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1. Verksamhetsbeskrivning 

 

Svensk Fjällröding AB bedriver odling av röding för matfiskproduktion i Landösjön. Sättfisk i 

storlekarna 20-50 gram sätts ut under hösten i nätkassar samt under våren med en medelvikt 

på ca: 100 gram. All sättfisk kommer från Hushållningssällskapets fiskodling Omegalax.  

  

Uppfödning sker under 2-3 år. Sortering sker fortlöpande under odlingsperioden för att ta ut 

slaktfisk i storlekar 550-900 gram rund vikt. Slaktfisken håvas upp i en container och körs upp 

till slakteriet där den bedövas och avblodas. Fisken slaktas i en slaktmaskin och därefter sorteras 

fisken i olika storlekar efter vikt.  

Fisken placeras sedan i en frigolitlåda med 10-13 kg fisk och krossad is. Lådorna förvaras i 

kylrum inför transporten till grossister som sker dagligen, vardagar året runt. Slaktavfall skickas 

numera till största delen för förbränning i Karlskoga via Konvex AB. Om ev. transportproblem 

uppstår så lagras övrigt avfall i en tank som i nödfall deponeras i djupa gropar som kalkas och 

fylls över med jordmassor.                      

Enligt Sveriges miljömål ska sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och variationsrika 

livsmiljöer. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhållande funktion ska bevaras samtidigt som 

förutsättningarna för friluftsliv värnas. 

Den naturliga produktionsförmågan och den biologiska mångfalden är starkt negativt påverkade 

i Landösjön genom reglering av vattennivån på 3,6m för elproduktion. En stor del av strandens 

betydelse för primärproduktionen är starkt reducerad. Den biologiska mångfalden har dessutom 

påverkats negativt genom utsättning av kanadaröding och Mysas relicta. 

Tillgången på fisk i Landösjön minskade kraftigt från 1970 till 1990. Detta kan kopplas till den 

minskade närsalttillgången där fosfor och kväve är avgörande för produktionsförmågan. 

Regleringen innebär också att lekplatser har förstörts genom torrläggning vintertid. 

Fiskodlingen påverkar näringstillgången med ökad tillförsel av närsalter och bidrar därmed till 

en ökad fiskproduktion i Landösjön.  

Odlingen bidrar till en resurs för glesbygden och skapar förutsättningar för utveckling av 

näringsverksamhet och gynnar utvecklingen för Landösjöns fiskevårdsområde, och bygden som 

helhet. Personalen som jobbar vid odlingen är främst boende från Krokoms Kommun. Vi köper 

även tjänster av lokala företag. 

Landösjön är idag ett av Sveriges bättre röding vatten. Odlingens påverkan genom utsläpp av 

fosfor och kväve har visat sig vara mycket begränsad och sammanställningen av vattenanalyser 

visar med något undantag låga halter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar 

och vattendrag, se bilaga 10. 

Produktionsåret 2020. En mildare vinter totalt än dom senaste åren. Isen lade sig på Landösjön 

den 25 december 2019. Sen bjöd inte vintern på några extrema kallperioder utan var mild för att 

vara i Jämtland.  Islossningen gick bra denna vår utan några skador på odlingen. Isen försvann 

den 10 maj 2020 och låg därmed kvar några dagar längre än tidigare år. Trots att vindarna och 

isen delvis blåste in mot odlingskassarna så höll strömbildare och vågbrytare emot dom värsta 

isblocken.  

I maj och slutet av juni var det varmt och all sortering av fisk gjordes klart i slutet av juni. Under 

juli och augusti månad sker numer ingen sortering av fisk. Vi låter fisken vila och växa. Slakt 

sker större delen av sommaren förutom någon vecka på grund av semester och därmed också 

produktionsuppehåll. Vi fortsätter hålla mindre tonnage per kasse. Mindre antal individer per 
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kasse gör också att vi nyttjar flera kassar i odlingen men fördelar fisken på större yta. Det blev 

en kallare vecka produktionsstopp i slutet av juli och början av augusti.  Vattennivåer i 

Landösjön var under 2020 bra då juli var en kall och regnig månad. Hösten fortsatte bra ur 

odlingssynpunkt.  

Vid extrema väderförhållande varmt/kallt/storm har vi enligt rutiner ökade kontroller med 

beredskapsbevakning. Under sommaren hade rödingen lite symptom på svamp, svampen 

berodde till stor del på temperatur kring 10-12 grader under en längre period vilket gynnar 

svamptillväxt hos fisk. Vanligtvis förekommer det svamp på fisk i alla fiskodlingar och även på 

vilda fiskar när dessa förhållanden råder. Alla svampfiskar plockas bort dagligen. Vi följer våra 

rutiner kring hantering av fisken under sommarmånader som innebär att vi inte rör eller stör 

röding i onödan. Vid högre vattentemperaturer så har vi produktionsstopp och ingen slakt av 

fisk sker. Detsamma gäller vid extrem kyla.    

Vårt nuvarande tillstånd på 632,5 ton foder/år tog vi i bruk 1 januari 2018. Tillståndet gäller till 

31 mars 2023. 

Företagets fastighet med tillhörande vattenområde är avstyckat för vattenbruksändamål.  

Under året har rågång markerats tydligare vid fastighetsgräns på land.  

Covid-19 har påverkat försäljningen av röding då våra kunder är restauranger, hotell och 

konferensanläggningar runt om i Sverige. Detta har gjort att vårt lager har vuxit under 2020. 

Regeringen och näringsdepartementet beslöt också under juni att fiskodlingsföretagen Sverige 

skulle få tillfälliga lättnader. Detta innebar dels att man skulle kunna få hålla ett högre tonnage i 

odlingarna pga. den minskade försäljningen av matfisk i samband med att samhället stängde 

ner. Ansökan om att hålla mer i odlingarna skulle då skickas till respektive Länsstyrelse. Svensk 

Fjällröding behövde aldrig nyttja de tillfälliga lättnaderna då försäljning till dels privata 

marknaden och en återhämtning av grossist kunder skedde under sommar och höst trots 

fortsatt pandemi. 

Alla leveranser av sättfisk har skett enligt våra rutiner. All sättfisk kommer från Omegalax Timrå 

som ägs av Hushållningssällskapet Västernorrland. Första leveranserna under maj- juni och 

höstens leveranser har skett som vanligt september-november.  
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2. Tillstånd 

I tabellen nedan redovisas gällande tillstånd. 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 
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  
Miljöprövningsdelegationen 

Tillstånd enligt 
miljöskyddslagen till utökning 
av nettoproduktionen av högst 
300 ton per år. 

1999-06-17 Länsstyrelsen Jämtlands Län 
Fiskeenheten 

Tillstånd enligt förordningen 
om fisket, vattenbruket och 
fiskenäringen att anlägga en 
fiskodling med en produktion av 
högst 300 ton röding per år. 

2009-10-27 Jordbruksverket  
Dnr. 38-9657/09 

Omhändertagande av 
animaliskt avfall ska ske genom 
nedgrävning i enlighet med 
Jordbruksverkets dispens. 

2010-06-29 Länsstyrelsen Jämtlands Län 
Miljöprövningsdelegationen 
Dnr.  551-7634-09 

Tillstånd enligt miljöbalken att 
öka produktionen av röding till 
550 ton. För fiskproduktionen 
får maximalt 660 ton foder 
användas.  I odlingen får under 
odlingssäsong maximalt 750 ton 
fisk hållas. 

2011-11-08 Krokoms kommun   
Dnr. 38-6889/1 

Nedgrävning av animaliska 
biprodukter. Beslut om råd och 
anvisningar för nedgrävning. 

 
 
2013-08-02 

 
 
Jordbruksverket  
Dnr. 6.2.18-7732/13 Delg. 

Undantag för nedgrävning av 
animaliska biprodukter. 
Ersätter tidigare beslut med 
Dnr. 38-6889/11, daterat 2011-
08-16. Beslutet gäller t.o.m. 
2014-08-01. 

2013-10-24 Jordbruksverket Jordbruksverket bekräftar 
anmälan att Svensk Fjällröding 
är registrerad som foderföretag.   

2014-09-26 Jordbruksverket  
Dnr .6.7.18-5714/14 Delg.         

Undantag för nedgrävning av 
animaliska biprodukter. 
Ersätter tidigare beslut med  
Dnr. 6.2.18-7732/13. Beslut 
gäller t.o.m. 2015-08-01 

2014-10-20 Jordbruksverket  
Dnr 5.3.18-13418/13 

Beslut om föreläggande för 
rapportering av 
foderkvantiteter. 

2014-10-31 Jordbruksverket  

Dnr 6.2.18-9178/13 

Avanmälning av 
foderanläggning 

2014-12-22 Jordbruksverket  
Dnr 5 6.2.18-9178/13 

Jordbruksverket bekräftar 
anmälan att Svenskfjällröding 
AB är registrerad som 
Foderföretag. 

2015-03-18 Jordbruksverket  
Dnr.3.3.17-2440/2015 

Riskklassificering av 
vattenbruksanläggning för 2015. 

2015-05-11          Jordbruksverket  
Dnr. 5.4.20-3381/15 Delg. 

Meddelande om beslut. Kontroll 
av foderanläggning. 
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2015-10-28         Jordbruksverket  
Dnr. 6.7.18-9470/15 Delg. 

Beslut om undantag för 
nedgrävning av animaliska 
Biprodukter. Ersätter tidigare 
beslut med Dnr. 6.7.18-5714/14. 
Beslutet gäller t.o.m. 2016-10-
27. 

2016-03-31        Jordbruksverket 
Dnr. 5.4.20-1150/16 

Meddelande om beslut. Kontroll 
av foderanläggning.              

2016-04-15       Jordbruksverket 
Dnr. 3.3.17-2585/16 

Riskklassificering av 
vattenbruksanläggning för 2016. 

2016-10-20     

 
Jordbruksverket 
 Dnr.6.7.18-7821/16 Delg 
 
 

Beslut om undantag för 
nedgrävning av animaliska 
Biprodukter. Ersätter tidigare 
beslut med Dnr. 6.7.18-     
9470/15. Beslutet gäller t.o.m. 
2018-10-27 

2016-11-17    

 
Östersunds Tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
Mål nr M 1373-15 
 
 
 

Svensk Fjällröding AB tillstånd 
enligt miljöbalken till fortsatt 
fiskodling, inklusive slakteri och 
hantering av animaliskt avfall, i 
anslutning till fastigheten 
Landön 4:23, Krokoms 
Kommun. Årlig förbrukning av 
fiskfoder får uppgå till 632,5 
ton. Tillståndet gäller till och 
med den 31 december 2026. 

2017-02-07 

 
Jordbruksverket  
Dnr. 3.3.17-1318/17 
 

Riskklassificering av 
vattenbruksanläggning för 2017 
 

2017-03-07 

 
Jordbruksverket 
Dnr. 6.7.18-2044/17 
 
 

Registrering avseende 
yrkesmässig transport av 
animaliska biprodukter eller 
därav bearbetade produkter. 
 
 

2017-03-17 

 
Jordbruksverket 
Dnr. 5.4.20-3548/17 
 
 

Meddelande om beslut. Kontroll 
av foderanläggning 2017. 
 

2018-02-19 
 

 

Jordbruksverket  
Dnr. 5.4.20-16796/17 
 

Meddelande om beslut om 
kontroll av foderanläggning. 
 

2018-03-28 

 
Svea Hovrätt Mark- och 
Miljööverdomstolen  
Mål nr: M 10773-16 
 

Överklagat Avgörande.  
Mark- och Miljööverdomstolens 
domslut. 
 

2018-04-11 

 
Jordbruksverket  
Dnr. 3.3.20-02185/2018 
 

Riskklassificering av 
vattenbruksanläggning för 
2018. 
 

2018-09-17 

 
Jordbruksverket 
Dnr. 6.2.18-9178/13 
 
 

Avanmälan, foderanläggning 

2018-10-23 
 

 

Jordbruksverket 
Dnr. 6.7.18-09348/2018 
 

Beslut om undantag för 
nedgrävning av animaliska 
biprodukter. 

2019-02-11 Länsstyrelsen Jämtlands Län 
Underrättelse  

Kommunicering av avgift för 
odling av fisk inom fastigheten 
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555-991-19 
 

Landön 4:23, Krokoms 
Kommun 
 

2019-03-27 Jordbruksverket  
Dnr. 3.3.20-00850/2019 

Risklassificering av 
vattenbruksanläggning för 2019. 

2020-03-29 Jordbruksverket  
Dnr 3.3.20-00025/2020 

Riskklassificering av 
vattenbruksanläggning för 
2020. 

2020-10-07 Länsstyrelsen Jämtlands 
Län Dnr 555-8556-2019 

Kontrollprogram för Svensk 
Fjällröding AB 

2020-10-23 Jordbruksverket  
Dnr 6.7.18-11274/2020 

Beslut om undantag för 
nedgrävning av animaliska 
biprodukter. 

2020-12-03 Jordbruksverket  
Dnr 3.3.17-17123/2020 

Stöd till projekt för främjande 
av svenskt vattenbruk 

2021-01-14 Jordbruksverket 
Dnr 3.3.20-20702/2020 

Riskklassificering av 
vattenbruksanläggning 
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           3. Anmälningsärenden beslutade under året                                                         

Den 15 december 2017 meddelade vi Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Jämtland, att vi tar det 

nya tillståndet i anspråk från och med 1 januari 2018. Vårt gamla tillstånd gick ut 2017-12-31. Vi 

kommer utföra provtagningar enligt villkoren för tillståndet, men vi avser att återkomma med 

komplett kontrollprogram när DOM meddelats av Mark- och miljööverdomstolen. Skälet till detta 

är att vi har möjlighet att ta hänsyn till eventuella ändringar av villkor etc.  

2018-03-28 kom domslut på den överklagade domen med avgörande från Mark- och    

Miljööverdomstolen. Domen innebär ett nedkortat tillstånd från 9 år till 5 års produktion med 

632,5 tons fodertillstånd. I domen står det att vi inte på ett bra sätt kunnat visa att odlad fisk i 

öppna kassar är bästa möjliga teknik. Domen innebär att vi ska utreda möjligheterna till 

omhändertagande av foderspill och fekalier.  Bästa möjliga teknik ska utredas utifrån Svensk 

Fjällrödings lokalisering och förhållanden. 

Bästa möjliga teknik är odlingsspecifikt och beroende av lokala och miljömässiga 

förutsättningar för varje enskild fiskodling. Vi följer även andra kassodlingars utredningar 

parallellt.   

Den 11 juni 2020 hade vi tidigt Samråd med Krokoms kommun och Länsstyrelsen Jämtland för 

att samråda om kommande MKB och tillståndsansökan för att fortsätta odla röding i Landösjön. 

Den 27 oktober hade vi avgränsningssamråd i Rönnöfors enligt kap 6 MB inför ansökan om 

tillstånd till fortsatt fiskodling i Landösjön. Vi hade även ett avgränsningssamråd i 

Landön/Långans Servering den 28 oktober med samma syfte. Dåvarande restriktioner vid 

tidpunkten för samråden efterlevdes med max 50 personer närvarande per möte.  

Eftersom det kunde finnas personer i riskgrupp som inte ville deltaga på dom två första 

samråden den 27 och 28 oktober valde vi att ha ett digitalt avgränsningssamråd enligt kap 6 MB 

inför ansökan om tillstånd till fortsatt fiskodling i Landösjön. Samrådet hölls den 4 januari 

2021. 

Miljökonsekvensbeskrivning och ny tillståndsansökan förväntas lämnas in under våren 2021.  

 

 

4. Gällande villkor i Tillstånd 

  
I tabellen nedan redovisas beslut avseende gällande kontrollprogram.                            

                                                                                          

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

1999-06-01 Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

Dnr. 244-4108-98 

Kontrollprogram avseende 
vattenkemi, bakteriehalt 2 
ggr/år. Sedimentprov 
vartannat år.  

2004-08-27 Länsstyrelsen i Jämtlands Län   

Dnr. 555-7749-04 

Ändring av kontrollprogram 
Provtagningarna avseende 
vattenkemi och bakteriehalt 
skall ske 1 ggr/år. 
Sedimentprover vartannat 
år. 

2010-06-29      Länsstyrelsen i Jämtlands Län Provtagningarna avseende 
vattenkemi. bakteriehalt 
skall ske 1 ggr/år. 
Sedimentprover vartannat 
år. 
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2011-12-13        Länsstyrelsen i Jämtlands Län Föreläggande om att lämna 
in förslag till nytt 
kontrollprogram senast 13 
januari 2012. 

2012-03-02      Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

Dnr. 551-4770 

Förslag till slutliga villkor för 
SF:s omhändertagande av 
animaliskt avfall senast 28 
februari 2013. 

2013-01-09     Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

Dnr. 551-8412-13 

Komplettering av förslag till 
slutliga villkor för 
omhändertagande av 
animaliskt avfall vid SF. 

2013-04-09     Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

Dnr. 555-2940-13 

Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder för 
Svensk Fjällröding AB:s 
odlingsanläggning i 
Landösjön. 

2013-05-30     Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

Dnr. 551-8412-12 

2309-97-004  

Beslut om slutliga villkor för 
SF:s hantering av animaliskt 
avfall från fiskodling i 
Landösjön. 

2013-06-24     Krokoms kommun  

Dnr. 551-8142-12 

2309-97-004 

Överklagande av beslut 
gällande SF:s ansökan om 
slutliga villkor för hantering 
av animaliskt avfall från 
fiskodling i Landösjön 

2013-07-08     Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

Dnr. 555-7795-11 

555-5273-13 

Kontrollprogram för Svensk 
Fjällröding 

2013-07-10     Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

Dnr. 555-2940-13  

Kompletteringsbegäran 
angående föreläggande från 
tillsynsbesök hos SF 2013-
04-09. 

2013-07-15 Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

 Dnr. 551-5399-13 

Yttrande över överklagan av 
miljöprövningsdelegationens 
i Västernorrlands läns beslut 
angående slutliga villkor för 
animaliskt avfall. 

2013-08-08     Länsstyrelsen i Jämtlands Län  

Dnr. 551-3165-13 

2309-97-004 

Begäran om kompletteringar 
av SF:s ansökans om 
tillstånd enligt miljöbalken 
för fiskodling i Landösjön. 

2013-08-16 Östersunds tingsrätt  

Mål nr. M 1897-13 

Slutliga villkor för hantering 
av animaliskt avfall från SF:s 
fiskodling i Landösjön. 

2013-10-03     Länsstyrelsen i Jämtlands Län 

Dnr. 555-2940-13 

Tillsynsbesök vid Svensk 
Fjällröding, ärendet avslutas. 

2014-02-14 Östersunds tingsrätt 

Mål nr. M 1897-13 

Slutliga villkor för hantering 
av animaliskt avfall från SF:s 
fiskodling i Landösjön. 

2014-03-17 Östersunds Tingsrätt 

 Mål nr. M 1897-13      

Slutliga villkor för hantering 
av animaliska avfall från 
fiskodling i Landösjön, 
Krokoms kommun. 

2014-04-04 Östersunds Tingsrätt 

Mål nr. M 1897-13                              

DOM. Slutligt villkor för 
hantering av animaliskt 
avfall från fiskodling i 
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Landösjön, Krokoms 
kommun. 

2014-04-28 Länsstyrelsen i Västernorrland 

Dnr. 551-3165-13  

Kommunicering av inkomna 
yttranden över ansökan om 
tillstånd till fiskodling i 
Landösjön, Krokoms 
kommun. 

2015-04-30 Länsstyrelsen Västernorrland 

Dnr.551-3165-13  2309-97-004     

Delgivningskvitto. Ansökan 
om tillstånd enligt 
miljöbalken till fiskodling i 
Landösjön och 
slakteriverksamhet m.m, 
Krokoms kommun. 

2015-05-19 Länsstyrelsen Västernorrland       

Dnr.551-2900-14 2309-97-004     

Prövotidsutredning med 
förslag till slutligt villkor för  
hantering av animaliskt 
avfall vid fiskodling i 
Landösjön, Krokoms 
kommun; nu fråga om 
kompletteringar. 

2015-06-04 Östersunds Tingsrätt 

Mål nr: M 1373-15                           

Underättelse. Klagande 
Svensk Fjällröding AB 
angående fiskodlingen i 
Landösjön Krokoms 
kommun.  

2015-09-07 Länsstyrelsen Västernorrland     

Dnr.551-2900-14 2309-97-004   

Prövotidsutredning med 
förslag till slutliga villkor för 
hantering av animaliskt 
avfall vid fiskodling i 
Landösjön, Krokoms 
kommun.     

2015-09-29 Länsstyrelsen Jämtlands Län     

Dnr.555-6645-15 

Underrättelse. Ändrad avgift 
för prövning och tillsyn. 

2015-11-04 Länsstyrelsen Jämtlands Län     

Dnr.55-6545-15 

Beslut om avgift för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken    
vid Svenskfjällröding AB 

2015-11-05 Länsstyrelsen Jämtlands Län     

Dnr.284-7668-2015 

Kontrollrapport. Kontroll av 
läkemedel i 
primärproduktion. 

2015-12-16 Länsstyrelsen Jämtlands Län   

Dnr.551-5796-15    

Meddelande om betydande 
miljöpåverkan. 

2016-11-17 Östersunds Tingsrätt 

DOM mål nr M 1373-15 
 

Angående ändring av 
Miljöprövningsdelegationen i 
Västernorrlands beslut. 

2016-12-21 Länsstyrelsen Jämtlands Län       

Dnr. 551-8765-2016                       

 

Överklagande av Mark- och 
miljödomstolens dom 
M1373-15  
angående ändring av 
Miljöprövningsdelegationen 
i Västernorrlands beslut 

2019-12-02 Länsstyrelsen Jämtlands Län 
Dnr. 555-8556-2019 

Kontrollprogram för 
Svenskfjällröding AB i 
Krokom 

2020-09-04 Länsstyrelsen Jämtlands Län 

Dnr. 551-2759-2020 

Synpunkter och bedömning 
av miljöpåverkan vid fortsatt 
verksamhet, Svensk 
Fjällröding AB i Krokoms 
Kommun 
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5 Tillsynsmyndighet 

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län och Krokoms kommun. 

           6   Tillståndsgiven och faktisk produktion 

Svensk fjällröding AB har meddelats nytt tillstånd i Mark- och miljödomstolen 2016-11-17 
(M1373-15), vilket överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. 

Till följd av denna dom så pågår utredning för BAT och ansökan om att söka nytt tillstånd efter 
31 mars 2023. 

Tillståndsgivaren produktion 

Tillståndet medger produktion av Röding (salvelinus alpinus) (artic superior). Maximalt 632,5 

ton foder får användas/kalenderår. Foderkoefficienten får som begränsningsvärde inte överstiga 

1,15 mätt som medelvärde över produktionssäsongen. 

Faktisk produktion  

Produktionen 2020 var 356,6 ton. Totalt 544 ton foder har använts. Foderkoefficienten under 

året var 1,13. Maximalt 431,6 ton fisk har hållits i odlingen. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Foderkonvertering Svenskfjällröding AB 2011-2020 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1,13 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,12 

2019 2020       

1,12 1,13       
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Produktion 2020         

 
              

Produktion 2020 Avsalu, Inkurans  2020   Lager Lager Produktion   

FISKART Inkurans, död fisk Försälj, rund Försälj,slaktad 191231 201231 2020   

Röding 26 000 322 000 290 000 308 314  431 640 356 600   

Slaktavfall,ca.12%                                                           40 600 

   

  

Död fisk     26 000 

   

  

Konvex AB & Lokal deponi, förvaringstankar på anläggningen 

 

66 600 

   

  

       

  

       

  

Foder 2020 Lager Lager Foderförb.   

  

  

Inköp  191231 201231 2020   

  

  

510 000  44 000 10 000 544 000   

  

  

       

  

Produktion Foderförbrukning Foderkonvertering 

    

  

2020 2020 2020 

    

  

479 926 544 000 1,13       

 

  

       

  

Försäljning rund=slaktad fisk* 1,12 dvs. 12% rens. 

Inkurans= Död fisk, samt bortsorterad, skadad fisk p.g.a. svamp, skinnskador, pumpskador, skador av fåglar och djur 

Produktion 2000-2020 (ton) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

140 263 74 107 80 166 214 300 300 300 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

429 539 549 544 499 515 535,5 534 509 446 

2020          

357          

          

          
 

           7 Gällande villkor i tillstånd  

               Se bilaga 13. 

 

           8 Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 

De utsläpp som sker i luften inom fastighetens område och vattenområde är en dieseldriven 

högtryckstvätt som används ca 1 timme 5 dagar i veckan. En traktor L35 som drivs av diesel. 
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Körtiden varierar men uppskattningsvis i medeltal 3 timmar per dag. En båtmotor som går på 

bensin och används i medeltal 1 timme per dag.  

Kalkylen baseras på uppgifter från dokumentet "Emissionsfaktorer och värmevärden 

submission 2021, uppdaterad 2020-11-02. 

  
Drifttid 
(timmar) 

Effekt 
(kW) 

Utsläpp ton 
CO2 

Hjullastare 635 57 9,38355375 

Båtmotor 365 37 0,003501171 
 

Förbrukning av bensin är 0,00350 ton CO2. 

 

Förbrukning av diesel 9,38 ton CO2. 

 

Totalt har 544 ton Skretting AS torrfoder Röye 4 mm och 3 mm varav 20 ton var yngelfoder med 

en fosforhalt av 0,9% och kvävehalt av 0,7%. 

Fiskens upptag av fosfor är beräknad till 2720 kg 

 

Bilaga. 4 Utsläpp från svensk Fjällröding 2020     

  Närsaltbelastning Upptag av fisk  Till miljön    BOD 7 

  Kg kg/ton -kg kg kg/ton  ton 

Fosfor 4896 9,0 2720 2176 4,0   151 

Kväve 41888 77,0 14960 26928 49,5    
            

 BOD 7 är beräknad utifrån foderförbrukningen 544 ton foder. Finns som bilaga 4 

Sammanställning och analyser av bakterier för 2020 finns i sin helhet i Pelagias rapport, se 

bilaga 10. 

Sammanställning av analyser och sammanfattningar av samtliga provtagningar finns i Pelagias 

rapport som bifogas. Bilaga 10 

 

 

Vattenprovtagning 2020:  

Vi har under året 2020 tillsammans med Pelagia Nature Environment AB genomfört 

provtagningar enligt kontrollprogrammet i samråd med Länsstyrelsen i Jämtland. Vi har 

förutom kontrollprogrammet även genomfört utökade provtagningar i samband med våra 

ordinarie provtagningar.   

Under hösten 2018 presenterade vi ett förslag till kontrollprogram för tillsyningsmyndigheten 
Länsstyrelsen Jämtland. Under hösten lämnades även förslag på egenkontroll in till 
Länsstyrelsen i Jämtland. Efter samråd med Länsstyrelsen under 2019 har vi kommit fram till 
att vi ska utföra flera provtagningar i Långan som är ett natura 2000-område.  
 
Den 19 november 2019 lämnade Svensk Fjällröding AB in nytt förslag till kontrollprogram. Den 
7 oktober 2020 blev kontrollprogrammet godkänt av Länsstyrelsen i Jämtland. 
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En Periodisk besiktning kommer numera ske hos Svensk fjällröding. En Periodisk besiktning 
avser en teknisk genomgång och granskning från miljösynpunkt av en anläggning som bedriver 
miljöfarlig verksamhet. Den periodiska besiktningen eller  
förstagångsbesiktningen ska ge underlag för tillsynsmyndighetens bedömning av om  
anläggningen drivs och underhålls optimalt från miljöskyddssynpunkt, i enlighet med  
gällande tillstånd och villkor samt enligt gällande lagstiftning, exempelvis förordning  
(SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.  
Besiktningens omfattning bör fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten om den inte  
regleras i upprättat kontrollprogram. Förslag till besiktningsprogram bör i god tid, minst två 
månader innan besiktningsdag, kommuniceras och beslutas i samråd med tillsynsmyndighet. 
Vid besiktning ska representanter från Länsstyrelsen Jämtland samt byggnads- och 
miljökontoret i Krokoms kommun ges möjlighet att närvara.  
Till grund för valda fokusområden ligger förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares 

egenkontroll, verksamhetens tillstånd och dess villkor samt tidigare kommentarer från 

tillsynsmyndigheten i samband med platsbesök, och områden som anses vara av särskild 

betydelse för att förhindra påverkan på miljön. Förslag till den periodiska besiktningen bifogas i 

bilaga 12 i sin helhet. Vi har även här valt att anlita Pelagia för att ha alla miljöfrågor och arbeten 

samlade hos ett och samma företag. Den första periodiska besiktningen kommer ske under 

2021. 

Resultat av årets provtagningar bifogas som rapport i bilaga 10, där även provtagningarna 

sammanfattas och analyseras i sin helhet. 

Resultaten av vattenkemiprovtagningarna har Pelagia sammanfattat i sin rapport som finns i 

bilaga 10. Det är låga värden av heterotrofa bakterier, koliforma bakterier, E-koli och intestinala 

enterokocker på båda provtagningsplatserna. 

Halterna av totalfosfor och totalkväve i provtagnings punkten PO och P3 är enligt 

naturvårdsverkets bedömningsgrunder låga vid 2020 års provtagning. Halten fosfor får inte 

överstiga 7µg/l som årsmedelvärde vid provtagningsplatsen P3.  

Vattenprover tagna i Bergmyrbäcken 2020 visar enligt mikrobiologiskt utlåtande 2020, tjänligt 

som dricksvatten för enskild förbrukning. Bilaga. 2. Dessa prover tar vi pga. att vi har ett 

Nedgrävnings tillstånd från Jordbruksverket. Tillståndet används idag inte som tidigare år. 

Nedgrävning sker idag i nödfall. Dessa prover ingår nu mera i vårt kontrollprogram, 

provtagning sker enligt kontrollprogrammet 2ggr/år.  
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Nedan uppmätta halter av totalfosfor i ytvatten vid tio provtagningar i Landösjön 2020. Provtagningspunkterna är 
angivna i ordning från inlopp till utlopp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan uppmätta halter av totalkväve i ytvatten vid tio provtagningar i Landösjön 2020. Provtagningspunkterna 

är angivna i ordning från inlopp till utlopp.  
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Energianvändning 

Nedan följer en sammanfattning av energianvändning 2020: 

Elström 376 551 kWh  

Hydraway Bio SE 32-68  100 liter 

Diesel 2500 Liter 

Bensin 630 Liter 

Koldioxid 200 m3  (bedövning av fisk) 

Vi försöker i den mån vi har möjlighet att minska energiförbrukning varje år. 

Råvaror 

Under 2020 har 544 ton fiskfoder från Skretting AS förbrukats.   

Kemikalier 

Se bilaga 1 avseende förbrukning av kemikalier. 

Farligt avfall 

Nedan sammanfattas hanteringen av farligt avfall: 

Död fisk klassas som farligt avfall. Under 2020 har vi skickat allt riskavfall kategori 2 och 3 till 

förbränning i Karlskoga via Konvex. När vi tömmer tanken där riskavfall finns måste vätska 

skiljas så koncentrationen på materialet som skickas till Konvex har så lite vatten som möjligt 

vid transport. Den vätska som vi under 2020 har grävt ner på deponiplatsen är 11 ton under 

2020. Samtidigt ser vi över en bättre lösning på detta och att kunna köra det genom 

infiltrationen kan vara ett alternativ om det är möjligt. Vi utreder dessa möjligheter under 2021.  

Beslut om fortsatt nedgrävning av animaliskt avfall 2020-10-28. Beslutet gäller till 2022-10-27, 

se bilaga 8. 

Vi fortsätter arbeta med frågan hur vi ska kunna komma vidare angående det animaliska avfallet 

inklusive död fisk. Just nu har vi nedgrävning av animaliskt avfall som en nödlösning och 

största mängden skickas till Konvex AB. Vi ser hellre att det animaliska avfallet går till energi.  

Vi har under året fortsatt haft kontakt med Mats på MMG Konsult AB och 

Hushållningssällskapet i Jämtland Karin Elisson VD. Svensk fjällröding tillsammans med 

Hushållningssällskapet Jämtland och Mats Gustavsson MMG sökte även under denna höst 

projektstöd hos Jordbruksverket för Avfall från fiskslakteri till energi och näringsämnen. Vi fick 

tyvärr avslag även denna gång på vår ansökan gällande Hygienisering av fiskavfall. Beslut och 

ansökan finns som bilaga 9. 

Vi har även fortsatt sett på möjligheten om biogasanläggningar i Norge skulle kunna ta emot de 

animaliska biprodukterna. I dagsläget har vi efter utvärderingar inte valt att gå vidare med 

detta.  

Östersund Kommun har också under året kommit närmare lösningar om deras biogassatsning. 

Vi finns med i Östersund Kommuns beräkningar av inkommande animaliska biprodukter till 

kommande anläggning.  
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Vi är medlemmar i Matfiskodlarna AB och följer via branschorganisationen – 

Innovationsprojekt inom vattenbruk: Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering 

från odling av fisk i öppna system. 

Bakom detta projekt står en större projektorganisation som leds av SLU med ekonomiskt stöd 

ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet via Jordbruksverket.  

Branschen är involverad genom att Vattudalens Fisk AB upplåter plats och sköter daglig drift för 

test och ägs av Egersund Group AS som står bakom utvecklingen av tekniken för 

uppsamlingsenheten.  Sedan har projektet en bred samverkan med tekniska konsulter.  Men 

även en samverkan med branschorganisation Matfiskodlarna Sverige AB, Vattenbrukscentrum 

Ost samt myndigheter m.fl. i referens och rådgivningsgrupperna.  

 

Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det 

kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Detta genom att utreda möjligheterna till återtag av 

partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system. 

Delresultat från projektet: 

o Vi har för första gången en uppsamlingsenhet som klarat de inledande funktionstesterna. 
o Vi har visat på att vi kan samla upp partikulärt spill från odling i kasse.  
o Fler kontroller och mätningar behöver göras för att kunna bedöma hur mycket material som 

kan samlas upp. 
o Fler tester och justeringar kommer att göras av bl.a. hur ofta pumpning ska ske av det 

material som samlas upp. 
o Fler kontroller och analyser i recipienten och av inkommande slamvatten, slam 

och rejektvatten.  
o Nya resultat inklusive rekommendationer rörande exempelvis slam, ekonomi och BMT till 

slutredovisning juli 2022. 
 

Projektet har tagit fram ett antal nyhetsbrev som återfinns bland annat på följande hemsida: 

Fel! Ogiltig hyperlänkreferens. 
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Övrigt Avfall 

   Avfallsslag EWC kod 
Mängd 
ton/år 

 

Transportör Mottagare  

Fiskrens   44,40 

 
Konvex 
AB/Internt 

Konvex – 
Karlskoga/Deponi 
utom området  

Död fisk   26,0 

 
Konvex 
AB/Internt 

Konvex – 
Karlskoga/Deponi 
utom området  

 

Avfallsslag EWC kod 
Mängd 
ton/år Transportör Mottagare 

Omhändertag. 
D,F,B,Å 

Plastsäckar   8 
Vaplans 
Transport 

Östersunds 
kommun F 

Hushållssopor   8,0 Sopbilen Krokoms kommun F, Å 

Grovsopor   12 
Vaplans 
Transport  

Östersunds 
kommun F, Å 

 

 

 

8. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner. 

Vi bokför och gör kvalitetskontroll av allt inkommande foder. Vid ev. avvikelser kontaktas 

foderleverantör och dokumentation med bilder och foder sparas hos oss. Inga avvikelser har 

skett under 2020.  

Vi arbetar ständigt under året med förbättringar och underhåll i odlingen. Skyddsrond 

genomförs årligen. 

 

9. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, 

avbrott, olyckor mm. 

Under 2020 var delar av maj och juni varma månader. Detta gjorde att temperaturen steg 

och låg runt 16-18 grader i vattnet under en period. En kall och regnig juli månad gjorde att 

vattentemperaturen sjönk under 16 grader. Enligt våra rutiner så sorterar vi inte fisk under 

juli och delar av augusti månad. Under sommaren hade vi produktionsstopp i 

2-3 veckor. Kortare avbrott på foderanläggning har vi haft då vi underhållit anläggningen. Vi 

har under det gångna året byte en av kompressorerna till foderanläggningen för att säkra 

driften och utfodringen till fiskarna. 

 

Inga olyckor eller klagomål har skett eller kommit till Svensk Fjällrödings kännedom.  

 

10. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 

förbrukning av råvaror och energi. 

Vi har under året bytt all gammal och energikrävande belysning ute på dels byggnader och 

delar av bryggan.  Vi jobbar ständigt med att försöka minska förbrukning av råvaror och 

energi.  

 

11. Ersättning av kemiska produkter mm. 

Inga kemiska produkter har ersatts under året. Vi har minskat användningen av myrsyra då 

vi skickade största delen av död fisk till förbränning i Karlskoga 

 

12. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
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Åtgärder för att minska avfallet. Riskavfallet har minskats på det lokala deponiområdet och 

det hämtas av Konvex AB från Karlskoga.  

 

13. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 

miljön eller människors hälsa.  

Riskavfall som kat. 2 & 3 som kan ge upphov till olägenheter för miljö och därför minskar vi 

på nyttjande av den lokala angivna deponiplatsen. 

 

Vi har i slutet av detta år startat en utredning för att byta utgående infiltration. Plan för 

åtgärder kommer finnas med i kommande tillståndsansökan.  

 

Dekra Besiktningsorgan har 2020 besiktigat lastmaskin L35, travers till fodersilo, 

motordriven port och 2 kranar för sortering och upptag av fisk. 

Serviceavtal med ÖLAB Östersund på våra kranar som används vid odlingen. All olja som 

byts ut till kranar ansvarar ÖLAB att frakt till destruktion till närmsta 

destruktionsanläggning. 

Företaget har serviceavtal med AKVA group som årligen gör en komplett service av 

fodermaskinerna samt byter komponenter.  

Avtal med Jemtluft som sköter kompressorerna till fodermaskinerna. Vi har utbildad 

personal på plats som sköter akuta driftstörningar och serviceunderhåll.  

Hald & Tesch Brand AB – Service av brandsläckare och kontroll av utrymningsvägar. 

Serviceavtal med Östersunds Värme och Kylteknik – Ismaskiner, värmepump, ventilation 

m.m. 

Frösö Lindarverkstad – Pumpar, strömbildare. 

Dvärsätts El- El och Larm. 

Vi har valt att sluta med nedgrävning av animaliska biprodukter Kat. 2 och 3. Idag använder 

vi endast tillståndet från Jordbruksverket i nödfall. Numera är det i första hand Konvex AB 

som hämtar avfallet på anläggningen och kör det på förbränning. Alternativet att skicka till 

Konvex är inte hållbart utan vi helst att det sker till en biogasanläggning inom kommunen 

eller närliggande kommun/region. Den nedgrävning som skett under året är vätska från 

avfallstanken för att skilja bort vatten från tanken vid transport till Karlskoga. Konvex tar 

inte emot dom animaliska biprodukter där det innehåller förmycket vatten/vätska.  

Vi inväntar nu möjligheten att skicka biprodukterna till närmsta biogasanläggning. 

Egenkontroll för hela anläggningen har utförts enligt rutinmässiga besiktningar flera gånger 

per år utifrån egna riskbedömningar och kvalitetskontroller. Protokollförda skyddsronder 

utförs en gång per år där brister/riskmoment noteras och åtgärdas under året utifrån 

riskbedömningar. Kontroll av kranar, traktor, traverser, båtmotor och andra regelbundet 

använda maskiner sker dagligen och dokumenteras av vår personal för deras och miljöns 

säkerhet. Personalmöten hålls en gång per månad där förslag till 

förändringar/förbättringar/drift/säkerhet och arbetsmiljön diskuteras. 

Fiskhälsokontroll 

Företaget är anslutet till Jordbruksverket som ansvarar för den svenska fiskhälsokontrollen. 

Fiskbesättningar genomgår regelbundna hälsokontroller och provtagningar sker årligen för 
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parasiter, bakterier och virussjukdomar av en veterinär som Jordbruksverket utser. Ingen 

smitta eller sjukdom har påvisats i odlingen under 2020. I år var det BKD provtagningar, se 

bilaga 5 (protokollprovtagning BKD) och bilaga 6 (hälsointyg). Vi tar även del av alla 

kontrollrapporter och hälsointyg från vår sättfiskodling Omegalax, där inga 

sjukdomsutbrott har skett under 2020. Alla transporter med sättfisk från Omegalax till 

Svensk Fjällröding i Landön sker med egen Lastbil och personal från Omegalax. 

Den 29 september 2020 kom Livsmedelsverket på oanmäld kontroll. Kontroll av 

restsubstanser och dioxiner i odlad fisk. Livsmedelsverket har med hjälp av länsstyrelsen 

valt ut ett antal fiskodlingar, där ibland vår odling för provtagning. Denna provtagning görs 

för att kontrollera att läkemedel inte används utan veterinärens godkännande. I år prov togs 

även fisk för analys om det skulle finnas miljögifter i fisken. Rapport från 

Livsmedelsverket– utan anmärkningar.  

Svensk Fjällröding aldrig haft någon smitta i odlingen och därmed aldrig använt läkemedel. 

Ingen hantering eller förvaring av läkemedel finns hos Svensk Fjällröding. 

Svensk Fjällröding AB är ansluten till Branschens Organisation Matfiskodlarna och Odlad 

med Omtanken som ett steg i god välfärd och nya bättre inriktningar på just fiskens 

välmående. Branschriktlinjer för fiskodling och Fiskhälsa kom under 2018 ut i tryck från 

Matfiskodlarna/Odlad med Omtanke som Jordbruksverket även står bakom. Vi strävar efter 

att följa denna branschriktlinje och Svensk Fjällröding ser detta som ett positivt steg inom 

fiskodlingens utveckling.  

Vi har under året 2020 endast använt foder från Skretting AS i Norge. Vi har kontinuerlig 

uppföljning med Skretting i Norge för att följa deras utveckling kring foder. Inom 

fiskfoderindustrin pågår det ett kontinuerligt arbete med att utveckla fiskfodret för att 

reducera utsläppen, och för att säkra ett hållbart vattenbruk. Viktiga parametrar i detta 

arbete är att det inte får gå ut över hälsostatus och tillväxt på fisken.  

Skretting Norge har satt upp ett tre års mål om att sex procent av ingredienserna i fiskfodret 

skall komma från råvaror som i dag inte finns på marknaden. Detta för att ytterligare minska 

användandet av marina råvaror, och även reducera trycket på användandet av avskogningsfri 

soja i fiskfoderindustrin.  

 

Rapport från SMHI. Beastning av näringsämnen från fiskodling i Landösjön. Rapporten 
finns som bilaga 12. Text från SMHI hemsida:  
Den aktuella analysen av förhållandena i Landösjön har gjorts av SMHI på uppdrag av ett 

miljökonsultföretag. Resultaten från 3D modellen visar att material från fiskodlingen påverkar 

området i direkt anslutning till odlingen och att området utgör mindre än 0,1% av sjöns totala 

bottenyta. Resultaten från S-HYPE-modelleringen visar att eftersom produktionen vid 

fiskodlingen kommer att ligga på samma nivå som idag efter år 2020 kommer det inte att bli 

någon ytterligare påverkan på sjöns näringsämnen eller ekologiska status.   

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

naringsamnen-1.164459 

 

14. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 

verksamheten tillverkar. 

Ej aktuellt. 

 

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

Bilaga 1. Kemikalieanvändning 2020 

Bilaga 2. Bergmyrbäcken 2013-2020 

Bilaga 3. Produktion 2020 

Bilaga 4. Utsläpp 2020 

Bilaga 5. Provsvar Röding 2020 

Bilaga 6. Hälsointyg 2020 

Bilaga 7. Beslut om Risk klassificering  

Bilaga 8. Undantag för nedgrävning 

Bilaga 9. Ansökan projektstöd  

Bilaga 10.Landösjön arbetsrapport Pelagia 2020 

Bilaga 11.Kontrollprogram 

Bilaga 12. Rapport SMHI 

Bilaga 13. Villkor SFAB 

 

11. Underskrift av den ansvarige för verksamheten på plats. 

 

Datum    Namnunderskrift  Namnförtydligande 

20210322                      Elin Mehlhorn                          Elin Mehlhorn 

  

 

 

 

 


