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Yttrande över begärda kompletteringar enligt 

föreläggande 2021-10-20 

Avser Svensk Fjällröding, Mål nr M 1901–21, Rotel 12 

Kontakt: Kenneth Ottosson, 0706078422, 

kenneth.ottosson@hushallningssallskapet.se 

Yttrandet avser aktbilaga 36, 41–42 

Detta yttrande avser att i största möjliga mån svara på de kompletteringar som 

har begärts samt att bemöta Kammarkollegiets påstådda brister i 

samrådsförfarandet. Bolaget delar inte Kammarkollegiets uppfattning avseende 

detta, vilket närmare redogörs för nedan. 

Inledningsvis vill bolaget rent allmänt anföra följande: 

Bolaget ansöker om ett förnyat tillstånd med samma omfattning och i samma 

vattenområde där verksamheten har bedrivits sedan 1999. Bolaget har haft 

tillstånd att odla 300 ton röding per år 1999–2009 och från 2010 motsvarande 

550 ton per år. Detta innebär att ansökan omfattar en produktion på samma 

nivå som bedrivits i 12 års tid. Bolaget har också under senare år utökat sitt 

recipientkontrollprogram succesivt samt utfört kompletterande 

utredningar/undersökningar med syfte att säkerställa ett tillräckligt bra 

underlag för upprättande av en väl underbyggd MKB. 

Med detta sagt vill bolaget poängtera att de miljöbedömningar som har gjorts 

inom ramen för MKB:n grundar sig på fakta utifrån genomförda mätningar 

inom recipientkontrollprogrammet och att man därför inte behöver spekulera i 

scenarier om möjlig påverkan utifrån teoretiska modeller eller osäkra 

antaganden. Bolaget har verkligen bemödat sig om att ta fram de underlag som 

krävs för att underbygga miljöbedömningarna med relevanta fakta. 

Bolaget svarar nedan på de frågor och kompletteringar som begärts i 

yttrandena. I de fall det avser av MKB:n har bolaget tagit hjälp av Pelagia 

Nature & Environment, som har utarbetat MKB:n. 

Respektive yttrande besvaras/bemöts separat enligt nedan. 

Yttrande från Länsstyrelsen Jämtlands län, aktbilaga 36 

Yttrandet besvaras utifrån de olika frågeställningar som bolaget uppfattar att 

Länsstyrelsen vill ha svar på enligt nedan. Eftersom det är frågan om ett stort 

antal relativt detaljerade frågor så har Bolaget valt att dela upp yttrandet i olika 
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avsnitt där respektive del besvaras var för sig. Vidare har Bolaget valt att 

markera svaren med blå text för att det ska vara tydligt. 

Sidan 1 näst sista stycket 

”Bolaget behöver utveckla sin redogörelse för de negativa effekter en ökad 

eutrofiering kan resultera i en oligotrof sjö som Landösjön. En eutrofiering kan 

exempelvis medföra en minskad syrenivå, ökad risk för algblomning och risk för 

en påverkan i nedströmsliggande Långan som utgör ett skyddat Natura 2000; 

vilket kan resultera i en sänkning av miljökvalitetsfaktorn näringsämnen från 

Hög till God status i vattenförekomst Nedre Långan.” 

Inledningsvis vill Bolaget påminna om att fosfor är ett livsnödvändigt 

grundämne för alla levande celler. Fosfor är tillsammans med kväve ett av de 

viktigaste näringsämnena för exempelvis växter och djur och är inte toxiskt. 

Tillförsel av fosfor till exempelvis vattenmiljö är en naturlig och nödvändig 

förutsättning för livet i vattenmiljön. Fosfor blir inte ett miljöproblem förrän 

tillförseln ökar i sådan omfattning att det påverkar ekosystemets ursprungliga 

funktion, egenskaper och karaktär. Då riskerar till exempel övergödning och 

algblomningar att uppkomma. 

Bolaget delar uppfattningen om att en eventuell eutrofiering skulle kunna 

medföra flera negativa effekter för såväl Landösjön som nedströms liggande 

Långan. Bolaget anser dock att det är mycket väl utrett att verksamheten hittills 

inte medfört någon sådan skada varken på Landösjön eller Långan och att det 

finns stor säkerhet i bedömningen i att en fortsatt verksamhet av samma 

omfattning inte heller ska resultera i en framtida eutrofiering (se även Bilaga 8 

till MKB). I Bilaga 1 till detta yttrande finns samtliga miljöundersökningar för 

2017–2020 redovisade. Dessa undersökningar visar sammantaget att det inte 

sker en eutrofiering till följd av Bolagets verksamhet. 

Bolaget har i nuvarande tillstånd att nyttja maximalt 632,5 ton foder per år. 

Bolaget har under åren 2010 – 2019 odlat fisk i Landösjön med en 

foderförbrukning på i medeltal 576 ton. Maximalt har 625 ton foder nyttjats 

(2012) och minst foderförbrukning nyttjades 2010 (499 ton).  

Under perioden 2017 – 2020 har vattenkemiska parametrar inklusive syrehalt 

undersökts vid ett flertal provpunkter i Landösjön. Dessa provpunkter avser 

både referenspunkter i nordvästra änden av Landösjön och påverkanspunkter 

närmare odlingen samt vid Landösjöns utlopp till Långan. Dessutom har det 

under denna period utförts undersökningar av växtplankton, bottenfauna, 

kiselalger och makrofyter under samma tidsperiod. Undersökningarna visar 

med stor tydlighet att Landösjön är oligotrof (gränsen för ultraoligotrofi är 6 

µg/l och för oligotrofi 12,5 µg/l) och att odlingen framför allt påverkar ett 

begränsat område närmast odlingskassarna. Ingen av undersökningarna av syre 

i bottenvattnet antyder att eutrofierande ämnen skulle ha påverkat syrehalten i 

detta vatten under mätperioden. Generellt är syrehalterna i bottenvattnet 

likvärdiga mellan påverkanspunkter och referenspunkter i Landösjön. Även i 

provpunkt P1, som är belägen i nära anslutning till odlingskassarna, uppvisas 

syrehalter relativt likvärdiga med referenspunkterna P6 och P7 (Tabell 1). 

Provpunkterna P0 och P3 är påverkanspunkter. Samtliga nedanstående 

syrehalter finns redovisade i recipientkontrollrapporterna som bifogats den 

årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten.  
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Tabell 1. Syrehalt i bottenvatten vid de olika provpunkter som provtagits under perioden 2017–

2020. Under 2017 provtogs inte syrehalt vid provpunkt P1. Under övriga år anger ett x att väder- 

eller isförhållanden inte medgav provtagning vid dessa provpunkter. 

  Syre, O2 mg/l 

Datum 
Bottenvatten 

P0 P1 P3 P6 P7 

2017-01-09 12,4  x 12,2 12,7 12 

2017-01-30 12,9  X 12,3 12,5 12,2 

2017-03-01 11,8  X 12,3 12,8 12,4 

2017-03-22 11,9  X 11,7 12,2 11,4 

            

  P0 P1 P3 P6 P7 

2018-01-31 15,3 12,2 13,1  x 10,9 

2018-03-27 11 13,9 11,7 12,1 10,8 

2018-05-23  x x  x  x  x  

2018-06-27 11,1 10,9 13,2 11,8 11,2 

2018-07-02 11,6 9,9 11,8 11,3 11,4 

2018-08-27 9,8 10,4 10 9,9 10,1 

      

            

  P0 P1 P3 P6 P7 

2019-01-29 11,7 11,7 12  x 13 

2019-03-19 11,7 11,1 11,7  x 11,1 

2019-05-21 13,1 12,9   12,6 12,8 

2019-06-19 12,1 11,7 11,4 11,8 12,1 

2019-07-30 11,7 10,4 11,4 10,7 10,2 

2019-08-26 10,5 10,4 10,7 10,7 10,6 

2019-09-25 10 10,2 10,1 11 10,9 

2019-10-28 12 11,5 11,8  x x  

2019-11-20 11,9 12 12,5  x 12,8 

            

  P0 P1 P3 P6 P7 

2020-01-30 x x x x x 

2020-02-25 12,9 12,9 13,2 x 11,5 

2020-03-31 12,1 11,9 12,5 x 9,3 

2020-05-26 12,7 12,4 12,7 12,8 12,8 

2020-06-23 16,3 11,5 12,1 12,8 4,6 

2020-07-28 12,4 10,7 11,1 x 11,8 

2020-08-25 11,2 10,1 10,4 10,2 10,5 

2020-09-28 10,7 10,4 11,2 x x 

2020-10-20 11,4 10,8 11,7 14,3 11,5 

2020-11-10 11,5 11,5 11,2 11,4 11,8 
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De undersökningar av växtplankton som utförts i Landösjön mellan 2017 – 

2020 (provtagning juli och augusti respektive år) visar en sammanvägd God 

status vid de olika provpunkterna, såväl referenspunkter som 

påverkanspunkter. Mellanårsvariationen kan vara mycket stor för växtplankton 

så därför ska status för växtplankton baseras på sammanvägning av minst 3 års 

data under den senaste 6-årsperioden (HVMFS 2019:25, HAV rapport 

2018:39). Denna statusbedömning redovisas i den senaste 

recipientkontrollrapporten som levererats till tillsynsmyndigheten, se inklippt 

figur nedan (tabell 3.3.4 från årsrapporten 2020), se även Bilaga 1 

Miljöundersökningar 2017_2020, som bifogas detta dokument. Där redovisas 

samtliga miljöundersökningar som har genomförts 2017–2020. 

 

Utifrån ovanstående och Bilaga 10 till MKB alternativt Bilaga 7 till detta 

yttrande (samma bilaga), där näringsämneshalter beskrivs, bedöms risken för 

att sänka status för kvalitetsfaktorn näringsämnen för Natura 2000-området 

Långan vara mycket begränsad. Indalsälvens vattenvårdsförbund genomför 

regelbundet vattenkemisk provtagning i Indalsälven med dess biflöden, till 

vilket Långan hör. Resultaten visar tydligt att fosforhalterna i Långan inte ökat 

jämfört med övriga provpunkter inom kontrollprogrammet och att fosforhalten 

i Långan fortsatt är låg. Se Bilaga 2 till detta yttrande. Bilagan är en rapport 

sammanställd av Pelagia Nature & Environment AB, Sammanställning av 

mätvärden för totalfosfor i Indalsälven med biflöden PM 2020-11-13.  

Sidan 1 sista stycket till sidan 2 första stycket 
”I MKB:n (sidan 42) skriver Bolaget att regleringen är orsaken till det 
näringsfattiga vattnet i Landösjön. Detta är inte att betrakta som en korrekt 
uppfattning då det är en rad geoekologiska, klimatologiska och geomorfologiska 
faktorer som påverkar näringssituationen i sjön vilka alla har en samverkande 
inverkan. Majoriteten av de svenska sjöarna i de Boreala-zonerna i Sverige är 
naturligt oligotrofa Landösjön utgör sålunda inget undantag. Dessutom är 
oligotrofiering förekommande även i oreglerade sjöar och vattendrag 
exempelvis Kalix-älven och kan troligtvis vara en naturlig följd av 
klimatförändringar. Detta resonemang behöver därför utvecklas”. 
 
Detta utvecklas på sidan 45 i MKB där Huser et. al. (2018 refereras till. Det är 

vederlagt att även en utarmning sker i regleringsmagasin då strandzonen 

eroderas och både näringsämnen och finkorniga sediment avlägsnas (Stockner 

et al. 2000). Professor Emeritus Mats Jansson kommenterade vattenkraftens 

påverkan på näringssituationen i reglerade system i sitt utlåtande i samband 

med förra tillståndsprövningen. Se Bilaga 3 till detta yttrande.  

I avsnittet ”Bakgrund” i Milbrink et al, Restaurering av regleringsmagasin 

slutrapport 2000–2003, kommenteras även vattenregleringens påverkan på 

näringssituationen i reglerade sjöar, se nedan. Denna rapport bifogas detta 

yttrande, se Bilaga 4. 

 

”Det har visat sig att reglering av sjöar, främst på norra halvklotet, leder till 



5 

 

 

 
      
 

 

oligotrofiering (Straskraba et al., 1992; Stockner et al., 2000) - en process som 

är lika negativ som eutrofiering för laxartad fisk. En borteroderad strandzon, 

som normalt utgör sjöns mest produktiva delar, medför att den reglerade sjöns 

biologi i stort sett begränsas till det öppna vattnets (pelagialens) relativt låga 

produktionsförmåga. I Sverige och Norge uppmärksammades dessa negativa 

konsekvenser, som yttrat sig i svältpopulationer av laxartad fisk, redan under 

40- och 50-talen. Botemedlen blev introduktion av nya fiskarter och nya 

fisknäringsdjur, bland annat pungräkan (Mysis relicta). Ingen ny näring 

tillfördes således och resultaten blev magra.  

 

I British Columbia i Kanada påbörjade man tidigt experiment med balanserad 

näringstillsättning till sjöar och vattendrag för att återskapa vattnens naturliga 

produktionskraft. Man gjorde det i första hand för att kompensera för uteblivna 

uppstigningar av lax från Stilla Havet p.g.a. överfiske i kustvattnen. Det har 

visat sig att laxen genom sin uppvandring och omedelbara död efter leken i 

vattendragen tillför närmare 50% av den tillgängliga näringen - den s.k. 

laxpumpen. Berggrunden i sig är här mycket näringsfattig. Näringsanrikning av 

kustnära sjöar, där laxungarna uppehåller sig upp till ett år före utvandringen, 

har lett till högre överlevnad hos ungarna och därmed till fler återvändande 

laxar. För varje miljon dollars man satsat på näringsanrikning har man fått 

tillbaka cirka 25 miljoner i form av förbättrat federalt fiske. Problemen blev, 

insåg man snabbt, desamma i kölvattnet på den omfattande vattenregleringen 

som startats i British Columbia under 1970-talet, och medicinen blev 

följaktligen densamma - balanserad näringsanrikning. Idag behandlar man 

framgångsrikt regleringsmagasin – eller delar av sådana - av gigantiskt format.” 

 

Sidan 2 andra stycket  

”Bolaget har invändningar angående de mycket höga investeringskostnaderna 

för uppförandet av en RAS-anläggning och för en diskussion att det inte är 

ekonomiskt rimligt. Emellertid är detta argument svårt att bedöma då bolaget 

inte har presenterat någon kalkyl angående vad kostnaderna för etablering av en 

RAS-anläggning uppgår till. Följaktligen behöver Bolaget tydligt utreda 

investeringskostnaderna för uppförandet av en RAS-anläggning och ställa den i 

proportion med de investeringskostnader som föreligger för huvudalternativet 

samt alternativ lokalisering i Rönnöfors varpå en bedömning av BMT är 

genomförbar”. 

Länsstyrelsen frågar efter investeringskostnaderna för uppförande av en RAS-

anläggning för att kunna ställa det i relation till huvudalternativet samt till 

alternativ lokalisering i Rönnöfors. 

Bolaget gjorde en utredning avseende RAS-anläggning 2016 med hjälp av Akva 

Group i Danmark. Bifogar den investeringsbudget som togs fram, se Bilaga 5 till 

detta yttrande. Budgeten avsåg en produktion av 1000 ton röding per år intill 

Hushållningssällskapets sättfiskodling Omegalax. I budgeten ingår inte 

kostnaden för inköp av mark och infrastruktur kopplat till detta. Det ingår inte 

heller anläggning eller kostnader för tillförsel av vatten. Som framgår av bifogad 

budget så innebär det en investering på drygt 100 000 000 kr och då är det 

räknat i 2016 års priser. 

Kostnaden för huvudalternativet är 0 kr eftersom vi har de byggnader och den 

utrustning som vi behöver, även om vi successivt behöver reparera, underhålla 

och byta ut utrustning. Detta gäller dock för samtliga anläggningar oavsett 

teknik. 

När det gäller den alternativa lokaliseringen i Rönnöfors har bolaget gjort en 

budget som bifogas, se Bilaga 6 till detta yttrande. Kostnaderna beräknas uppgå 

till cirka 7 miljoner kr, men då är inte kostnaderna för arrende inräknade och 

inte heller förbättring av befintlig väg. Det saknas bra infrastruktur till den 

aktuella platsen. 
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Sidan 2 tredje stycket 
”I sedimentundersökningen framgår att man känt en svavellukt i samband med 
provtagning (vilket indikerar syrefattiga förhållanden) och att man hittat 
svavelbakterien Beggiatoa. Här behöver Bolaget presentera mer information om 
syre och svavelväte-förhållanden i sedimenten och bottennära vatten med 
betoning på området under kassarna och där observation av bakterien gjorts. 
Bolaget behöver utreda kopplingen mellan en ackumulering av näringsämnen 
vid sjöns botten och risken för internbelastning vars följder kan medföra 
allvarliga konsekvenser”. 
 

Bolaget ska enligt kontrollprogrammet ta sedimentprover vartannat år (Bilaga 3 

till MKB):  

”Provtagning av sediment ska genomföras vartannat år (udda år) vid 

provpunkterna P0, P3, P6 och P7. Vid respektive provpunkt tas med 

rörprovtagare (av s.k. Kajak-typ) tre delprov som analyseras var för sig. 

Provtagning och analys ska utföras enligt av Havs- och Vattenmyndigheten 

fastslagna metoder och handledningar och genomföras av ackrediterat 

laboratorium.” 

  

”Utöver provtagning av sedimentproppar ska även utbredningen av foderrester, 

fekalier mm i vid odlingsområdet undersökas årligen under senare delen av 

odlingssäsongen. Undersökningen genomförs med hjälp av undervattenskamera 

samt sedimentprovtagare och områdets utbredning bestäms och koordinatsätts 

samt jämförs med tidigare års utbredning.” 

 

Detta utförs för att se om utbredningen av det sedimenterade materialet ökar 

eller minskar i utbredning kring odlingsområdet. Sedimentutredningar har 

utförts 2015 och 2020 där utbredning och provtagning av sedimentprover 

utförts för att kontrollera verksamhetens påverkan på sedimentet (Bilaga 11 till 

MKB).  

 

I Sammanfattningen i denna rapport anges: 

 

”Undersökningarna år 2020 visade på likartad eller något minskad utbredning 

av påverkad botten kring odlingsplatsen i Bergmyrviken i jämförelse med 2015 

års undersökning. Det vid 2015 års undersökning påverkade området söder om 

odlingsplatsen ser ut att ha minskat i utbredningen till år 2020. Detta har 

förmodligen skapat bättre syreförhållanden som i sin tur normaliserat 

sedimenten i viss grad till 2020 års undersökning.” 

 

SMHI skriver (Bilaga 8 till MKB): ”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.” 

 

Detta stämmer relativt väl överens med utförda undersökningar som generellt 

visar på en något mindre spridning än dessa 85 meter. 

 

Den omfattande sedimentutredning som Bolaget lät utföra hösten 2015, vilken 

sedan upprepades hösten 2020, har visat att Bolagets verksamhet medför en 

lokal övergödningsproblematik på bottensedimentet i delar av odlingsområdet, 

men att denna påverkan är tydligt avgränsad till området under kassarna och 

upp till 50 meter från dessa. Dessa resultat har god överenstämmelse med den 

modellering som SMHI genomfört (Bilaga 8 till MKB), vilken visar att området 

som kommer att påverkas av partikulärt material från odlingen är mindre än 0,1 



7 

 

 

 
      
 

 

% av sjöns totala bottenarea och att partikulärt material från odlingen enligt 

modellen transporteras maximalt ca 85 meter från odlingskassarna.  

 
Sedimentprover tagna år 2017 och 2019 vid provpunkterna P6, P7 

(referenspunkter) och P3 (påverkanspunkt) visade att halterna av fosfor var 

högre i sediment från referenspunkterna än i sedimentprover från 

påverkanspunkten (Tabell 1). Vid dessa undersökningar togs tre prover från 

respektive provpunkt, vilka analyserades individuellt för att undersöka 

spridningen. Resultaten är likvärdiga för båda provtagningstillfällena och visar 

att fosforhalten i sedimentet vid påverkanspunkten är motsvarande, eller lägre, 

än vid referenspunkterna i sjön.  

 

 

Tabell 1. Analyssvar för sediment provtagna i Landösjön 2017 och 2019. 

Analyssvar för triplikat samt medelhalt av dessa triplikat i kolumnen till höger. 

Halterna avser prover tagna i ytsediment, 0-2 cm. 

 

Datum Provpunkt Fosfor P (mg/kg Ts) Medelhalt 

2017-03-22 P3 1900   

2017-03-22 P3 1300   

2017-03-22 P3 1300 1500 

2017-03-22 P6 2100   

2017-03-22 P6 1300   

2017-03-22 P6 1900 1767 

2017-03-22 P7 2000   

2017-03-22 P7 2100   

2017-03-22 P7 1900 2000 

2019-10-01 P3 1500   

2019-10-01 P3 1200   

2019-10-01 P3 1400 1367 

2019-10-01 P6 1900   

2019-10-01 P6 1600   

2019-10-01 P6 1700 1733 

2019-10-01 P7 2000   

2019-10-01 P7 2000   

2019-10-01 P7 2100 2033 

 

Det finns inga nationella bedömningsgrunder för fosfor i sediment, men 

AlControl har tagit fram en skala som bedömningsgrund i samband med en 

studie i Ryssbysjön i Småland 2003 (Olofsson, 2003), se tabell nedan. 

Denna skala har kommit att användas i flera studier därefter. Skalan är 

framtagen från lokala referensprov och regionalt jämförelsematerial. Om 

denna skala nyttjas som jämförelse med de uppmätta halterna i respektive 

provpunkt så är halterna mycket låga till låga vilket talar för att spridning av 

näringsämnen från odlingen till påverkanspunkten ej sker eller har skett. 
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Sidan 2 fjärde stycket 
”I ansökan finns en utredning av hur statusen ser ut i dagsläget, samt att man 
låtit SMHI modellera hur den fortsatta verksamheten kan komma att påverka 
statusen. Det som saknas är att SMHI i utredningen kommit fram till att 
statusen kommer att sänkas till God i utloppet, men utifrån Landösjöns stora 
yta kommer inte statusen att ändras. Dock har man inte diskuterat om statusen 
i Långan kan komma att påverkas vilket behöver beaktas”. 
 
Bolaget anser att de undersökningar som hänvisas till i MKB ger gott stöd till 

bedömningen om att bolagets verksamhet inte medfört en sänkt status varken i 

Landösjön eller Långan fram till idag. Bolaget anser även att såväl SMHI:s som 

övriga utredningar visat att det finns gott stöd för bedömningen att en fortsatt 

fiskodlingsverksamhet, i motsvarande omfattning som de senaste åren, inte ska 

medföra en annan påverkan än den som ses idag. Därmed anser bolaget att man 

visat att en fortsatt fiskodlingsverksamhet inte ska medföra sänkt status i 

Långan i framtiden. 

 
Då fiskodlingen med nuvarande foderförbrukning varit aktiv sedan 2010 och 

det inte går att i Indalsälvens vattenvårdsförbunds data notera att det blivit 

förändrade halter av fosfor i Långan som inte överensstämmer med halter från 

övriga vattendrag inom Indalsälvens vattenvårdsförbund indikerar detta att 

SMHI:s modell även gäller påverkan på Långan. Denna samvariation inom 

Indalsälvens vattenvårdsförbunds data redovisas i Bilaga 2 till detta yttrande 

(Sammanställning av mätvärden för totalfosfor i Indalsälven med biflöden, PM 

2020-11-13). 

 
SMHI skriver även i sin rapport: 

”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.” 

 

Ekologisk status är otillfredsställande som SMHI nämner och det kan vara 

intressant är att nämna tillförlitlighetsklassningen är medel och att ekologisk 

status bedömts utifrån relevanta biologiska kvalitetsfaktorer enligt sämst avgör 

principen.  
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Av de biologiska kvalitetsfaktorerna är det endast fisk som klassificerats och till 

otillfredsställande. Påväxt-kiselalger, bottenfauna är inte klassificerade. För fisk 

anges att klassificeringsosäkerheten är högst 20% samt att det är en 

expertbedömning som är utförd. 

 
Sidan 2 femte stycket  

”Länsstyrelsen ställer sig frågande till hur förflyttningen av kassarna från den 

alternativa odlingslokalen Rönnöfors ska förflyttas vintertid till slakteriet i 

Landön; i texten framgår att Bolaget avser att bogsera kassarna via båt till 

slakteriet (ca 20 km), dock är detta inte görbar vintertid varpå alternativa 

transportmetoder för kassarna behöver framgå”. 

Bolaget har inte tänkt att det ska flyttas någon fisk under vintern då sjön är 

isbelagd, utan den fisk som behövs för slakt under vintern ska finnas i Landön. 

Den alternativa lokaliseringen i Rönnöfors förutsätter slakteri och befintlig 

anläggning i Landön. Tanken var att den mesta tillväxten ska ske i Rönnöfors, 

men även till viss del i Landön. Ett av skälen är att det inte går att flytta fisken 

vintertid. 

Sidan 2 sjätte stycket  

”Bolaget behöver utreda hur tätheten i semislutna system skiljer sig jämfört 

med odling i öppen kasse, utifrån rådande text är det otydligt att förstå Bolagets 

uppfattning i frågan då texten är tolkningsbar enligt följande citat ”som tidigare 

nämns måste förmodligen tätheten av fisk vara högre i semislutna system än 

öppen kassodling”. 

Frågan är svår att utreda eftersom det inte finns en tydlig definition på vad ett 

semislutet system innebär. Det finns idag inget semislutet system där matfisk 

odlas i kommersiell skala, däremot pågår det många försök i Norge. Syftet där 

är dock att minska angreppen från laxlus i första hand, inte att förhindra 

utsläpp av fekalier och foderrester.  

Rent generellt kan man säga att ju mer slutet ett system är desto mer 

syresättning krävs och pumpning av vatten. Det innebär också högre kostnader 

för investeringar och drift, vilket innebär högre tätheter av fisk för att kunna få 

ekonomi i verksamheten.  

En typ av semislutet system som bolaget bedömer kan vara realistiskt är 

uppsamlingsenheter för nedfall från öppen kasse. Det pågår ett projekt för att 

utreda om detta kan vara ett kommersiellt gångbart alternativ, se MKB avsnitt 

4.3.3 för närmare redogörelse för detta. Just detta alternativ bedöms dock inte 

påverka tätheten av fisk, eftersom det inte påverkar syresättningen i kassen. 

Sidan 2 sjunde stycket  

”I MKB:n framgår att driftsstörningar i recirkulerande anläggningar (RAS), som 

resulterar i åtgärdstider på 15 minuter kan resultera i hög dödlighet, här skulle 

en referenshänvisning var önskvärd”. 

Det framgår av ansökan i bilaga 6.6 Alternativa lösningar till fiskodling i öppna 

kassar, avsnitt 3.2.3 Övervakning, larm och nödsystem, sidan 18, där det 

refereras till Bregnballe 2015 (se 8. Referenser). 

Sidan 3 första stycket  

”Det behöver framgå referenser till påståendet att rödingen erhåller en dyig 

smak som följd av anoxisk nedbrytning av det partikulära organiska materialet”. 

Det framgår av ansökan i bilaga 6.6 Alternativa lösningar till fiskodling i öppna 

kassar, avsnitt 3.1.13 Sköljning sidan 16, där det refereras till Davidsson et al. 

2014 (se 8. Referenser). 
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Sidan 3 andra stycket  

”Det framgår att Bolaget vill verka för att upprätthålla en bättre kommunikation 

med lokalbefolkningen kring verksamheten, hur har Bolaget tänkt sig att detta 

kommer att ske?”. 

Länsstyrelsen frågar hur bolaget ska få till en bättre kommunikation med 

lokalbefolkningen. I dagsläget förekommer det hot och trakasserier mot 

personal som är anställda på fiskodlingen och det har gjort att man har valt att 

avstå från offentliga inbjudningar dels till odlingen och till informationsträffar. 

Det pågår ett arbete tillsammans med HR-ansvariga, skyddsombud och 

platschef inom koncernen för att bygga upp en tryggare och säkrare 

arbetssituation för personalen.  

Platschefen Elin Mehlhorn har erbjudit sig att medverka på möten med 

Landösjöns fiskevårdsområdesförening och ett första möte ägde rum 2021-11-

09. Mötet var positivt och konstruktivt. Bolaget kommer också att bli inbjudna 

till ett möte med Landöns skifteslag i närtid.  

Bolaget avser också att bjuda till årlig träff för ortsbor där information ges om 

vad vi gör och vilka planer vi har samt ge möjligheter till att ställa frågor. Ett 

sådant möte genomfördes 2019 och då medverkade även Pelagia Nature & 

Environment AB, som berättade om recipientkontrollprogrammet. På grund av 

pandemin har inga möten kunnat genomföras under 2020 och 2021. 

Sidan 3 fjärde stycket  

”Figur 4.5 Är figuren att tolka som en jämförelse mellan de svenska 

produktionssystemen och de internationella? 

Är det enbart produktionssystem för kött som är medräknade, eller ingår även 

produktion av andra animaliska produkter? Om det senare, hur har man i så fall 

tagit hänsyn till detta i beräkningarna? 

Är bara protein med i beräkningarna som anges i figurtexten, eller ätligt kött 

som anges i figuren nedtill till vänster? 

Behöver förklaras varför kväve och fosfor är med i figuren (nedan till höger) där 

växthusgasutsläpp vid produktion av livsmedel framgår”. 

Figuren ska tolkas som en jämförelse mellan olika produktionssystem globalt. 

Av figuren framgår att det avser fisk, kyckling, fläskkött och nötkött samt både 

protein och mängd kött. Figuren avser också utsläpp av kväve och fosfor 

förutom koldioxid. 

Sidan 3 femte stycket 
”Figur 6.4 i MKB:n: Här presenteras medelvärde och variation i mätdata. Det 
framgår att medelvärdet och variansen bygger på varierade antal data. För att 
en läsare ska kunna dra slutsatser behövs information om antal provtagningar 
som ligger till grund för resultatet. Kolla vi exempelvis staplarna från SLU 2019 
finns ingen variation, varpå detta behöver förklaras”. 
 
Under 2019 uppmärksammades under våren att analysresultaten från Synlab 

uppvisade betydligt högre värden än tidigare under året, detta uppkom även 

under hösten. Hjortens lab. i Östersund, (som Bolaget anlitar för analyser) som 

använder Synlab för analys av näringsämnen utförde då ett jämförande test och 

skickade prover även till SLU vid provtagningen i december 2019. Detta innebar 

att data från SLU endast fanns för december 2019 varvid det inte uppkom några 

max- eller min-värden. Detta gör att 2020 års data från SLU är mer jämförbara 

med Synlabs data för 2020. Men i stort stämmer även 2019 års decemberhalter 

från SLU relativt väl överens med medelhalterna för 2020 från SLU. 

 
”Är detta värde jämförbart med resultaten från de övriga laboratorierna under 
2019? Om antalet prov varierar, kan det t.ex. vara årstidsvariationer som gör 
medelvärdet från vissa labb lägre (då det inte är lika många prover och vi inte 
vet när de är tagna)”? 
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Proverna för SLU är tagna samtidigt med proverna för Synlab i december 2019 

så dessa prover är helt jämförbara.  

 

”Det framgår inte hur variationen i uppmätt halt, som visas i felstaplarna, är 
beräknad. Är det max och min-värden? Eller är det standardavvikelsen som 

visas”? 

 

Felstaplarna anger Max- och Minvärden. 

 

Sidan 3 sjätte stycket 
”Figur 6.5 i MKB:n På sid 43 anges att ”Skillnaden av totalfosforhalt mellan 
inlopps- (P5) och utloppspunkten (P4/P9) var ca. 1 μg/l för samtliga 
laboratorier och undersökningsår, se Figur 6.5.”. 
Vilka data har använts (från vilka laboratorier)”? 
 
Se Bilaga 7 till detta yttrande som är en uppdaterad version av Bilaga 10 till 
MKB. För Figur 6.5 avses huvudlaboratorierna, dvs. 2017 Eurofins och för 
övriga år Synlab. Stycke 3 sidan 3 i Bilaga 10 till MKB. 
 
”Är denna skillnad signifikant”? 
 
Se Bilaga 7 till detta yttrande som är en uppdaterad version av Bilaga 10 till 
MKB.  
 
”Hur många värden ingår i analysen (ingår alla mätvärden från alla tre åren för 
respektive provpunkt)? 
 
Se Bilaga 7 till detta yttrande som är en uppdaterad version av Bilaga 10 till 
MKB. Samtliga mätvärden för respektive år ingår. 
 
Tabell 2. Antal mätpunkter per provpunkt och år. Huvudlaboratoriers data som 
använts är Synlab (2018–2020) och Eurofins L (Lidköping 2017). 

 
Provp
unkt 

Synlab 
2020 

SLU 
2020 

Synlab 
2019 

Eurofins 
2019 

SLU 
2019 

Synlab 
2018 

Alcontrol 
2017 

Eurofins 
L 2017 

Eurofins 
B 2017 

P5 10 9 10  1 6  7 7 

P6 7 7 5   4  6 6 

P7 9 9 8 1  6  7 7 

P0 9 9 10 2 1 6 2 7 7 

P1 9 9 10 2 1 6 2 7 7 

P3 9 9 10 2 1 6 2 7 7 

P9/P4 10 9 10 2 1 6  7 7 

 

 
”Hur ser mätosäkerheterna ut i förhållande till variationen i data mellan 
punkterna (och laboratorierna)”? 
 

Eftersom det framför allt är Synlabs data som använts och jämförts med 

varandra så är det samma mätosäkerhet som det jämförts mellan i de olika 

provpunkterna. 

 

Synlab anger att vid halter över 5 µg/l är mätosäkerheten 20%, mellan 

1µg/l-5µg/l är mätosäkerheten 25%. 

 

Eurofins anger 20 % mätosäkerhet för totalfosfor. 

 

SLU anger 2 µg/l vid halter under 10 µg/l och 10 % vid halter över 10 µg/l. 
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”Vad visar felstaplarna (stämmer felstaplarna för P5)”? 

 

Nej, för P5 stämmer de inte. Tack för att ni uppmärksammat detta. Detta har nu 

korrigerats i underliggande rapport till ansökan (Bilaga 10 till MKB). Denna 

rapport bifogas till detta yttrande som Bilaga 7 (Sammanställning av 2017–

2020 års fosfor och kvävehalter i Landösjön, PM 2021-11-11). Se figur 6 för 

korrekta värden. 

 

Sidan 3 sjunde stycket 
”Figur 6.6 i MKB:n 
Vilka vattenförekomster är jämförbara och finns det något ytterligare som det 
bör tas hänsyn till i jämförelsen”?  
 

Se Sammanfattande bedömning i Bilaga 2 till detta yttrande (Sammanställning 

av mätvärden för totalfosfor i Indalsälven med biflöden, PM 2020-11-13). 

 

Sidan 4 första stycket 
”Bolaget behöver beskriva vad de menar med en storskalig samvariation”? 
Hur är den statistiska analysen genomförd, vilken signifikansnivå tillämpas”? 

 

Se Bilaga 2 till detta yttrande (Sammanställning av mätvärden för totalfosfor i 

Indalsälven med biflöden, PM 2020-11-13). 

 

Sidan 4 andra stycket 

”Figur 6.7 i MKB:n 
Det saknas en diskussion om dessa vattendrag är jämförbara med varandra 
(t.ex. avseende avrinningsområdets storlek, markanvändning)”. 
 

Ansatsen i denna sammanställning var att jämföra mätvärden inom 

Indalsälvens vattenvårdsförbund (IVF) för att utröna om provpunkten i Långan 

avviker från övriga provpunkter inom Indalsälvens vattenvårdsförbunds 

program. Bakgrunden till detta var att det tidigare hänvisats till en ökning i 

fosforhalt i Långan sedan provtagning inleddes där år 2007 och att denna 

ökning kopplats till bolagets verksamhet. Syftet med sammanställningen var 

därför att utreda huruvida den ökning i fosforhalt som setts i Långan skiljer sig 

från övriga provpunkter som provtagits inom samma kontrollprogram eller om 

någon typ av samvariation kan urskiljas som kan bero av andra orsaker än 

punktbelastningar, exempelvis förändringar i provtagnings- och/eller 

analysmetodik. Det framgår relativt tydligt att fosforhalterna ökat i samtliga 

provpunkter sedan 2007 och den ökning i fosforhalt som ses vid provtagning 

inom Indalsälvens Vattenvårdsförbund, där Långan ingår, stämmer väl överens 

med bytet av analyserande laboratorium. Se stycke 2 under Kapitel 1 samt sista 

stycket under Kapitel 2 i Bilaga 7 till detta yttrande. (Sammanställning av 

mätvärden för totalfosfor i Indalsälven med biflöden, PM 2020-11-13).  

 

Att diskutera avrinningsområdens storlek och markanvändning och sedan dra 

slutsatser av dessa jämförelser angående fosforhalter i enskilda provpunkter är 

en relativt stor uppgift som kräver stora resurser. I ovanstående dokument har 

provpunkter med vattnens olika ursprung använts för att avgöra om en 

påverkan har sitt ursprung i Landösjöns fiskodling som ligger uppströms 

provpunkten i Långan eller om förändringar även kan skönjas i andra 

provpunkter inom detta program. Det framgår relativt tydligt att fosforhalterna 

ökat i samtliga provpunkter inom Indalsälvens Vattenvårdsförbund sedan 2007.  

 

”Vilka statistiska analyser har tillämpats”? 

 

För statistik se Bilaga 2 till detta yttrande (Sammanställning av mätvärden för 

totalfosfor i Indalsälven med biflöden, PM 2020-11-13). 
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Sidan 4 tredje stycket 
”På sid 46 i MKB under rubriken Biologiska kvalitetsfaktorer står följande” 
Undersökningar av växtplankton visade för perioden 2017 – 2020 på God 
status vid samtliga provpunkter i Landösjön (Pelagia 2020). Detta visar att 
ingen övergödning råder i Landösjön.”. 
Vore önskvärt med en tabell där Bolaget presenterar Totalbiomassa, Klorofyll a, 
Planktontrofisk index (PTI), Antal taxa av växtplankton samt sammanvägning 
av parametrar för näringspåverkan vid de fyra provtagningsplatser. Detta för att 
få en klarare uppfattning om vad analyserna skildrar. 
På motsvarande sätt vore det bra med en tabell över IPS (indice de polluo-
sensibilité spécifique) och ACID index för kiselalger samt ASPT (average score 
per taxon), BQI (Benthic Quality Index) och MILA (multimetric index for lake 
acidification) för bottenfauna”. 

 
Dessa data finns i årsrapporterna som Bolaget har skickat in till 

tillsynsmyndigheten vid miljörapporteringen. De data som Länsstyrelsen 

efterfrågar har sammanställts i Bilaga 8 till detta yttrande. 

 

Yttrande från Krokoms kommun, aktbilaga 41 
Svar på yttrandet ges utifrån punkt 1–3 enligt yttrandet. Bolagets svar på 

frågorna har markeras med blå text för att det ska bli tydligt. 

Punkt 1 

”Det framgår att slakteriet ingår i ansökan. Därför bör även beskrivning av 

slakteriet finnas. Slakteriets avloppsanläggning bör särskilt beskrivas, vilken typ 

av anläggning det är, dimensionering, nuvarande och framtida beräknad 

belastning, hur den är utförd och dess beräknade återstående livslängd. 

Naturligtvis ska även samtliga, nu gällande, tillstånd för avloppsanläggningen 

redovisas”. 

Det stämmer inte att fiskslakteriet ingår i ansökan. Slakteriets tillstånd är inte 

tidsbegränsat, utan slakteriet nämns i ansökan eftersom det har en nära 

koppling till fiskodlingsverksamheten. Rent formellt ingår det dock inte i 

ansökan, men för mer detaljerad beskrivning av slakteriet biläggs ett 

flödesschema som visar och beskriver de olika arbetsmoment som förekommer 

samt fakta kring dessa (Flödesschema slakt och beredning). Livsmedelsverket 

utövar tillsyn för att säkerställa att samtliga lagstadgade krav efterlevs. Protokoll 

från senaste tillsynen biläggs yttrandet (Livsmedelsverkets kontroll 2021). 

Utöver detta har även Länsstyrelsen utövat tillsyn med avseende på 

livsmedelsanläggning samt foder och animaliska biprodukter. Bifogar 

Länsstyrelsens kontroll livsmedelsanläggning samt Länsstyrelsens kontroll 

foder och animaliska biprodukter. Ovan nämnda bifogas som Bilagor 9-12. 

När det gäller avlopp och infiltration från slakteriet, så ingår det inte i ansökan. 

Bolaget har dock planer på att göra investeringar i en ny infiltrationsanläggning 

inklusive avlopp, men utformningen är helt beroende av dels att tillstånd 

medges till fortsatt fiskodlingsverksamhet, dels av tillståndets längd, eftersom 

det direkt påverkar möjligheten till investeringar. Efter att beslut om tillstånd 

vunnit laga kraft avser bolaget att projektera nytt avlopp och infiltration samt 

söka tillstånd hos Krokoms kommun. 

Punkt 2 

”Långan nedströms dammen i Landösjön är Natura 2000 område. Ett speciellt 

kapitel bör behandla Natura 2000 området och de risker som finns för att 

fiskodlingsverksamheten långsiktigt kan komma att påverka en gynnsam 

bevarandestatus för dess utpekade arter och naturtyper samt vilka åtgärder som 

eventuellt kan vara aktuella för att minska dessa risker”. 

Att göra en Natura 2000-utredning är ett relativt omfattande arbete och krav på 

detta kan ställas från myndigheter om betydande påverkan på Natura 2000-
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området kan förväntas. I detta fall har verksamheten med nuvarande 

omfattning pågått sedan 2010 och ingen betydande påverkan från 

verksamheten kan urskiljas samt att det relativt tydligt framgår att de 

förändringar som kan ses i analysresultat för Långan även ses i övriga 

provpunkter inom Indalsälvens Vattenvårdsförbund. Se Bilaga 2 till detta 

yttrande.  

 

Punkt 3 

”Det önskas även en bättre redovisning av effekterna av sedimentation av 

material, fekalier mm från odlingen. Redovisningen bör även innehålla analys 

om vad som händer/kan hända på en längre sikt, efter exempelvis ytterligare 5, 

10, 20 års verksamhet”. 

 

Bolaget genomförde en omfattande utredning av sedimentation inom och kring 

odlingsområdet under hösten 2015, denna undersökning följdes upp år 2020. 

Resultaten från dessa undersökningar visade att ingen större skillnad i 

utbredning av påverkat bottensubstrat kunde urskiljas, en minskning i 

utbredning söderut kunde dock urskiljas (Bilaga 11 till MKB). 

 

Bolaget ska enligt kontrollprogrammet ta sedimentprover vartannat år (Bilaga 3 

till MKB):  

”Provtagning av sediment ska genomföras vartannat år (udda år) vid 

provpunkterna P0, P3, P6 och P7. Vid respektive provpunkt tas med 

rörprovtagare (av s.k. Kajak-typ) tre delprov som analyseras var för sig. 

Provtagning och analys ska utföras enligt av Havs- och Vattenmyndigheterna 

fastslagna metoder och handledningar och genomföras av ackrediterat 

laboratorium.” 

  

”Utöver provtagning av sedimentproppar ska även utbredningen av foderrester, 

fekalier mm i vid odlingsområdet undersökas årligen under senare delen av 

odlingssäsongen. Undersökningen genomförs med hjälp av undervattenskamera 

samt sedimentprovtagare och områdets utbredning bestäms och koordinatsätts 

samt jämförs med tidigare års utbredning.” 

 

Detta utförs för att se om utbredningen av det sedimenterade materialet ökar 

eller minskar i utbredning kring odlingsområdet. Sedimentutredningar har 

utförts 2015 och 2020 där utbredning och provtagning av sedimentprover 

utförts för att kontrollera verksamhetens påverkan på sedimentet (Bilaga 11 till 

MKB).  

 

I Sammanfattningen i denna rapport anges: 

 

”Undersökningarna år 2020 visade på likartad eller något minskad utbredning 

av påverkad botten kring odlingsplatsen i Bergmyrviken i jämförelse med 2015 

års undersökning. Det vid 2015 års undersökning påverkade området söder om 

odlingsplatsen ser ut att ha minskat i utbredningen till år 2020. Detta har 

förmodligen skapat bättre syreförhållanden som i sin tur normaliserat 

sedimenten i viss grad till 2020 års undersökning.” Detta visar att naturlig 

nedbrytning av det sedimenterade materialet sker fortlöpande. 

 

SMHI skriver (Bilaga 8 till MKB): ”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.” 
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Detta stämmer relativt väl överens med utförda undersökningar som generellt 

visar på en något mindre spridning än dessa 85 meter. 

 

Angående vad som kan hända i framtid visar ovanstående att viss återhämtning 

av botten sker om belastningen minskar något (eventuellt beroende på att vissa 

kassar flyttats något och belastningen just där då minskat), även kortvarig 

minskad belastning verkar ha betydelse.  

 

Då verksamheten har pågått under ca 20 års tid på samma plats och nuvarande 

utbredning av sedimenterat material från odlingen uppvisar påverkan inom 

mindre än 0,1 % av sjöns bottenarea och Bolaget söker för samma omfattning av 

verksamheten så finns redan facit på vad som kan hända i framtida 20 år. Det 

vill säga utbredningen av sedimenterat material kommer att fluktuera i 

utbredning beroende på var odlingskassarna är placerade och det 

sedimenterade materialet kommer att sprida sig maximalt ca 85 meter (SMHI, 

Bilaga 8 till MKB) ut från odlingskassarna. 

 

 

Yttrande från Kammarkollegiet, aktbilaga 42 

Kammarkollegiet bestrider bifall till ansökan och yrkar på avvisning av talan 

och i det fall Mark- och miljödomstolen avser att pröva ansökan i sak yrkas i 

andra hand avslag på tillståndsansökan.  

Som grund för detta hänvisar Kammarkollegiet till brister i samrådsförfarandet 

och hänvisar till 22 kap 6 § MB. Enligt denna paragraf ska Naturvårdsverket, 

Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen, när det behövs, föra talan i 

målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. En 

kommun får också föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra 

allmänna intressen inom kommunen. Lag (2011:608). 

Bolaget anser att 6 kap 30 § är tillämplig vad gäller sökandens skyldigheter 

gällande samrådsförfarandet. 

Enligt 6 kap 30 § MB ska avgränsningssamråd ske med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 

verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de 

kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller 

åtgärden.  

Bolaget har haft ett omfattande samrådsförfarande varigenom behövlig hänsyn 

tagits till miljöintressen och andra allmänna intressen. Det är därigenom 

obehövligt att samrådet även ska omfatta Kammarkollegiet. Ansökan ska därför 

inte avvisas utan grund föreligger för att Mark- och miljödomstolen ska pröva 

ansökan.  

Bolaget har utifrån den verksamhet man söker tillstånd för bedömt att följande 

myndigheter är berörda utifrån allmänt intresse och att man därför samrått 

med myndigheterna nedan: 

Länsstyrelsen Jämtland 

Krokoms kommun 

Naturvårdsverket 

Havs- och vattenmyndigheten 

Jordbruksverket 

Vattenmyndigheten Bottenhavet 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Sametinget 
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Utöver detta har Bolaget annonserat i Länstidningen Östersund och 

Östersundsposten 2020-10-14 samt i Jämtlands tidning 2020-10-22, vilket 

framgår av bilaga 6.1 i ansökan. 

Kammarkollegiet hänvisar till att man varit verksam i ett stort antal processer 

som berör miljökvalitetsnormer i ytvatten och att nuvarande lokalisering av 

fiskodlingsverksamheten i Landösjön nära utloppet i Långan, riskerar att 

negativt påverka miljökvalitetsnormerna i närliggande vattenförekomster samt 

negativt påverka gynnsam bevarandestatus i ett angränsande Natura 2000-

område. Kollegiet anser därför att man varit berörd av samrådsförfarandet som 

ligger till grund för MKB och tillståndsansökan. Vidare så anser kollegiet att 

detta inte kan avhjälpas i efterhand och att ansökan därför ska avvisas. 

I sak hänvisar kollegiet till att detta medför brister i underlaget avseende bästa 

möjliga teknik (BMT), miljökvalitetsnormer och gynnsam bevarandestatus. 

Bolaget delar kollegiets uppfattning att dessa faktorer är viktiga att belysa 

noggrant i MKB och det har också gjorts. Samtliga dessa faktorer togs upp av 

Länsstyrelsen Jämtland i det meddelande som tillställdes bolaget efter 

genomfört avgränsningssamråd. Bolaget anser att detta utretts noggrant i MBK. 

Bolaget har gjort bedömningen att dessa faktorer främst hanteras av 

Länsstyrelsen Jämtland, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och 

Krokoms kommun, men ifrågasätter inte att kollegiet kan ha synpunkter på 

detta. Bolaget anser dock inte att det är för sent att inkomma med synpunkter 

eller begäran om kompletteringar i detta läge, vilket Kammarkollegiet givits 

möjlighet att göra med stöd av 22 kap. 6 § MB. 

Bolaget konstaterar att Kammarkollegiet anser att prövningsunderlaget är 

behäftad med betydande tillkortakommanden samtidigt som man anser att om 

ansökan prövas i sak så ska den avslås. Bolaget anser att det är mer logiskt att 

bedöma ansökan i sak efter inkomna kompletteringar när den kungjorts. 

Bolaget tolkar Kammarkollegiets yttrande som en redovisning av kollegiets 

inställning i sak och inte som begäran om kompletteringar. Bolagets bemötande 

redovisas därför nedan utifrån sakfrågorna bästa möjliga teknik (BMT), 

miljökvalitetsnormer och gynnsam bevarandestatus. 

Bästa möjliga teknik 

Kammarkollegiet argumenterar i sitt yttrande på sidan 2–4 varför man anser att 

odling i öppna kassar inte utgör bästa möjliga teknik (BMT). Kollegiet anser att 

RAS-anläggning på land är BMT. 

Bolaget delar inte Kollegiets åsikt och hänvisar till vad bolaget har framfört i 

ansökan och MKB vad gäller BMT. Bolaget vill också särskilt lyfta fram följande 

argument såsom bemötande av Kollegiets påståenden. 

Kollegiet lyfter fram att det finns forskning som visar fördelar med RAS-

anläggningar jämfört med odling i öppna system. Bolaget ifrågasätter inte detta, 

men forskning är något som omfattar försök och experiment i mindre skala och 

kan inte utgöra grund för att påstå att en verksamhet är kommersiellt gångbar. 

Forskning är en form av experimentstadium för utveckling av nya tekniker. 

BMT enligt miljöbalken omfattar teknologin men också utformning, 

uppförande, underhåll, drift och avveckling. Tekniken ska vara ekonomiskt och 

tekniskt möjlig för branschen typiskt sätt samt att tekniken ska vara tillgänglig 

och inte bara förekomma på experimentstadiet.  

Även övriga hänsynskrav ska beaktas dvs bedömningen ska innefatta resultatet 

för miljön i stort tex. en teknik som nyttjar mindre miljöfarliga råvaror eller som 

är energisnål kan vara bättre för miljön än en teknik som för det möjligt att 

något minska utsläppen. 
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I detta sammanhang kan det även vara värt att nämnda Rimlighetsavvägningen 

dvs hänsynskraven får inte vara orimliga. Nyttan av skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått jämfört med kostnaderna: miljömässigt motiverat och 

ekonomiskt rimligt, miljöns känslighet i det enskilda fallet spelar också in. När 

det kommer till ekonomi så ska vi skilja på ekonomiskt tillgängligt och 

ekonomiskt rimligt det är två olika bedömningar. 

Kollegiet anser också att driftsstörningar med anledning av brister i tekniskt 

kunnande eller säkerhetsrutiner inte är relevant för rättsfrågan och om röding i 

öppna kassar är att anse som BMT. Bolaget anser att Kollegiet har fel eftersom 

det handlar om odling av levande djur (fiskar) där teknik inte alltid kan vara 

lösningen på problem som är biologiskt relaterade, allt ifrån djurvälfärd till mer 

akuta toxiska utmaningar som uppkommer vid de höga tätheter av fisk som 

krävs för lönsamhet på grund av de höga investerings- och driftskostnaderna. 

Det går inte att använda så avancerad teknik att det bara är en tidsfråga innan 

något händer som får katastrofala konsekvenser på framför allt fiskens hälsa 

och välfärd men även konsekvenser för klimatet och miljön p.g.a. användandet 

av en högriskteknik. Fiskodlingsteknik är inte fråga om ingenjörskonst i första 

hand utan det är uppfödning av levande fiskar som har krav på miljön där de 

växer upp och där olika arter av fisk och olika livsstadier har olika krav på sin 

vattenmiljö. Helheten måste fungera och därför går det inte att resonera som 

Kollegiet gör. Vidare så ingår driften i bedömningen av vad som är BMT enligt 

MB och som nämnts ovan.  

Tekniken och de biologiska krav som den art man väljer att odla måste matcha 

till 100% och de måste vara kompatibla 24 h om dygnet året runt, detta 

eftersom det är frågan om djurhållning. Det finns inte utrymme för tekniska 

haverier när det är frågan om djurhållning likt till exempel annan industri där 

djur inte produceras.  

Vi skulle kunna ge ex. på ett reningsverk i en industri byggs och driftas ej för att 

fungera 100% 24 h om dygnet 365 dagar om året utan man bygger in en viss 

risk, av olika orsaker till exempel ekonomi. Men om ett reningsverk havererar så 

kan det få en lokal påverkan på omgivande miljö men kanske inte samma 

katastrof effekter som att flera hundra tusen ton fisk dör inom x antal minuter 

vid ett tekniskt haveri i en RAS anläggning.    

Kollegiet hänvisar också till Cold Lake AB som exempel på en RAS-anläggning 

som bevis på att tekniken är kommersiellt gångbar. Bolaget delar inte Kollegiets 

uppfattning. Cold Lake AB fick sitt tillstånd 2018 och avser att odla 4000 ton 

röding per år, men har hittills inte producerat någonting. Det är tills vidare bara 

en planerad anläggning som Bolaget veterligen ännu ej är färdigbyggd och som 

inte kan tas till intäkt för att tekniken fungerar. Kollegiet ger också fler exempel 

på anläggningar, som bara är på planeringsstadiet och ännu inte finns. Kollegiet 

påstår att det finns 18 landbaserade RAS-anläggningar som för närvarande är i 

drift i Sverige och hänvisar till en källa som inte finns. Bolaget känner inte till 

någon landbaserad RAS-anläggning i Sverige som är i drift och som odlar 

matfisk i stor industriell skala. 

Särskilt hänvisas till Cold Lake AB eftersom den är tänkt att byggas nära 

bolagets anläggning (5 mil fågelvägen) och att det ska odlas röding där. 

Kollegiet nämner dock inte den anläggning som bolaget hänvisar till i ansökan, 

nämligen Blåfjell AS, som ligger i Norge. Den anläggningen har odlat röding 

med RAS-teknik sedan 2017. Avståndet dit är likvärdigt, c:a 7 mil. Den 

anläggningen har, som framgår av ansökan och bilaga 6.5, haft en total 

omsättning på motsvarande 18,6 miljoner kr 2017–2019 med en ackumulerad 

förlust på totalt 27 miljoner kr. Trots ett ackordsförfarande försattes Blåfjell AS i 

konkurs 2019. Konkursboet köptes upp i november 2020 för cirka 20 miljoner 

kr inklusive fisk. Bolaget vet att Blåfjell AS haft svårt att få teknik och biologi att 

fungera tillfredsställande. 
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Bolaget anser att tekniken för att odla röding som matfisk inte är tillräckligt 

utvecklad och kan därför inte utgöra BMT. Det finns företag/investerare som 

tror på att RAS-anläggningar är framtiden för matfiskproduktion, men det finns 

ännu inte en enda anläggning i Norden som kunnat visa på lönsamhet, vilket 

framgår av bilaga 6.5 i ansökan. Bolagets ägare (Hushållningssällskapet 

Västernorrland) har lång erfarenhet av fiskodling och bedriver själv en 

landbaserad genomströmningsanläggning (Omegalax) som producerar sättfisk 

till Bolaget. Hushållningssällskapet har tidigare utrett frågan om att odla röding 

till matfisk i en RAS-anläggning och dessa utredningar har kommit fram till att 

det är inte ekonomiskt lönsamt. Om man noga analyserar de kalkyler som 

leverantörerna av teknik och utrustning presenterar så är det glädjekalkyler. 

Bland annat överskattar man tillväxten och underskattar dödligheten. Det ser 

bra ut teoretiskt, men fungerar ännu inte i praktiken. Det krävs hög kompetens 

inom fiskodling för att klara av att analysera dessa kalkyler på ett realistiskt sätt. 

Som framgår av ansökan på sidan 11–12 (senare beslut och domar) har det 

tillkommit ett antal domar i Mark- och miljödomstolen och 

Miljöprövningsdelegationen efter den senaste domen avseende Svensk 

Fjällröding i Mark- och miljööverdomstolen, där man i samtliga fall ansett att 

sökandena kunnat visa att odling i öppna kassar utgör bästa möjliga teknik. 

Utöver detta har det tillkommit ytterligare en dom som visar på samma sak och 

det är Vattudalens Fisk AB som beviljades tillstånd till fortsatt verksamhet av 

Mark- och miljödomstolen, Östersunds tingsrätt, mål nr M 1929–20. Tillståndet 

avser odling i öppna kassar med en högsta foderförbrukning på 1800 ton per år. 

Miljökvalitetsnormer 
Kollegiet konstaterar att fosforhalten i Landösjön i nuläget tangerar, och i ett 
fall klart överstiger, referensvärdet av fosfor. Kollegiet konstaterar vidare att det 
föreligger en statistisk signifikant högre halt av fosfor nedströms fiskodlingen, 
jämfört med vid Landösjöns inlopp. Den nuvarande belastningen av 
näringsämnen ligger således nära, eller över det aktuella gränsvärdet. Det 
föreligger därmed en konkret risk för att kvalitetsfaktorn näringsämnen i 
Landösjön (SE704970-142 446) kan komma att försämras som en konsekvens 
av ett fortsatt tillstånd till verksamheten. Vidare kan uppnåendet av målet god 
ekologisk potential komma att äventyras. 
 
Det bör påpekas i detta fall att även vid referenspunkterna P6 och P7 i 

nordvästra änden av Landösjön är halterna högre än referensvärdet. I flertalet 

provomgångar (12 av 33 (36%)) har halterna av fosfor varit högre eller 

likvärdiga i någon av provpunkterna P6 eller P7 som vid provpunkten P4/P9. 

Dessutom visar SMHI:s modell (Bilaga 8 till MKB) att en mycket liten andel av 

Landösjöns vattenvolym uppnår lägre än Hög status. De skriver: 

” 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).” 

 

”Baserat på tillgängliga recipientdata är statusen för näringsämnen hög. 

Statusen bedöms bli fortsatt hög med sökt verksamhet då produktionen 

kommer att ligga på samma nivå som idag.” 

 

”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 µg/l.” 

 

Ovanstående provtagningar och SMHI:s modell med modellerad påverkad 
vattenvolym samt att spridningen till andra delar av sjön är mycket liten 
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indikerar att risken för sänkt status i hela vattenförekomsten Landösjön 
(SE704970-142 446) med nuvarande odlingsvolym är försumbar. 

 
Gynnsam bevarandestatus 
Nedströms angränsande vattenförekomst Långan (SE704840-142 687) är idag 
klassificerad som otillfredsställande avseende målet god ekologisk status till 
2033. 
Kvalitetsfaktorn näringsämnen är för närvarande klassificerad som god status 
med ett referensvärde på 4μg/l fosfor. Av VISS framgår utöver detta att 
uppmätta värdet av fosfor under perioden 2015–2017 ligger runt 6,5 μg/l 
medan tidigare mätvärden (2007-2012) inte visade någon betydande förhöjning 
i förhållande till det förväntade referensvärdet. I VISS dras slutsatsen att 
fosforhalterna har ökat de senaste åren på grund av mänsklig påverkan. Till 
följd av den betydande förhöjningen av fosfor har kvalitetsfaktorn 
näringsämnen nedklassificerats från hög till god. Bolagets verksamhet i 
Landösjön utpekas som särskild punktkälla till övergödning med 
betydande påverkan. 

 

Sammanställning av data från Indalsälvens vattenvårdsförbunds (IVF) 

mätningar i Långan och övriga provpunkter inom kontrollprogrammet visar på 

en mer storskalig och samstämmig variation av näringsämnen (fosfor) än 

endast påverkan via Landösjön, se Bilaga 2 till detta yttrande (Sammanställning 

av mätvärden för totalfosfor i Indalsälven med biflöden”, PM 2020-11-13). 

Även SMHI anger i Bilaga 8 till MKB att:  

 

”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.” 

 

Ovanstående undersökningar ger inte belägg för att Svensk Fjällrödings 

verksamhet i Landösjön ensam står för de förändringar av fosforhalt över tid 

som noterats vid Indalsälvens vattenvårdsförbunds (IVF) provtagningspunkt i 

Långan. 


