från fiskodlingen simulerats under ett helt år 

(2017). Valet av simuleringsår stod mellan 2017 och 2018 eftersom det endast finns relevanta 

vattenkemiska provtagningar från dessa år. 2018 var vädermässigt ett mer extremt år än 2017, 

på grund av den långa perioden av värme och låga flöden under sommarhalvåret. I samråd med 

Pelagia Nature & Environment och Svensk Fjällröding AB bedömdes därför 2017 som ett 

lämpligt år för simulering av påverkan från fiskodlingen.  

Modellverktyget som använts är Delft3D-FLOW1. Modellen för Landösjön tar enbart hänsyn till 

fysiska parametrar. Biologiska eller kemiska processer modelleras inte. Vidare antas syresatta 

förhållanden, dvs. eventuell internbelastning i sjön ingår ej. Detta är ett rimligt och vanligt 

förfarande då man önskar tydliggöra de rena fysikaliska utspädningseffekterna av ett utsläpp.  

Viktiga fysikaliska faktorer för drivning av modellen är vinden över sjöns yta, större in- och 

utflöden samt vattenståndet i sjön. Även temperaturen är viktig att ha med i modellen då den 

påverkar spridningsbilden olika under olika delar av året. Därför innehåller 

modelluppsättningen även en funktion för värmeöverföring mellan luft och vatten, vilken styrs 

av meteorologiska parametrar så som solinstrålning, luftfuktighet, molnighet och lufttemperatur.   

                                                      
1 https://oss.deltares.nl/web/delft3d/about 

https://oss.deltares.nl/web/delft3d/about
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3.2.1 Modelluppsättning 

Modellen löser de så kallade Saint-Venant ekvationerna över ett tredimensionellt beräkningsnät 

som representerar vattenvolymen. Beräkningsnätet består av ett stort antal celler. För varje cell i 

beräkningsnätet simuleras strömhastighet och riktning, turbulens samt vattnets temperatur. 

Fokus i detta arbete är att illustrerar utspädning och spridning av löst fosfor, samt transport och 

sedimentation av foder och fekalier från fiskodlingen.  

Modellens beräkningsnät täcker hela sjön och består av ca 14 000 celler i horisontalled. I 

området närmast fiskodlingen har modellen en upplösning på ca 40 × 40 m, se Figur 9. På större 

avstånd ökar cellstorleken. I vertikalled består modellen av 20 lager. Antalet lager är alltid 

detsamma oavsett djup. Lagren är bottenföljande och varierar således i tjocklek på grund av 

varierande bottentopografi. Varje lager utgör en viss procent av djupet och görs finare mot ytan 

och botten för att beräkning av vinddrivning samt bottenfriktion skall fångas på ett bra sätt. 

Modellen drivs av vinden på vattnets fria yta, vattenstånd vid inloppet i Rönnöfors samt av 

tappning i utloppet till Långan. 

 
a) 

 
b) 

Figur 9. Beräkningsnätet i Landösjön i sin helhet (a) samt beräkningsnätet i området kring 

fiskodlingen (b). De blå punkterna markerar de fyra beräkningsceller som motsvarar 

fiskodlingen, och de röda linjerna markerar en sektion längs och en sektion tvärs fiskodlingen 

varifrån resultat visas. 

 

Fiskodlingens läge och utbredning motsvarar fyra beräkningsceller i modellen, se Figur 9 b. I 

samma beräkningsceller beskrivs flytbryggan som en flytande struktur med ett djup på 0,5 m i 

modellen. Vid den flytande strukturen har inte vinden någon drivande verkan på strömningen. 

Uppgifter om flytbryggans djup har fåtts av Svensk Fjällröding AB. 

För att kontrollera att den modellerade strömningen har en acceptabel överrensstämmelse med 

verkliga strömmar i området har simulerade strömmar jämförts mot observerade, vilket 

redovisas i Bilaga 1: Kontroll av beräkningsmodellen Delft3D. Därtill har modellen 

kontrollerats med avseende på vattenstånd i sjön, flöde vid utloppet samt temperaturväxlingen 

över året. 
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3.2.2 Batymetri 

Uppgifter om djupförhållandena i Landösjön har hämtats från en djupkarta från 1960 som 

baserats på ekolodning utförda år 1951, se Figur 10. Djupen i kartan anges relativt 

dämningsgränsen på +319,6 m över havet. Djupkartan har tillhandahållits av Pelagia Nature & 

Environment AB.  

 

 

Figur 10. Djupkarta över Landösjön från 1960 baserat på ekolodning år 1951. Tillhandahållen 

av Pelagia Nature & Environment AB. 

 

Djupkartan har digitaliserats och utgjort underlag för den hydrodynamiska modellen. I modellen 

har strandlinjen vid dämningsgränsen djup 0 m, Figur 11. 
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Figur 11. Modellens batymetri relativt dämningsgränsen. 

 

3.2.3 Löst fosfor 

Spridning och spädning av löst fosfor från fiskodlingen har modellerats genom att ett 

vattenlösligt konservativt spårämne släpps ut i de fyra beräkningsceller som motsvarar 

odlingskassarnas läge och utbredning. Utsläppet sker ca 3 m under vattenytan, vilket motsvarar 

mitten av kassarna. 

Utsläppet av löst fosfor i modellen har varierats med fodermängdens variation under året i 

enlighet med Tabell 4. En foderkoefficient på 1,14 har använts. Spridning och spädning av löst 

fosfor från fiskodlingen har simulerats för hela år 2017. 

3.2.4 Partikulärt material 

Transport och sedimentation av partikulärt material (foderspill och fekalier) från fiskodlingen 

har simulerats under hela år 2017. Precis som för löst fosfor sker utsläppet av partikulärt 

material i de fyra beräkningsceller som motsvarar odlingskassarnas läge och utbredning, och på 

ett djup ca 3 m under vattenytan. 

Foderspill och fekalier har antagits utgöra 3 % respektive 27 % av tillåten fodergiva, dvs. totalt 

30 % av 632,5 ton (se Avsnitt 3.1). Mängden foderspill och fekalier i modellen har varierats 

med fodermängdens variation under året i enlighet med Tabell 4. 

Sjunkhastigheten på foder och fekalier antas ligga kring 4-10 cm/s (Gustafsson, 2003 och Bright 

Water Fish Sweden AB, 2013). Partiklarnas sjunkhastighet har därför satts till 7 cm/s. Vidare 

har densiteten satts till 1120 kg/m3, enligt uppgift från Svensk Fjällröding AB. Fekalier från 

fisken har antagits ha samma storlek, densitet och sjunkhastighet som fodret. 
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3.2.5 Vindförhållanden 

Uppgifter om vindförhållanden har inhämtats från den närliggande stationen Föllinge A i 

SMHI:s meteorologiska stationsnät. Stationen ligger relativt högt på en bergsrygg knappt 5,5 

mil norr om Östersund i det inre av Jämtland. Landskapet kring stationen är småkuperat och 

domineras av skog med inslag av sjöar och myrmarker. Vindrosen i Figur 12 visar att den 

vanligaste förekommande vinden kommer från nordväst (ca 12 % av tiden). Andra vanligt 

förekommande vindriktningar är sydostlig och ost-nordostlig vind. Mindre vanligt är vindar från 

norr och syd-sydväst. Vindstatistik visar att vindhastigheten är lägre än 6 m/s under ca 95 % av 

tiden. Kraftiga vindar är vanligast i sektorn väst till nordväst. 

Vindarna från Föllinge A är de vindar som bedömts vara mest representativa för Landösjön. 

Även vindar vid SMHI:s mätstationer vid Frösön och Korsvattnet har studerats, men bedömts 

mindre representativa. 

 

Figur 12. Vindros över uppmätta vindar i Föllinge 1996-2018. 

 

3.2.6 Vattentemperatur och is 

Uppmätt vattentemperatur finns enbart i form av ytvattentemperatur vid odlingen, det saknas 

uppmätta temperaturprofiler för Landösjön. För att få en uppfattning om vattentemperaturens 

växling med årstiderna har istället uppgifter från Locknesjön, strax söder om Östersund, 

studerats se Figur 13 (SMHI Hydrologi nr 74 1998). Ett liknande årsmönster antas gälla för 

Landösjön. 

Figur 13 visar att det förekom en temperaturskiktning under vintern med kallt vatten i ytan och 

aningen varmare vatten på större djup i Locknesjön. I maj, när isen släppt, var vattenmassan 

välblandad med homogogen temperatur från ytan till botten. Under sommaren har vattnet 

gradvis värmts upp och vi ser åter en temperaturskiktning med varmare vatten i ytan och kallare 

mot botten. På hösten blandas vattnet om och termoklinen bryts upp samtidigt som vattnet kyls 

av. 
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Figur 13. Vattentemperaturens växling med årstiderna i Locknesjön år 1957. Källa: SMHI 

Hydrologi nr 74 1998. 

 

Uppgifter om vattnets temperatur i Landösjön har hämtats från modellerad data på SMHI:s 

Vattenwebb vid punkten för inloppet i sjön. Under simuleringens gång ”matas” modellen av 

inflödande vatten vid Rönnöfors med en vattentemperatur hämtad från Vattenwebb. Därtill sker 

ett värmeutbyte med atmosfären som tillsammans med inflödande vatten medför att 

vattentemperaturen växlar över året.  

Initialt har en linjär temperaturprofil satts i modellen för sjön. I ytan användes uppgifter från 

Vattenwebb och på 75 m djup sattes en temperatur på 4 °C (vinterförhållande). 

Isförhållandena i Landösjön har registrerats av SMHI under åren 1910-2010 och visas i Tabell 

5. Isperioden har historiskt sett sträckt sig från mitten av december till mitten av maj. Landösjön 

har därmed varit istäckt i genomsnitt 152 dagar per vinter. 

 

Tabell 5. SMHI:s statistik över observerade isförhållanden i Landösjön under åren 1910-2010. 

 Medelvärde Tidigast Senast 

Isläggningsdatum 15/12 1968-11-14 1996-02-12 
Islossningsdatum 16/5 1959-04-20 1917-05-31 

 

Utifrån uppgifter från Svensk Fjällröding AB var Landösjön isbelagd från 12 december 2016 till 

7 maj 2017 och från 13 december 2017 till 9 maj 2018. 

I modellen har inte vinden någon påverkan på sjöns yta under den period som sjön är isbelagd. 

Det sker heller inget värmeutbyte mellan vattnet och atmosfären under den isbelagda perioden. 

Detta är en förenkling av verkligheten men det fångar de huvudsakliga effekterna av att sjön är 

isbelagd under en längre period av året. 
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3.2.7 Flöden och vattenstånd 

I Figur 14 och Figur 15 visas vattennivå och tappning i Landösjön för åren 2014 till 2019. På 

grund av låg tillrinning sjunker sjöns vattennivå från januari till april. Vid snösmältningen ökar 

tillrinningen och vattennivån stiger med upp till ca 3,5 m, även tappningen höjs. Från juni och 

framåt varierar sjöns vattennivå med upp till 1,5 m. Vattennivån sjunker mot slutet av året till 

följd av lägre tillrinning. År 2018 utmärker sig med låga vattennivåer i augusti och september 

till följd av låg tillrinning. 

Uppgifter om vattennivå och tappning för Landösjön har tillhandahållits av Pelagia Nature & 

Environment AB. Uppgifter om vattennivån i sjön har satts i modellen vid sjöns inlopp i 

Rönnöfors och uppgifter om tappningen har satts i modellen vid sjöns utlopp till Långan. 

 

 

Figur 14. Vattennivå i Landösjön från 2014 till 2019. 

 



22 

 

 

Figur 15. Tappning i Landösjön från 2014 till 2019. 

3.3 Beräkning av långtidspåverkan med S-HYPE 

För att analysera långtidspåverkan på totalfosforhalterna i sjön från fiskodlingen i sjön har 

beräkningar gjorts med S-HYPE som används inom den svenska vattenförvaltningen i arbetet 

med att rapportera Sveriges belastning av kväve och fosfor på havet. Modellens parametrar är 

kopplade till bland annat markanvändning, nederbörd, temperatur, avdunstningsparametrar och 

jordart. Modellen simulerar näringsämnena kväve och fosfor uppdelade i fraktionerna 

oorganiskt respektive organiskt kväve och löst respektive partikulärt fosfor. Modellen har med 

de viktigaste källorna och sänkorna för näringsämnena, t.ex. gödsling, nedplöjning av 

växtrester, diffusa källor, denitrifikation, växtupptag. Det finns även möjlighet att lägga in 

punktkällor som t.ex. vattenbruk och industrier. 

S-HYPE2 har satts upp för Landösjöns avrinningsområde och utsläpp från den aktuella 

verksamheten har lagts in som en punktkälla. Modellen har körts för tidsperioden 1995 – 2019, 

vilket inkluderar en tidsperiod om fem år innan påverkan från fiskodlingen. Maximal belastning 

enligt tillstånd som lagts in för de olika tidsperioderna visas i Tabell 6. Den verkliga 

belastningen från år 2000 – 2019 visas i Tabell 7 

 

  

                                                      
2 Version 5.4.1 och modelluppsättning S-HYPE2016 ver 2_0_0 
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Tabell 6. Sammanställning av ton producerad fisk, förbrukad mängd foder samt utsläpp av 

totalfosfor beräknat enligt ekvation 1. Före år 1999 antas belastningen från fiskodlingen vara 

noll. 

Från Till Ton fisk/år Mängd foder 
tillståndsgiven (ton) 

Utsläpp av 
TP/år 

1999-06-01 2010-06-29 300 342 1580* 

2010-06-29 2017-12-31 550 660 3080* 

2018-01-01 2023-03-31 550 632,5 2950 

*Beräknat enligt L = P × (FK × C1 – Cr) × 10 

Tabell 7. Sammanställning av ton producerad fisk, förbrukad mängd foder samt utsläpp av 

totalfosfor beräknat enligt L = P × (FK × C1 – Cr) × 10. Före år 1999 antas belastningen från 

fiskodlingen vara noll. 

År Ton 
fisk/år 

Mängd foder 
verkligt (ton) 

Utsläpp av 
TP/år 

2000 125 142 655 

2001 272 310 1431 

2002 136 155 717 

2003 126 144 664 

2004 149 170 784 

2005 185 211 971 

2006 218 249 1149 

2007 316 360 1661 

2008 316 360 1661 

2009 303 345 1592 

2010 438 499 2303 

2011 535 610 2815 

2012 548 625 2884 

2013 546 622 2870 

2014 500 570 2630 

2015 513 585 2699 

2016 531 605 2791 

2017 529 603 2782 

2018 502 572 2639 

2019 439 500 2307 

 

I modellen representeras fosforbelastningen genom att lägga in ett flöde på 1 m3/dygn med en 

koncentration som motsvarar belastningen. Resultaten som presenteras från denna modell ger 

den totala genomsnittliga koncentrationen i sjöns utloppspunkt, inklusive bakgrundshalten. I S-

HYPE behandlas hela sjön som en bassäng, resultatet säger därför inget om den rumsliga 

variationen inom sjön utan beskriver hur halterna i sjöns utlopp påverkas över tid.  

I modellen har medelårsbelastningen lagts in vilket är en förenkling som inte fångar upp 

säsongsvariationer. De årstidsvariationer som syns i resultaten beror främst av variationer i 

temperatur och nederbörd. 
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3.4 Statusklassning 

De kvalitetsfaktorer som normalt följts upp i anslutning till fiskodlingsverksamheter är 

näringsämnen, syre, växtplankton, bottenfauna, makrovegetation och hydromorfologisk 

påverkan på bottensubstrat (Aquanord AB, 2018). Inom ramen för denna utredning statusklassas 

kvalitetsfaktorerna näringsämnen och påverkan på bottensubstrat för befintliga 

provtagningspunkter i sjön. 

Statusklassning kan göras utifrån både mätningar och modellresultat och resultaten varierar 

något beroende på klassningen utförs. I Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

HVMFS2019:25anges ett antal olika metoder där klassningen baseras på t.ex. augustiprov eller 

medelvärde från ett helt år, beroende på hur mycket data man har. Statusklassning har i detta 

projekt baserats både på mätvärden och simulerade halter för att ge ett bredare beslutsunderlag.  

3.4.1 Näringsämnen 

Näringsämnen har statusklassats enligt metoden beskriven i Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrift HVMFS2019:25. Enligt föreskriften beräknas ett referensvärde för fosfor genom 

ekvation 2 (formel 1.4 i bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar, HVMFS2019:25). Som 

underlag till beräkningen ska ytvattenprover användas motsvarande höstcirkulationen, 

helårsmedelvärde eller augustiprov. I detta fall har augustiprov använts, då höstprov saknats för 

att beräkna ett helårsvärde. 

Ekvationen som använts är en alternativ metod som används om det misstänks att turbiditeten 

påverkas påtagligt av mänsklig aktivitet, vilket är fallet för fiskodlingen. Referensvärdet 

divideras med observerat värde för att erhålla en ekologisk kvot (EK), alltså; 

 

𝐸𝐾 =  
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
  

 

Erhållen EK jämförs därefter med klassgränser i Tabell 8. Vattenförekomsten har klassats i 

punkterna P0, P2, P3, P4, P5, P6, P7 och P8 baserat på mätvärden (se provtagningspunkter i 

Figur 5). Vattenförekomsten har även klassats baserat på simulerade halter med HYPE i 

utloppspunkten, samt resultat från strömningsmodelleringen. 

 

log10(Ref-P) = 2,247 + 0,530 × log10(AbsF) – 0,339 × log10(Alt) Ekvation 2 

 

där Ref-P = referensvärde (Tot-P μg/l), 

AbsF = absorbans vid 420 nm i 5 cm kuvett 

Alt = sjöns altitud dvs. höjd över havet (m). 

 

Tabell 8. Klassgränser för näringsämnesstatus med färgskala. 

Status Klassgräns (EK-värde) 

Hög 0,7 ≤ EK 

God 0,5 ≤ EK < 0,7 

Måttlig 0,3 ≤ EK < 0,5 

Otillfredsställande 0,2 ≤ EK < 0,3 

Dålig EK < 0,2 

 

  



25 

 

För att kunna statusklassa resultaten från strömningsmodellen med avseende på tillförd halt löst 

fosfor från fiskodlingen, används referensvärdet beräknat med hjälp av S-HYPE. Anledningen 

till att vi valt referensvärdet från S-HYPE beror dels på att det blir mer jämförbart med ett värde 

för hela sjön, och dels för att kunna klassa hela 2017 och inte endast augusti månad på grund av 

att höstprov saknas. 

Den ekologiska kvoten (EK) beräknas genom att dividera referensvärdet med det simulerade 

värdet plus bakgrundsvärdet, se nedan. I detta fall är bakgrundsvärdet detsamma som 

referensvärdet. 

 

𝐸𝐾 =
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐵𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

 

Andelen vattenvolym som påverkas av tillförd halt löst fosfor från fiskodlingen relativt 

Landösjöns volym har beräknats utifrån uppgift om Landösjöns volym på 1328 miljoner m3 från 

SVAR. 

3.4.2 Påverkan på bottensubstrat 

Kvalitetsfaktorn bottensubstrat omfattar ytvattenförekomstens kornstorlekssammansättning 

och den rumsliga variationen av bottensubstrat i sjön i relation till det ursprungliga 

tillståndet enligt referensförhållandet. Klassgränser för kvalitetsfaktorn bottensubstrat i sjöar 

presenteras i Tabell 9. 

Påverkad bottenarea och andel till följd av sedimenterat material från fiskodlingen i Landösjön 

har beräknats för en årlig tillväxt större än 0,01 cm/år. Vid beräkning av andelen påverkad 

bottenarea har Landösjöns ytarea (45,5 km2) använts, vilket är en förenkling som ger 

konservativa resultat eftersom ytarean är mindre än bottenarean. Uppgift om Landösjöns ytarea 

har hämtats från SVAR. 

 

Tabell 9. Klassgränser för sjöns bottensubstrat 

Status Klass Sjöns bottensubstrat 

Hög 5 i högst 5 % av sjöns bottenarea avviker 
bottensubstrat väsentligt från 
referensförhållandet 

God 4 i mer än 5 % men högst 15 % av sjöns bottenarea 
avviker bottensubstratet väsentligt från 
referensförhållandet 

Måttlig 3 i mer än 15 % men högst 35 % av sjöns bottenarea 
avviker bottensubstratet väsentligt från 
referensförhållandet. 

Otillfredsställande 2 i mer än 35 % men högst 75 % av sjöns bottenarea 
avviker bottensubstratet väsentligt från 
referensförhållandet 

Dålig 1 i mer än 75 % av sjöns bottenarea avviker 
bottensubstratet väsentligt från 
referensförhållandet 
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4 Resultat 

4.1 Strömningsmodellering – påverkan inom sjön 

I detta avsnitt presenteras resultaten av den hydrodynamiska modelleringen. Eftersom 

variationen i förutsättningar (väder, fodergiva osv) under ett år är stor så uppvisar också 

spridning, utspädning och resulterande halter en stor variation. Vi har därför valt att presentera 

resultaten dels i form av de statistiska måtten 50- och 95-percentilen baserade på värden under 

en längre period, och dels i form av urval av särskilt intressanta ögonblicksbilder. Med percentil 

menas det värde på en variabel som en viss procent av observationerna av variabeln är lägre än. 

Med 50-percentilen menas alltså att 50 % av observationerna, eller som i detta fall de 

modellerade värdena, av variabeln har ett värde som är lägre än detta värde.   

För statusklassning av näringsämnen har augustiprov använts (enligt avsnitt 3.4.1). För att 

kunna jämföra mot klassning baserat på provtagning har vi valt att visa modellresultat från den 

hydrodynamiska modellen både för augusti 2017 och för hela 2017. 

Resultaten har även skickats till Svensk Fjällröding AB och Pelagia Nature & Environment AB 

som filmsekvenser vilka visar spridningen av löst fosfor från fiskodlingen i Landösjön över hela 

året. Filmen är uppdelad i sex sekvenser över året enligt följande: 

• 1 januari till 28 februari 2017 

• 1 mars till islossningen den 7 maj 2017 

• 8 maj till 31 juli 2017 

• 1 augusti till 31 oktober 2017 

• 1 november till 12 december 2017 

• Från isläggningen den 13 december till 31 december 2017 

 

4.1.1 Tillförd halt löst fosfor 

Utbredningen av löst fosfor i ytan från fiskodlingen i Landösjön visas dels som 50- och 95-

percentiler för augusti och hela året (se Figur 16), och dels som ett urval av ögonblicksbilder (se 

Figur 17). 

Resultatet visar att spridningen av löst fosfor från fiskodlingen huvudsakligen sker i den södra 

delen av sjön med transport mot utloppet till Långan, men med viss spridning även norrut i sjön. 

De högsta halterna förekommer i direkt anslutning till odlingen öster om udden Vågsnäset. 

Halterna avtar på större avstånd och det förekommer inga höga halter löst fosfor från 

fiskodlingen norrut i sjön. 

Som väntat visar 95-percentilen på högre halter och större spridning än 50-percentilen. 95-

percentilen illusterar en mer extrem situation medan 50-percentilen illusterar en mer normal 

situation (medianvärde). Under särskilda förhållanden kan det finnas påverkan från fiskodlingen 

upp till ungefär mitten av sjön, om än i mycket låga halter (0,2 g/l), som exempelvis den 29 

november 2017 (Figur 17 c). 

För att få en uppfattning om hur utbredningen ser ut i vertikalled presenteras resultatet även i en 

sektion tvärs fiskodlingen och en sektion längs fiskodlingen, se Figur 18 och Figur 19. 

Sektionerna är markerade i Figur 9. 

Figurerna visar att de högsta halterna löst fosfor förekommer en bit ner i vattenmassan kring 

själva odlingskassarna. Vidare kan man se att spridningen sker ända ner till botten med störst 

variationer över djupet närmast odlingen, medan det är homogena halter på större avstånd från 

odlingen. 

  



27 

 

Under en normal situation (50-percentilen) är halterna löst fosfor över 2,2 g/l precis i 

anslutning till fiskodlingen, som mest är halten ca 3,2 g/l inom området markerat med 

mörkrött i figurerna. På 600-800 m avstånd från fiskodlingen är halten löst fosfor mindre än 0,8 

g/l. 

Vid en mer extrem situation (95-percentilen) är det ett större område som påverkas av halter löst 

fosfor över 2,2 µg/l. Området som berörs av de högre halterna löst fosfor sträcker sig från 

fiskodlingen sydväst mot Näset. Precis i anslutning till fiskodlingen, i fiskkassarna, är halten 

som mest ca 17,6 µg/l. Inom området från Vågsnäset och ner mot utloppet är halten löst fosfor 

över 0,8 µg/l, utanför detsamma är halterna lägre. Utbredningsområdet av löst fosfor blir större 

och med högre halter då vattenmassan i sjön är mer stillastående som vid låga flöden och vid 

mer vindstilla förhållanden, dvs. då transporten och omblandningen av vattnet är lägre. 

 
a) Augusti 2017 

 
b) Augusti 2017 

 
c) Helår 2017 

 
d) Helår 2017 

Figur 16. Utbredning av löst fosfor i ytan från fiskodlingen i Landösjön som a) 50-percentil och 

b) 95-percentil baserat på simulering för augusti 2017 och c) 50-percentil och d) 95-percentil 

baserat på simuleringen för hela 2017. Notera att det mörkröda fältet visar områden med halter 

över 2,2 µg/l. 
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a)  

 
b)  

 
c)  

 
d)  

Figur 17. Ögonblicksbilder av utbredningen av löst fosfor i ytan från fiskodlingen i Landösjön 

a) 29 mars 2017, b) 26 april 2017, c) 29 november 2017 och d) 27 december 2017. Notera att 

det mörkröda fältet visar områden med halter över 2,2 µg/l. 
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a) Augusti 2017 

 
b) Augusti 2017 

 
c) Helår 2017 

 
d) Helår 2017 

Figur 18. Utbredning av löst fosfor från fiskodlingen i en sektion tvärs fiskodlingen i Landösjön 

som a) 50-percentil och b) 95-percentil baserat på simulering för augusti 2017 och c) 50 

percentil och d) 95-percentil baserat på simuleringen för hela 2017. Notera att det mörkröda 

fältet visar områden med halter över 2,2 µg/l. Som mest är halten löst fosfor ca 3,2 µg/l baserat 

på 50-percentilen och ca 17,6 µg/l baserat på 95-percentilen, precis i anslutning till 

fiskodlingen. 
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a) Augusti 2017 

 
b) Augusti 2017 

 
c) Helår 2017 

 
d) Helår 2017 

Figur 19. Utbredning av löst fosfor från fiskodlingen i Landösjön i en sektion längs fiskodlingen 

som a) 50-percentil och b) 95-percentil baserat på simulering för augusti 2017 och c) 50 

percentil och d) 95-percentil baserat på simuleringen för hela 2017. Notera att det mörkröda 

fältet visar områden med halter över 2,2 µg/l. Som mest är halten löst fosfor ca 3,2 µg/l baserat 

på 50-percentilen och ca 17,6 µg/l baserat på 95-percentilen, precis i anslutning till 

fiskodlingen. 
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Beräknad halt löst fosfor från fiskodlingen i respektive provtagningspunkt P0-P7 för varje lager 

i modellen visas i Figur 20 för både 50- och 95-percentilen i augusti 2017 samt för hela året. 

Tillfört löst fosfor från fiskodlingen är som högst i provtagningspunkten P2, som också är den 

punkt som ligger närmast odlingen. Som mest är halten löst fosfor i denna punkt ca 2,2 µg/l och 

är högst ungefär i mitten av odlingskassarna, utifrån 95-percentilen helår. I övriga 

provtagningspunkter är halten löst fosfor från fiskodlingen mindre än 0,8 µg/l. 

Även provtagningspunkterna i norra delen av sjön, P5-P7, nås av tillfört löst fosfor från 

fiskodlingen men halterna är låga, mindre än 0,1 µg/l baserat på 50-percentilen och mindre än 

0,2 µg/l baserat på 95-percentilen. 

 
a) Augusti 2017 

 
b) Augusti 2017 

 
c) Helår 2017 

 
d) Helår 2017 

Figur 20. Koncentration av löst fosfor (µg/l) från fiskodlingen i Landösjön i respektive 

provpunkt P0-P7 som a) 50-percentil och b) 95-percentil baserat på simulering för augusti 

2017 och c) 50 percentil och d) 95-percentil baserat på simuleringen för hela 2017. Notera att 

skalan på x-axeln varierar. 
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Tidsutvecklingen under 2017 av koncentrationen löst fosfor i ytan från fiskodlingen för 

provtagningspunkterna P0-P7 visas i Figur 21. Figuren visar att halten löst fosfor i ytan ökar 

under årets första månader i provtagningspunkterna närmast fiskodlingen, P2, P3 och P4. 

Ökningen beror på tillskottet av foder och att vattenmassan är relativt stillastående. 

Vid islossningen i maj sker en omblandning av vattenmassan i vertikalled på grund av att 

vinden verkar på vattenytan. Omblandningen medför att halten löst fosfor sjunker i ytan och 

blandas ner i vattenmassan, särskilt tydligt i provtagningspunkterna P2 och P3. I 

provtagningspunkten P4, som ligger när utloppet till Långan, är vattenmassan välblandad i 

vertikalled även vid islagd sjö, därför är förändringen av halten löst fosfor i ytan ej lika märkbar 

vid denna punkt.  

Det är först efter islossningen i maj som löst fosfor från fiskodlingen även når de övriga 

provtagningspunkterna. Under perioden med isfri sjö sker variationerna av koncentrationen löst 

fosfor på kortare tidsskala, eftersom vindens hastighet och riktning varierar på kortare tidsskala 

än tillflöde och tappning. 

 

Figur 21. Tidsutveckling under 2017 av koncentrationen löst fosfor i ytan från fiskodlingen i 

Landösjön för provtagningspunkterna P0-P7. Vid islossningen den 8 maj sjunker 

koncentrationen löst fosfor i ytan i provtagningspunkterna P2 och P3 till följd av att 

vattenmassan blandas om i vertikalled. Vid P4, nära utloppet, är vattenmassan välblandad i 

vertikalled även vid islagd sjö, därför ändras inte koncentrationen löst fosfor i ytan lika kraftigt. 

Det är först efter islossningen som löst fosfor når de övriga provtagningspunkter (P0, P5-P7).  
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4.1.2 Tillförd mängd partikulärt material 

Sedimenterat partikulärt material från fiskodlingen i Landösjön under 2017 visas i form av 

tjocklek, se Figur 22. Den yttre gränsen för påverkansområde har satts till 0,01 cm/år. 

Resultatet från simuleringen av partikulärt material från fiskodlingen visar att det endast är 

området i närheten av fiskodlingen som påverkas, och den största mängden hamnar som väntat 

under kassarna. Från fiskodlingens centrumlinje till den yttre gränsen för påverkansområdet 

(0,01 cm/år) är det ca 85 m, vilket innebär att det mesta av det partikulära materialet från 

fiskodlingen transporteras upp till ca 85 m innan det sedimenterar. 

Beräknad area av det område som påverkas av sedimenterat partikulärt material från 

fiskodlingen samt vilken andel det utgör av Landösjöns totala bottenyta listas i Tabell 10. 

Resultatet visar att ett område närmast fiskodlingen med en storlek på ca 42 000 m2 påverkas av 

sedimenterat material från fiskodlingen och att det utgör mindre än 0,1 % av Landösjöns totala 

bottenyta. Vid areaberäkningen har en yttre gräns på 0,01 cm/år och Landösjöns ytarea på 45,5 

km2 använts. 

 

Figur 22. Tjocklek av sedimenterat material efter ett års simulering (cm/år). 

 

Tabell 10. Area och andel av Landösjöns bottenarea som påverkas av sedimenterat material 

från fiskodlingen med en tillväxthastighet större än 0,01 cm/år. 

Area (m2) Andel (%) 

42 000 < 0,1 
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4.2 Långtidspåverkan i vattensystemet 

4.2.1 Nuvarande halter och modellprestation 

S-HYPE-simulerade resultat har jämförts med uppmätta halter i inloppspunkten P5 och 

utloppspunkten P4 för att utvärdera modellens resultat, se Figur 23 och Figur 24.  

Figur 23. Jämförelse uppmätta och S-HYPE-simulerade halter vid Landösjöns inlopp, P5. 

Figur 24. Jämförelse uppmätta och S-HYPE-simulerade halter vid Landösjöns utlopp, P4 

Figur 23 visar att de simulerade halterna eventuellt är något lägre än de uppmätta halterna. Det 

är dock svårt att dra några slutsatser baserat på mätningarna. Av Figur 24 är det svårt att 

utvärdera modellens prestation då mätresultaten varierar kraftigt. Mätserierna är analyserade av 

tre olika ackrediterade laboratorium vilket förklarar spridningen (se avsnitt 2.5). Att de 

simulerade halterna varierar mindre i utloppet beror på att näringsämneshalterna stabiliserats i 

sjöns vattenmassa. 

4.2.2 Långtidspåverkan 

Hur simulerade halter har ändrats vid utloppet över tid med faktiskt foderförbrukning, samt hur 

halterna hade ändrats över tid med maximal foderförbrukning enligt tillstånd framgår av Figur 

25. Belastningen från fiskodlingen har gjort att bakgrundshalten av fosfor ökat från en mycket 

låg medelnivå om ca 4,13 µg/l år 1998 till en medelnivå om ca 6,10 µg/l under 2019. Inga andra 

parametrar har ändrats i modelleringen förutom belastningen från fiskodlingen. Hur mycket 

halten ökar med maximal produktion enligt sökt tillstånd beror dock på vilka referens- och 

produktionsår som väljs, se Tabell 11, och resultaten bör tolkas med försiktighet.  

  

2

3

4

5

6

7

8

Simulerade halter

Uppmätta halter 2018 Synlab

Uppmätta halter 2017 Eurofins
Lidköping

2

3

4

5

6

7

8

Simulerade halter

Uppmätta halter 2018
Synlab

Uppmätta halter 2017
Eurofins Lidköping

Uppmätta halter 2017
Eurofins Bergen



35 

 

Tabell 11. Sammanställning över simulerad medelhalt (Tot-P) i Landösjöns utlopp för 

referensår och produktionsår med maximal foderförbrukning enligt tillstånd. År 1999 togs inte 

med då verksamheten fick nytt tillstånd i mitten av året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Översikt hur fosforhalterna (µg/l) i Landösjöns utlopp ändrats över tid med maximal 

tillståndsgiven belastning, faktisk belastning samt utan belastning. 

De simulerade halterna med maximal tillståndsgiven belastning i Figur 25 bedöms ligga kvar på 

samma nivåer även efter år 2020 förutsatt samma belastning. De årsvariationer som syns i 

resultaten beror främst av variationer i temperatur och nederbörd då modellen använder sig av 

observerad klimatdata. Medelhalten har legat relativt stabilt sedan det utökade tillståndet år 

2010. Förändringar i temperatur och nederbörd på grund av pågående klimatförändringar 

bedöms inte ge någon större påverkan på simulerade halter av fosfor på kort sikt. 
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4.3 Statusklassning 

4.3.1 Näringsämnesstatus i Landösjön  

4.3.1.1 Baserat på mätvärden 

Beräknade EK-värden och resulterande näringsämnesstatus redovisas för 2017 och 2018 i 

Tabell 12 respektive  

Tabell 13. EK-värdena är baserade på augustiprov. Ref-P har beräknats enligt ekvation 2. För år 

2017 har färgtal räknats om till absorbans vilket behövs för att statusklassa enligt 

HVMFS2019:25. 

 

Tabell 12. Näringsämnesstatus i Landösjön har beräknats enligt ekvation 2 för 2017. Absorbans 

har erhållits genom att dividera färgtalet med 500. Blå färg indikerar hög status. Det röda 

värdet för punkt P6 indikerar dålig status, provet bedöms dock vara ett avvikande värde då en 

plötslig fosforhalt på 40 µg/l är svårförklarlig vid sjöns inlopp. Beräkningarna baseras på 

Eurofins Linköpings analysresultat.  

Provpunkt 
(ytprov) 

Augustiprov 
fosfor (µg/l) 

Augustiprov 
färgtal (mg 
Pt/l) 

Abs F Alt 
(möh) 

Ref-P 
(µg/l) 

EK 

P0 5 19 0,04 318 4,43 0,89 

P3  5 19 0,04 318 4,43 0,89 

P4 5 21 0,04 318 4,67 0,93 

P5 5 23 0,05 318 4,90 0,98 

P6  40 19 0,04 318 4,43 0,11 

P7 5,6 19 0,04 318 4,43 0,79 

 

Tabell 13. Näringsämnesstatus i Landödsjön beräknat enligt ekvation 2 för 2018. Blå färg 

indikerar hög status. Beräkningarna baseras på Synlabs analysresultat 

Provpunkt 
(ytprov) 

Augustiprov 
fosfor (µg/l) 

Augustiprov 
Abs F 

Alt 
(möh) 

Ref-P 
(µg/l) 

EK 

P0 6 0,042 318 4,67 0,78 

P3  5 0,040 318 4,55 0,91 

P4 6 0,041 318 4,61 0,77 

P5 5 0,025 318 3,54 0,71 

P6  5 0,035 318 4,24 0,85 

P7 5 0,039 318 4,49 0,90 

P8 5 0,025 318 3,54 0,71 

 

Tabellerna visar att samtliga punkter idag har en hög näringsämnesstatus. Detta ligger i linje 

med sjöns nuvarande statusklassning i VISS. Dålig status för punkt P6 enligt Tabell 12 bedöms 

vara ett avvikande värde. 

Bakgrundsvärdena av fosfor som beräknas med metod enligt HVMFS2019:25 blir något högre 

än de genomsnittliga S-HYPE simulerade bakgrundsvärdena, se Tabell 11. Även om ett Ref-P 

värde på 4,1 µg/l skulle användas för att beräkna EK-värdet (medelhalten för 1997 och 1998) 

blir statusen fortsatt hög för samtliga punkter år 2017. Samma gäller för år 2018, undantaget 

punkterna P0 och P4, som då får en kvot på 0,67 vilket innebär God status. Resultaten bör dock 

tolkas med försiktighet på grund av osäkerheter både i simulerad och uppmätt data. 

 



37 

 

4.3.1.2 Baserat på halter i sjöns utloppspunkt simulerade med S-HYPE 

Referenshalten av fosfor är ca 4,13 µg/l år 1998. Simulerad halt med maximal belastning enligt 

sökt tillstånd ger en medelhalt om ca 6,1 µg/l för 2019. EK värdet blir då 0,68 vilket indikerar 

God status. Detta innebär att näringsämnesstatusen i sjöns utloppspunkt sänks med en klass från 

hög till god med produktion enligt sökt verksamhet. Resultaten bör dock tolkas med 

försiktighet. Resultaten varierar beroende på vilka år som väljs till referensår och produktionsår, 

se Tabell 11.  

 

4.3.1.3 Baserat på strömningsmodellering 

Statusklassning av Landösjön har beräknats utifrån simulerad halt löst fosfor från fiskodlingen, 

dels för augusti 2017 och dels för hela året, för både 50- och 95-percentilen. Vid beräkning av 

den ekologiska kvoten (EK) har referensvärdet av fosfor beräknad med S-HYPE använts, dvs. 

4,13 µg/l. Valet att använda referensvärdet från S-HYPE beror dels på att det är lämpligt med 

ett värde för hela sjön och dels för att kunna klassa hela 2017 och inte endast augusti månad 

eftersom höstprov saknas. 

Beräknad ekologisk kvot i ytan för 95-percentilen visas i Figur 26, och i vertikalled i 

sektionerna längs respektive tvärs fiskodlingen i Figur 27. Baserat på 50-percentilen 

förekommer det inget område i ytan med sämre än hög status, därför visas inte beräknad 

ekologisk kvot i ytan utan endast i vertikalled i sektionerna, se Figur 28. 

Utifrån 95-percentilen, vilken illusterar en mer extrem situation, får ett område närmast 

fiskodlingen sämre än hög status. Området med sämre än hög status sträcker sig från udden 

Vågsnäset i nordväst till Näset i sydväst. Precis i anslutning till fiskodlingen är statusen sämre 

än måttlig. 

Baserat på 50-percentilen, vilken illusterar en mer normal situation, är statusen hög precis i ytan 

även vid fiskodlingen, medan statusen är sämre än hög i en vattenvolym precis i anslutning till 

fiskodlingen. Områden med sämre än god status förekommer ej utifrån på 50-percentilen. 

 
a) Augusti 2017 

 
b) Augusti 2017 
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c) Helår 2017 

 
d) Helår 2017 

Figur 26. Statusklassning i ytan baserat på 95-percentilen för augusti 2017 (a och b) samt för 

hela året 2017 (c och d). 

 

 
a) Augusti 2017 

 
b) Augusti 2017 

 
c) Helår 2017 

 
d) Helår 2017 

Figur 27. Statusklassning för en sektion längs respektive tvärs fiskodlingen baserat på 95-

percentilen för augusti 2017 (a och b) samt baserat på hela 2017 (c och d). 
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a) Augusti 2017 

 
b) Augusti 2017 

 
c) Helår 2017 

 
d) Helår 2017 

Figur 28. Statusklassning för en sektion längs respektive tvärs fiskodlingen baserat på 50-

percentilen för augusti 2017 (a och b) samt baserat på hela 2017 (c och d). 

 

Beräknad ekologisk kvot (EK) i ytan från fiskodlingen i Landösjön för provtagningspunkterna 

P0-P7 litas i Tabell 14 för 50- och 95-percentilen för augusti 2017 respektive hela 2017. 

Beräkningen av den ekologiska kvoten i ytan för exempelvis provtagningspunkt P2, 95-

percentilen för hela 2017 fås enligt följande: 

 

𝐸𝐾 =  
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐵𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
=  

4,13

4,13 + 2,07
≈ 0,67 

 

Det simulerade värdet av löst fosfor i ytan vid provtagningspunkt P2, 95-percentil för hela 2017, 

på 2,07 µg/l ses i Figur 20 d.  

I övrigt visar beräkningarna att statusen är hög i alla provtagningspunkter utom P2. 
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Tabell 14. Beräknat EK-värde i ytan från fiskodlingen i Landösjön för respektive 

provtagningspunkt, 50- och 95-percentil för augusti 2017 och för hela 2017. Bortsett från 95-

percentil för hela 2017 i P2, vars EK-värde motsvarar god status, visar samtliga klassade 

punkter på hög status. 

Provtagningspunkt 50-percentil 
Augusti 2017 

95-percentil 
Augusti 2017 

50-percentil 
Helår 2017 

95-percentil 
Helår 2017 

P0 0,95 0,92 0,97 0,92 
P2 0,92 0,86 0,88 0,67 
P3 0,94 0,92 0,91 0,84 
P4 0,94 0,92 0,92 0,88 
P5 0,99 0,99 0,99 0,98 
P6 0,99 0,98 0,99 0,98 
P7 0,98 0,97 0,99 0,97 

 

Utifrån simulerad halt löst fosfor tillförd från fiskodlingen i Landösjön har en vattenvolym inuti 

och i närmast anslutning till odlingskassarna beräknats ha lägre än hög status. Vattenvolymer 

med lägre än hög status återfinns från ytan ner till ca 8 m djup och utgör ca 2,17 % av sjöns 

ytvattenvolym (0-10 m), baserat på 95-percentilen helår och mindre än 0,02 % baserat på 50-

percentilen helår. 

Relativt Landösjöns totala volym visar resultaten att det är mycket små volymer som har sämre 

än hög statusklassning. Mindre än 0,8 % av Landösjöns totala volym har sämre än hög status till 

följd av fiskodlingen baserat på 95-percentilen för hela 2017. I medianfallet/normalfallet, dvs. 

50-percentilen, är det ännu lägre andel (0,006 %) av sjöns totala vattenvolym som har sämre än 

hög status till följd av fiskodlingen. 

Beräknad vattenvolym med sämre än hög statusklassning, samt andel vattenvolym relativt 

Landösjöns totala volym visas i Tabell 15 och Tabell 16 baserat på 95-percentilen och i Tabell 

17 och Tabell 18 baserat på 50-percentilen. 

 

Tabell 15. Beräknad volym vatten med sämre än hög statusklassning, samt andel vattenvolym 

relativt Landösjöns totala volym, för 95-percentilen augusti 2017. 

Status Volym (m3) Relativt Landösjöns 
totala volym (%) 

Sämre än hög status 302 400 0,023 
Sämre än god status 10 800 < 0,001 
Sämre än måttlig status - - 

 

Tabell 16. Beräknad volym vatten med sämre än hög statusklassning, samt andel vattenvolym 

relativt Landösjöns totala volym, för 95-percentilen hela 2017. 

Status Volym (m3) Relativt Landösjöns 
totala volym (%) 

Sämre än hög status 9 862 400 0,74 
Sämre än god status 744 300 0,056 
Sämre än måttlig status 44 800 < 0,004 
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Tabell 17. Beräknad volym vatten med sämre än hög statusklassning, samt andel vattenvolym 

relativt Landösjöns totala volym, för 50-percentilen augusti 2017 

Status Volym (m3) Relativt Landösjöns 
totala volym (%) 

Sämre än hög status 9 850 < 0,001 

 

Tabell 18. Beräknad volym vatten med sämre än hög statusklassning, samt andel vattenvolym 

relativt Landösjöns totala volym, för 50-percentilen 2017 

Status Volym (m3) Relativt Landösjöns 
totala volym (%) 

Sämre än hög status 78 100 0,006 

 

4.3.2 Påverkan på näringsämnesstatus i nedströms vattenförekomster 

Den ekologiska statusen i den nedströms liggande vattenförekomsten Långan är klassad som 

otillfredsställande (VISS, 2019), men är preliminär och kräver vidare kvalitetssäkring. Statusen 

med avseende på näringsämnen klassas som god. Referensvärdet av fosfor i Långan har genom 

expertbedömningar bedömts till 4 µg/l, vilket är i linje med det beräknade referensvärdet för 

Landösjön. Uppmätta halter i Långan under perioden 2015 – 2017 ligger runt 6,5 µg/l, vilket är 

liknande utgående halter från Landösjön. Tillsynsmyndighetens slutsats är att fosforhalterna har 

ökat de senaste åren på grund av mänsklig påverkan och statusen har sänkts i Långan från hög 

till god från tidigare förvaltningsperiod. 

Uppmätta halter i Långan avvek dock inte nämnvärt från referensvärdet 4 µg/l mellan 2007 – 

2012, samtidigt som verksamheten hade tillstånd för 300 respektive 550 ton producerad fisk och 

nyttjade större delen av tillståndets kapacitet. Detta indikerar att det främst är annan mänsklig 

verksamhet som påverkat halterna i Långan, utöver den sökta verksamheten. Negativ påverkan 

från sökt verksamhet på halterna i Långan kan dock inte uteslutas. 

4.3.3 Påverkan på bottensubstrat 

Enligt klassgränser för bottensubstrat i sjöar får bottensubstratet avvika väsentligt från 

referensförhållandet i högst 5 % av sjöns bottenarea för att klassas som hög status.  

Andelen av Landösjöns bottenarea som påverkas av sedimenterat material från fiskodlingen 

med en tillväxthastighet större än 0,01 cm/år har beräknats till mindre än 0,1 % och statusen är 

därmed fortsatt hög.  
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5 Diskussion 

5.1 Strömningsmodellering – påverkan inom sjön 

Den islagda perioden under året har simulerats i strömningsmodellen genom att det inte är 

någon påverkan från vinden samt att det inte sker något värmeutbyte mellan vattnet och 

atmosfären. I samband med islossningen i maj sker en plötslig förändring i modellen, vilket bl.a. 

syns i Figur 21 som visar tidsutvecklingen under 2017 av koncentrationen löst fosfor i ytan från 

fiskodlingen vid provtagningspunkterna P0-P7. I verkligheten sker islossningen mer gradvis och 

beskrivningen av den islagda perioden i modellen är en förenkling. Den plötsliga förändringen 

vid islossningen i maj med omblandning av vattenmassan i vertikalled som syns i 

modellresultaten och som sker tillföljd av att vinden får verka på vattnets yta samt att 

värmeutbytet med atmosfären tillåts skulle sannolikt ske under längre tid. Den vertikala 

omblandningen av vattenmassan sker troligen för snabbt, därför bör resultaten vid tiden kring 

islossningen tolkas med försiktighet. Den vertikala omblandningen vid islossningen bedöms inte 

påverka slutsatserna i någon större utsträckning. 

Strömningsmodellen fångar temperturprofilens utveckling över året. Möjligen är det en starkare 

termoklin i sjön i verkligheten än vad som fångas i modellen. En starkare termoklin, dvs. större 

skillnad mellan temperaturen i ytvattnet jämfört med bottenvattnet, skulle troligen medföra att 

omblandningen av vattenmassan i vertikalled är lägre. Termoklinen skulle troligen begränsa 

utbredningen av löst fosfor från fiskodlingen i ytvattnet eller bottenvattnet beroende på 

termoklinens läge i förhållande till odlingskassarnas läge. Den totala mängden tillfört löst fosfor 

från fiskodlingen under ett års tid är riktig i modellen, vilket gör att slutsatserna inte påverkas av 

en eventuellt starkare termoklin. 

Vid simulering av partikulärt material har ett antal nödvändiga förenklingar gjorts i 

strömningsmodellen. Det har bland annat antagits att fekalier från fisken har samma storlek, 

densitet och sjunkhastighet som fodret. Vidare har det antagits att det partikulära materialet har 

en sjunkhastighet, densitet och storlek, medan det i verkligheten varierar. Därtill har det antagits 

att 27 % av mängden foder lämnar kassarna i form av fekalier, vilket är i den övre delen av 

spannet som anges i litteraturen, dvs. ett konservativt antagande. I verkligheten ser troligen 

spridningsbilden av sedimenterat partikulärt material något annorlunda ut än vad modellen visar 

men den totala mängden foderspill och fekalier i strömningsmodellen har satts i enlighet med 

befintligt tillstånd av fodermängden.  

5.2 Långtidspåverkan i vattensystemet 

Figur 25 visar halter utan fiskodling (referenstillstånd), verklig belastning och maximal 

belastning enligt tillstånd. Utöver att temperatur och nederbördsdata har använts som drivdata 

för den aktuella tidperioden är belastningen från fiskodlingen den enda parametern som ändrats 

i HYPE-simuleringen. Markanvändning och övriga parametrar har antagits vara samma under 

hela perioden, har det tillkommit andra påverkanskällor under perioden fångas det inte upp i 

denna modell. Dessa antaganden är i linje med hur modellen används i andra liknande fall. 

Markanvändning och andra parametrar som driver modellen utgår från den vid modellstart 

aktuella S-HYPE uppsättningen, detta innebär att den beskriver aktuella förhållanden och 

säkerheten i modellering bakåt har större grad osäkerhet. 

Enligt HYPE-simuleringen har medelhalterna av fosfor ökat med ca 2 µg från referenstillståndet 

vid utloppspunkten. Det bör påpekas att det finns osäkerheter både i modellerad och uppmätt 

data, och en skillnad på 1 µg/l ger ett relativt stort genomslag på den procentuella ökningen. 

De simulerade fosforhalterna i Figur 8 som tagits från Vattenwebb skiljer sig från de simulerade 

halterna med verklig belastning i Figur 25. Detta beror bland annat på att verksamhetens 

fosforbelastning lagts in som en konstant belastning om 2495 kg/år i Vattenwebb och att 

belastningen varierar över tid i Figur 25. Halterna i Vattenwebb är dock något högre än de 
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simulerade halterna år 2015 – 2019 med verklig belastning. Detta kan bero på skillnader i 

modelluppsättning och kalibrering, men också på hur lång uppvärmningstid man valt för 

modellen. Uppvärmningstiden är hur lång tid modellen körs innan den börjar skriva ut resultat 

och fungerar som insvängningsperiod för näringsämnena. Ju större sjö desto större 

uppvärmningsperiod behövs. Ju längre uppvärmningsperiod som väljs desto lägre blir halterna 

när modellen börjar skriva ut resultat. I projektet har en uppvärmningstid om 20 år valts, vilket 

bedömts som tillräckligt för Landösjön. De simulerade halterna i Figur 25 med 

verkligbelastning är en bättre spegling av verkligheten jämfört med de som idag finns på 

Vattenwebb. 

5.3 Statusklassning 

5.3.1 Näringsämnen 

Det beräknade Ref-P värdet enligt metod i HVMFS2019:25 är ca 0,5 µg/l högre än vad som 

beräknats med S-HYPE. Med nuvarande dataunderlag är det inte möjligt att säga vilket värde 

som stämmer bäst överens med verkligheten. Skillnaden bedöms dock inte medföra någon 

större betydelse för statusklassningens resultat. 

Baserat på tillgänglig recipientdata är statusen för näringsämnen hög. Statusen bedöms bli 

fortsatt hög med sökt verksamhet då produktionen kommer att ligga på samma nivå som idag. 

Statusklassningen från strömningsmodelleringen visar att endast en liten del av sjön, närmast 

fiskodlingen, får sänkt status från hög till god. EK-värdet för S-HYPE modelleringar vid 

utloppet hamnar precis på gränsen mellan hög och god status, och indikerar att statusen sänks 

från hög till god. Vid en första anblick kan dessa resultat anses motsägande, men eftersom 

statusklassningen beror på referensvärde (vilket innehåller osäkerheter), och data för att kunna 

validera S-HYPE modellen är bristfällig kan ingen slutsats dras som ger de ena resultaten större 

vikt. I det vidare arbetet är det viktigt att ta med sig att strömningsmodelleringen bara tar hänsyn 

till hur halterna i sjön byggs uppunder ett år och inte över längre tid.  
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6 Slutsatser 

Denna rapport har för avsikt att svara på hur långt från fiskodlingen som partikulärt material 

transporteras innan det sedimenterar och hur stor andel av sjöns bottenarea som påverkas av 

detsamma. Vidare har det undersökts hur den lösta fasen totalfosforhalt påverkar sjön under ett 

år, samt hur halten fosfor förändrats i sjön över längre tid utifrån tre scenarier. Resultatet kan 

sammanfattas enligt följande: 

• Strömningsmodellen visar att partikulärt material från fiskodlingen endast påverkar 

området i direkt anslutning till fiskodlingen och att det utgör mindre än 0,1 % av 

Landösjöns totala bottenyta. Den största mängden partikulärt material hamnar under 

kassarna och att det mesta av det partikulära materialet transporteras upp till ca 85 m 

från fiskodlingen innan det sedimenterar, utifrån en yttre gräns för påverkansområdet på 

0,01 cm/år. 

  

• Resultaten från strömningsmodellen visar att spridningen av löst fosfor från 

fiskodlingen sker huvudsakligen i den södra delen av sjön med transport mot utloppet 

till Långan. De högsta halterna löst fosfor förekommer i direkt anslutning till odlingen. 

Det förekommer en viss spridning av löst fosfor norrut i sjön men halterna är låga, 

mindre än 0,2 g/l. 

 

• Närmast odlingskassarna har en vattenvolym beräknats få sämre än hög status till följd 

av fosforutsläppen från fiskodlingen baserat på resultaten från strömningsmodellen. I en 

normalsituation (50-percentilen) utgör vattenvolymen med sämre än hög status mindre 

än 0,02 % av sjöns ytvattenvolym och ca 2,17 % i en mer extremsituation (95-

percentilen). 

 

• Resultaten från HYPE-modelleringen visar att fosforhalterna ökar med ca 2 g/l sedan 

referenstillståndet, men att halterna fortsatt är relativt låga. Hur mycket halten har ökat 

med beror dock på vilka referens- och produktionsår som väljs och resultaten bör tolkas 

med försiktighet. De simulerade halterna med maximal tillståndsgiven belastning 

bedöms ligga kvar på samma nivåer även efter år 2020 förutsatt samma belastning. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Kontroll av beräkningsmodellen Delft3D 

För att kontrollera att den tredimensionella modellen har en acceptabel överrensstämmelse med 

verkligheten har simulerade strömmar jämförts mot observerade. Därtill har vi även kontrollerat 

vattenståndet och tappningen av Landösjön, samt att vattentemperaturen växlar över året. 

1. Strömmar 

Mätningar av strömmar har utförts av Pelagia Nature & Environment AB på två lokaler i 

november 2015 i närheten av fiskodlingen. Strömmätningarna utfördes vid lokalen Utanför 

läns, ca 70 m söder om fiskodlingen från den 3-19 november 2015. Därefter utfördes 

strömmätningarna vid lokalen Vågmaskin, ca 160 m sydost om fiskodlingen från 19 november 

till 2 december 2015. Vid båda lokalerna utfördes strömmätningar på 5 och 15 meters djup. 

Strömmätningarna beskrivs i sin helhet i Olsson m.fl. 2016. 

Observerad och simulerad strömhastighet och riktning vid de båda lokalerna och djupen visas i 

Figur 29 - Figur 32. Strömriktningen anger åt vilket håll strömmen färdas mot. Överlag visar 

jämförelsen att strömhastigheten underskattas av modellen men att övergripande händelser 

fångas. Vidare kan man se att överensstämmelsen är bättre vid lokalen Utanför läns än vid 

lokalen Vågmaskin. Vindfriktionen i modellen har satts så att topparna i strömhastigheten har 

samma storlek som observerad strömhastighet vid lokalen Utanför läns på 5 m djup. Den 

modellerade strömriktningen visar tecken på att det förekommer virvlar vid lokalerna på 15 m 

djup, vilket inte ses i observationerna. 

En möjlig förklaring till diskrepansen mellan observerade och simulerade strömmar kan bero på 

att vindarna från Föllinge A, som använts för att driva modellen, ej överensstämmer med 

faktiska vindar vid fiskodlingen i Landösjön. Försök att driva modellen med vindar från 

Korsvattnet och Frösön har utförts men med sämre överensstämmelse än med vindar från 

Föllinge. Vindar från Föllinge A är således det bästa underlaget som finns tillgängligt att 

använda till modellen. Ytströmmen i modellen följer vindens riktning på ett bra sätt. 

En annan möjlig förklaring till skillnaden mellan observerad och simulerad ström kan vara 

tidsupplösningen. Observationerna har en tidsupplösning på 5 min medan tidsupplösningen i 

modellen är beroende av tidsupplösningen på drivdatan. Vindarna har en tidsupplösning på 1 

timme medan vattenståndet och tappningen har en tidsupplösning på ett dygn. Möjligen skulle 

strömmarna återskapas på ett mer tillfredställande sätt om drivdatan till modellen hade högre 

tidsupplösning. 

Flytbryggan vid fiskodlingen beskrivs i modellen som en flytande struktur med ett djup på 0,5 

m. Vid den flytande strukturen verkar inte vinden på vattenytan men friktionen från strukturen 

till strömmen beaktas inte. Detta medför troligen att effekten av flytbryggan samt även 

fiskkassarna ej beaktas fullt ut i modellen. 

Beskrivningen av bottentopografin har också betydelse för strömningen i modellen. Modellens 

rumsliga upplösning bestämmer hur väl bottentopgrafin i modellen stämmer med verkligheten. I 

närheten av fiskodlingen är modellens upplösning i ca 40 × 40 m i horisontalled. Detta medför 

att variationer som är mindre än så inte fångas av modellen, vilket i sin tur kan påverka 

strömningen. Därtill baseras bottentopografin i modellen på ekolodningar från 1957, hur väl 

dessa mätningar stämmer med verkligheten går ej att avgöra.  

Överlag uppvisar modellen ej helt tillfredsställande överensstämmelse med observationerna vid 

de båda lokalerna. Troligen skulle man få bättre respons i modellen med mer högupplöst (i 

tiden) drivdata, faktiska vindar över Landösjön, mer högupplöst information om djupet samt en 

högre upplösning av modellens beräkningsnät. 
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Det viktiga i sammanhanget är att strömhastigheten är av samma storleksordning som uppmätta 

strömmar. Vidare gör vi bedömningen att det generella simulerade strömningsmönstret i 

Landösjön förefaller realistiskt eftersom det följer vinden. 

 

 

Figur 29. Observerad och modellerad strömhastighet och riktning vid lokalen Utanför läns på 5 

m djup. 

 

Figur 30. Observerad och modellerad strömhastighet och riktning vid lokalen Utanför läns på 

15 m djup. 
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Figur 31. Observerad och modellerad strömhastighet och riktning vid lokalen Vågmaskin på 5 

m djup. 

 

Figur 32. Observerad och modellerad strömhastighet och riktning vid lokalen Vågmaskin på 15 

m djup. 
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2. Vattenstånd och tappning 

Simulerat och observerat vattenstånd i Landösjön visas i Figur 33 nedan. Modellen uppvisar 

mycket god överensstämmelse med uppmätt vattenstånd vilket är det förväntade eftersom 

modellen drivs av bland annat vattenståndet, men det är ändå viktigt att se att den årliga 

vattenståndsdynamiken beskrivs på ett mycket bra sätt i modellen. 

 

Figur 33. Observerat (blå) och simulerat (röd) vattenstånd i Landösjön relativt 

dämningsgränsen. 

 

Simulerat och observerat flöde vid utloppet av Landösjön, dvs. tappningen, visas i Figur 33. 

Figuren visar att modellen har en god överensstämmelse mot observerat flöde vid utloppet. 

Flödet vid utloppet i modellen är i perioder aningen lägre än observerat flöde men den årliga 

dynamiken fångas på ett tillfredställande sätt av modellen. 
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Figur 34. Observerat (blå) och simulerat (röd) flöde vid utloppet av Landösjön under 2017. 

 

3. Vattentemperatur 

I Figur 35 visas simulerad vattentempertur i vertikalled i Landösjön. Figuren visar att vattnet är 

kallt och nästan helt oskiktat i början av året, en tendens till något kallare vatten i ytan kan ses 

för mars, april och maj. Efter islossningen ökar temperaturen gradvis och i augusti är vattnet 

varmare i ytan och kallare mot botten. I september är vattnet nästan helt omblandat med relativt 

varmt vatten hela vägen ner till botten. Därefter fortsätter vattnet att kylas av och i december är 

vattnet ca 4 °C i hela vattenmassan. 

Figuren visar endast ett ögonblick från den 5 varje månad, detta för att åskådliggöra 

vattentemperaturens växling över året. Andra temperturprofiler förekommer under respektive 

månad. Det vore exempelvis förväntat och önskvärt att se en tydligare termoklin i juli, vilket 

förekommer vid andra senare tidpunkter under månaden. Hur som helst visar figuren att 

modellen fångar den huvudsakliga temperturväxlingen över året på ett tillfredsställande sätt. 
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Figur 35. Simulerad vattentempertur i Landösjön under 2017. Profilerna med temperaturer 

under 2,5 °C i hela vattenmassan hör till januari, februari, mars, april och maj. 


