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Utlåtande om fiskodlingspåverkan på näringssituationen i Landösjön och nedre Långan 
(Jämtlands län)  

 

Sammanfattning 

Svensk Fjällröding AB har ansökt om utökad fiskodlingsverksamhet i Landösjön, Jämtlands 
län. Ansökan har efter yttranden av flera remissinstanser avslagits av Miljöprövnings-
delegationen, Västernorrlands län. Efter granskning av sakförhållanden och de remissvar och 
beslut som berör konsekvenser av fiskodlingen för näringsförhållanden i Landösjön och nedre 
Långan har jag funnit att avslaget i väsentliga delar bygger på vad som sannolikt är felaktiga 
antaganden och slutsatser om nuvarande och eventuell kommande påverkan på närings-
förhållanden i berörda system. Min bedömning är att nuvarande påverkan på närings-
situationen är ringa och att så sannolikt kommer att vara fallet även vid en ökning av 
odlingsvolymen till de nivåer som anges i ansökan. Detta i synnerhet om den totala påverkan 
på berörda system inbegripande effekter av annan miljöstörande verksamhet än fiskodling 
vägs in i bedömningen.  

 

1.Uppdraget 

Jag har efter förfrågan från Hushållningssällskapet i Västernorrland, ägare till Svensk 
Fjällröding AB, accepterat att avge ett utlåtande avseende sannolika effekter av ökad närings-
belastning på Landösjön och nedre Långan som en konsekvens av en utökning av i sjön 
pågående fiskodlingsverksamhet. Jag är medveten om att utlåtandet kan komma att utgöra del 
av det underlag som Hushållningssällskapet avser att presentera i ett överklagande av 
Miljöprövningsdelegationens i Västernorrland avslag på en ansökan om utökad fiskodlings-
verksamhet. Mitt utlåtande baseras på min ca 40-åriga erfarenhet av forskning om närings-
ämnens omsättning och effekter i sötvatten via anställningar vid Uppsala universitet och 
Umeå universitet (se kort-CV nedan). Jag har inte haft yrkesmässiga eller andra relationer 
med personer och parter som är, eller har varit, delaktiga i behandlingen av frågan om 
fiskodlingen i Landösjön. Mitt utlåtande berör inga andra effekter av fiskodlingsverksamheten 
än de som sammanhänger med odlingens bidrag till Landösjöns näringsbelastning. Förutom 
kända sakförhållanden kommer jag i utlåtandet att hänvisa till vad som anförts från 
Miljöprövningsdelegationen, Västernorrlands län (fortsatt benämnd Miljöprövnings-



 

 

delegationen) , Länsstyrelsen Jämtlands län samt till sökanden av utökad odlingsverksamhet 
(fortsättningsvis benämnd Bolaget) 

 

Kort-CV (Mats Jansson) 

FD-examen limnologi, Uppsala universitet 1978 

Docent i limnologi, Uppsala universitet 1981 

Vik prof limnologi, Lunds universitet (4 mån 1985/86) 

Vik prof naturgeografi, Umeå universitet 1986 – 1992 

Prof naturgeografi, Umeå universitet 1992 – 2012 (pension) 

Författare av ca 120 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter med peer review-system 
(bl.a 2 titlar i Science och 2 titlar i Nature). Författare av läromedel 

Granskare av forskningsansökningar för bl.a. Naturvårdsverket, Formas och Vetenskapsrådet 

Granskare av manuskrift för ett stort antal internationella tidsskrifter 

Flertal uppdrag som opponent, betygsnämndsledamot och sakkuning granskare vid 
tjänstetillsättningar i Sverige och utomlands 

Huvudhandledare för 14 doktorander fram till doktorsexamen 

 

2. Fosfor och kväve i sötvatten 

Vanligen avses ämnena fosfor och kväve när näringssituationen i sötvatten diskuteras. Fosfor 
och kväve utgör begränsande faktorer för den biologiska produktionen i sötvatten. Med detta 
menas att dessa för alla organismer essentiella näringsämnen förekommer i så låga 
koncentrationer att de sätter en gräns för bioproduktionen. En ökad tillförsel av ett 
begränsande ämne kommer därför att stimulera produktionen av biologiskt liv. Den primära 
effekten är en ökad basproduktion (planktonalger, fastsittande alger, bakterier) vilken nyttjas 
för sekundärproduktion på olika trofinivåer (djurplankton, bottenfauna och fisk). Det finns 
således klara samband mellan näringstillgång och biologisk produktion på alla trofiska nivåer 
i sjöar.  

Fosfor har länge setts som det primärt begränsande näringsämnet följt av kväve. Senare 
forskning har visat att detta är en sanning med modifikation. I naturliga opåverkade och 
näringsfattiga (oligotrofa) sjöar är kväve oftast mer begränsande än fosfor. Fosforbegränsning 
förefaller ofta vara ett inducerat tillstånd orsakat av onaturligt förhöjd kvävetillförsel.  

Det är viktigt att framhålla att effekten av ökad tillförsel av ett av ämnena fosfor eller kväve 
oftast är liten. För att få en påtaglig ökning av bioproduktionen krävs samtidig ökning av båda 
ämnena. Således bör bedömningar av ökad tillförsel av näring i sjöar normalt beakta både 
fosfor och kväve. 

Fosforns roll som begränsande faktor styrs av att endast en del, främst lösta föreningar, av det 
totala antalet förekomstformer är tillgänglig för upptag i basproducenter. Fosfor ingår också i 
associationer med partiklar, ofta via fosforns reaktionsbenägenhet med järnföreningar. Sådana 



 

 

partiklar sedimenterar och lagras permanent i sjösedimentet och fosfor undandras därmed från 
nyttjande i vattenmassan. Kväve har en annorlunda kemi. Det förekommer nästan enbart 
bundet i organiska föreningar och som oorganiskt nitrat eller ammonium. Nitrat och 
ammonium är tillgängliga för biologiskt upptag. Till skillnad från fosfor har kväve också 
gasfaser. En betydande del av sjöars nitratinnehåll omvandlas via biologiska processer 
(denitrifikation) till kvävgas som emitteras till atmosfären och därmed undandras en del av 
kvävet från produktionsnyttjande i sjön. 

Näringsämnenas roll i rinnande vatten är i princip densamma som i sjöar. Skillnader mellan 
rinnande vatten och sjöar är att i sjöar spelar uppehållstid och sedimentation en mycket större 
roll för näringsbelastningens effekter än i rinnande vatten. 

 

3. Näringsomsättning i system påverkade av vattenreglering 

I Sverige är huvuddelen av de sjöar och vattendrag som utnyttjas för vattenkraftändamål 
belägna i eller i anslutning till fjällregionen och det är där som stora vattenmagasin med 
dämningsamplituder upp till tiotals meter främst återfinns. Sådana magasin är nästan alltid 
näringsfattiga eller mycket näringsfattiga. En effekt av dämningar är att den del av sjöarnas 
basproduktion som sker på näringsrika grunda bottnar slås ut genom erosion orsakad av att 
istäcket sjunker ner till dessa bottnar vartefter som magasinets vattennivå sänks under vintern. 
Detta har en negativ inverkan på fiskpopulationer vilka blir hänvisade till att nyttja den 
basproduktion som sker i vattenmassan och som där regleras av tillgången på fosfor och 
kväve. Till del kan näringsläckage från överdämda landområden ha en stimulerande effekt på 
på bas- och fiskproduktion åren närmast efter en dämning. Effekten avtar med tiden och 
fiskens livsvillkor blir sämre än de var före dämning. (Grimard och Jones, 1982).  

Stora magasin påverkar också nedströms belägna vattenområden, främst via ändrad 
flödesregim där flödestoppar under snösmältningen kapas och vattenföringen blir ganska 
jämnt fördelad över året. Detta har bl.a. effekter på fosfortransporten som kan minskas genom 
ökad utsedimentering av fosforbärande partiklar i magasinen och minskad erosion av 
översvämmade strandzoner (Brydsten m.fl. 1990). Att fosforhalten minskar efter reglering 
indikeras också av ”Aquabest project 22/2014: Fiskodlingspotential i 10 jämtländska 
regleringsmagasin” som anger beräknade bakgrundshalter i undersökta magasin (samtliga av 
liknande karaktär som Landösjön) mellan 4,1 och 5,8 ug/ L (medelvärde 4,9) att jämföra med 
uppmätta halter mellan 2,4 och 4,8 ug/L (medelvärde 3,2). 

Sjöar som däms går alltså från ett tillstånd där produktion av fisk normalt inte främst 
begränsas av näringstillgången i vattnet utan av ljustillgången på de grunda bottnar där 
huvudelen av basproduktionen sker (se ex Karlsson m.fl. 2009) till ett tillstånd där fisken blir 
beroende av den näringsbegränsade basproduktionen i vattenmassan. Om ingen kompensation 
sker för den uteblivna basproduktionen på bottnarna kommer tillväxten av fisk att försämras. 
Effekten förstärks om fosforhalterna minskar i vattnet (se ovan). Experiment i fullsjöskala har 
visat på fiskens beroende av vattenmassans basproduktion och att fisktillväxten kan 
restaureras genom att stimulera denna produktion via måttlig ökning av näringshalten. 
Regleringsmagasins näringsomsättning och fiskpopulationers respons på dämning och 
näringstillgång studerades således i ett storskaligt experiment med tillsatser av fosfor och 
kväve i Mjölkvattnet i de övre delarna av Långans avrinningsområde (Rydin mfl). Fosfor- och 
kvävekoncentrationerna ökades här med ca 3 ug/L respektive 20 ug/L under somrarna 2002 
och 2003. Resultaten blev en stimulering av såväl planktonproduktion (planktonsamhällets 



 

 

struktur förändrades inte) som av rödingtillväxt. Rödingtillväxten efter gödslingen var 
densamma som den beräknade tillväxten före dämningen av Mjölkvattnet. Ca 50 % av den 
tillsatta fosforn sedimenterade och ca 30 % förlorades via utloppet. Inga ökade utlopps-
förluster av kväve kunde beläggas efter gödsling. Resultaten visar att en produktionsförlust 
från grunda bottnar kan kompenseras med ökad basproduktion i vattenmassan och ger 
vägledning om näringsämnesomsättningen i regleringsmagasin. Mjölkvattenexperimentet 
visar således, liksom andra liknande experiment i näringsfattiga sjöar, att en måttlig ökning av 
fosfor och kvävebelastningen stimulerar bioproduktionen, att en stor del av fosforbelastningen 
binds upp i sedimenten och att en del av kvävebelastningen förloras till atmosfären. 
Regleringsmagasinen fungerar i dessa avseenden på samma sätt som opåverkade sjöar. 
Resultaten från det fullskaliga experimentet i Mjölkvattnet utgör sannolikt det enskilt bästa 
svenska underlag som finns för bedömning av regleringsmagasins reaktioner på en måttligt 
ökad näringstillförsel. Att Mjölkvattnet är beläget i Långans vattensystem och med en 
liknande morfometri och vattenomsättningstid som Landösjön gör det extra värdefullt som 
jämförelseobjekt vid ställningstaganden till Landösjöns respons på näringsläckage från 
fiskodling.  

 

4. Fiskodlingens bidrag till sjöars näringsbelastning 

Fiskodling i kassar leder till ökad näringsbelastning. Påverkan sker främst genom foderspill 
och genom exkretion från fisken. En stor del av fosforläckaget sker via fiskfekalier som i 
partikulär form sedimenterar och binds in i sjöns sediment. Kväve läcker via fekalier och 
genom utsöndring av ammoniumkväve. Effekten av dessa näringsförluster är helt beroende på 
förhållandet mellan odlingens storlek och sjöns egenskaper. En viktig aspekt när det gäller 
konsekvens av utsläpp från fiskodlingar är att förhållandet mellan fosfor och kväve är ungefär 
detsamma som i behovet hos basproducenter i sjön. Det betyder att en ökning av fosfor-
belastningen åtföljs av en ökning av kvävebelastningen svarande mot det ökade kvävebehov 
hos basproducenterna som fosforökningen ger upphov till, Detta innebär att det blir möjligt att 
bedöma effekterna av en odling genom att bara se till fosforutsläppet (eller kväveutsläppet) 
förutsatt att sjön inte är kraftigt fosfor- eller kvävebegränsad.  

 

5. Näringssituationen i Landösjön och nedre Långan 

De underlag som jag tagit del av visar att Landösjön är ett utpräglat näringsfattigt system. 
Vidare tyder förhållandet mellan fosfor- och kvävekoncentrationerna på antingen en liten 
fosforbegränsning eller en sambegränsning av fosfor och kväve. Samma sak gäller nedre 
Långan. 

Det innebär i sin tur att bedömningar om konsekvenser av odlingen, som hittills skett i 
ärendet, kan göras enbart utifrån fosforbelastningsvariationer.  

Av Miljöprövningsdelegationens beslut framgår att frågan om effekter av näringsläckage från 
odlingen tillmätts stor betydelse och att delegationen härvidlag lutar sig starkt mot vad som 
anförs i remissvar från Länsstyrelsen Jämtlands län. Det finns således skäl att noga granska 
vad som anförts av Länsstyrelsen Jämtlands län och Miljöprövningsdelegationen. 

  



 

 

De frågor som har betydelse i sammanhanget är 

1. Hur stor är nuvarande påverkan på Landösjön? 
2. Hur stor blir påverkan på Landösjön av en utökad odlingsverksamhet? 
3. Är hittillsvarande och blivande näringsbelastning från fiskodlingsverksamheten 

acceptabel med hänsyn till Landösjöns funktion som ekosystem? 
4. Hur stor är nuvarande påverkan på nedre Långan? 
5. Hur kan påverkan förväntas bli på nedre Långan med en utökad odlingsverksamhet?  
6. Är hittillsvarande och blivande näringsbelastning från fiskodlingsverksamheten 

acceptabel med hänsyn till nedre Långans funktion som ekosystem och att nedre 
Långan ingår i ett Natura 2000-område? 

 

5.1 Nuvarande påverkan på Landösjön 

För att besvara frågor om påverkan av odlingsverksamheten måste, så långt möjligt, 
nuvarande näringskoncentrationer jämföras med de som representerar förhållanden utan 
fiskodling. Om ingen annan miljöstörning tillkommit efter att odlingen startade kan ett 
referensvärde vara fosforkoncentrationen i Landösjön före odling. Analyser från den tiden 
saknas. Därför måste ett referensvärde skattas på annat sätt. Länsstyrelsen Jämtlands län och 
Miljöprövningsdelegationen har valt att använda värden som uppmätts i nedre Långan mellan 
2007 och 2010 (ca 3,6 ug/L). Som metod är det tvivelaktigt att hämta ett referensvärde från en 
lokal som teoretiskt ligger inom fiskodlingens influensområde. Bolaget har valt att använda 
Hammerdalssjön som referens (Totalfosforkoncentration = 4,6 ug/L) eftersom den sjön i 
många avseenden liknar Landösjön. Länsstyrelsen Jämtlands län redovisar i annat samman-
hang (sid 2 i remissvaret) koncentrationer från 27 reglerade och 16 oreglerade sjöar av samma 
typ som Landösjön vilka uppges ha totalfosformedelvärden på 4,5 respektive 4,6 ug/L. Ingen 
har valt att hänvisa till beräkningar som återfinns i ”Aquabest project 22/2014 Fiskodlings-
potential i 10 jämtländska regleringsmagasin” som anger beräknade bakgrundshalter mellan 
4,1 och 5,8. i dessa magasin som i väsentliga avseenden liknar Landösjön. Sett till alla dessa 
siffror så förefaller referensvärdet (av odling opåverkat system) kunna befinna sig mellan 3,6 
och 5,8 ug/L. Medelvärdet av alla data blir ca 4,6 vilket är detsamma som det värde som 
Bolaget använt. Vad gäller frågan om odlingspåverkan på fosforkoncentrationen så finns 
mätvärden från Landösjön som belyser näringshaltutvecklingen under odlingsperioden från 
det kontrollprogram som odlingen ålagts. Analyser har utförts vid sammanlagt 17 tillfällen 
under perioden 2000 – 2015. Prover har insamlats från en punkt vid odlingen och en referens-
punkt uppströms odlingen. Dessa uppgifter har inte använts av Länsstyrelsen Jämtland med 
motiveringen att materialet är svårbedömt (remissvar sid 3). För en bedömning av odlings-
påverkan hänvisar man istället till mätningar som länsstyrelsen själv låtit genomföra vid två 
tillfällen 2013 och 2014 med vatten från fyra punkter (yta och botten) nedströms och en punkt 
(yta och botten) uppströms odlingen. Vid ett tillfälle uppmättes en låg syrgashalt vid en av 
dessa punkter vilket utgör det första av fyra argument (remissvar sid 2 o 3) för att hävda att 
det finns ”tydliga indikationer på förändringar i vattenmiljön i Landösjön som en följd av 
odlingsverksamheten”. Argument 2 är att länsstyrelsens mätningar från mars 2014 redovisar 
ett fosforvärde som är lägre (3 ug/L) uppströms odlingen än värdena (8-9 ug/L) nedströms 
odlingen. I övrigt visar länsstyrelsens analyser inga påtagliga avvikelser från de värden som 
redovisas i odlingens kontrollprogram. Här må endast konstateras att ett enda analysvärde inte 
bidrar till några som helst slutsaser om utvecklingen över en 15-årsperiod.  



 

 

Länsstyrelsens argument 3 är att Bolagets mätningar (kontrollprogrammet) visar högre värden 
vid odlingen än uppströms denna vid mätningar 2013. Det är egendomligt att man här valt att 
hänvisa till analyser som man betraktar som svårbedömda vilket måste tolkas som att man 
anser att de inte bör utgöra ett lämpligt underlag för slutsatser. Det kan tilläggas att hela 
tidsserien av ytprover (2000-2015) inte visar några skillnader mellan koncentrationer vid och 
uppströms odlingen. 

Det fjärde argumentet är att hänvisa till att Indalsälvens Vattenvårdsförbunds mätningar i 
nedre Långan visar på en trend mot ökande fosforhalter. Detta trots att länsstyrelsen på sid 8 i 
remissvaret anger att ”Länsstyrelsens bedömning är att det i dagsläget inte går att fastställa att 
vattendraget påverkats av övergödning från odlingsverksamheten”. 

Sammanfattningsvis så hävdar länsstyrelsen alltså en tydlig påverkan av 15 års fiskodling på 
Landösjön genom hänvisning till ett enda värde på syrgashalten och ett enda värde på fosfor-
halten i Landösjön, samt till enstaka värden från ett analysprogram man själv underkänner och 
till ett förhållande som man själv säger inte kan beläggas.  

Om man istället ser till de analyser som redovisas från kontrollprogrammet så är det riktigt 
som länsstyrelsen påpekat att analysförfarandet under delar av perioden haft en detektions-
gräns (5 ug/L) som är väl hög för att tillfredsställande beskriva fosfortillgången i ett vatten 
med så låga koncentrationer som de i Landösjön. Det kan också påpekas att det är svårt att 
analysera låga fosforhalter med hög precision och att analysresultaten (oavsett laboratorium) 
ofta visar en spridning som beror av provhantering och analysprecision snarare än av verkliga 
koncentrationsvariationer. 

Sannolikt är konrollprogrammets analyser dock det bästa bedömningsunderlag som finns. 
Halterna av totalfosfor visar inte på någon tydlig temporal trend under perioden 2000-2015. 
Relativt stora relativa variationer förekommer mellan olika tillfällen och olika punkter. 
Troligen är dessa variationer mer ett uttryck för ”metodvariation” snarare än för en reell 
koncentrationsvariation i Landösjön. Medelvärdet av samtliga analyser är 6,1 ug/L (ytprov 
referenspunkt), 6,5 ug/L (ytprov odlingen), 5,3 ug/L (bottenprov referenspunkt) och 7,0 ug/L 
(bottenprov odlingen ). Dessa medelvärden är något ”överskattade” eftersom detektions-
gränsvärdet (5 eller 2 ug/L) använts för resultat under detektionsgränsen). Med de 
reservationer som finns för analysprecision kan det ändå konstateras att resultaten ger en rätt 
rimlig bild av näringssituationen. Jämfört med det skattade bakgrundsvärdet för totalfosfor på 
ca 4,6 ug/L (se ovan) så tycks en viss ökning av koncentrationen ha skett i en stor del av sjön. 
Om man antar att inga andra ökningar av fosfortillförsen skett (tex från skogs o jordbruk) så 
innebär det att de delar av sjön som representeras av analyserna har fått en ökning av 
totalfosforhalten med ca 1,5-2 ug/L. Vidare kan en viss ytterligare lokal påverkan på botten-
vattnet vid odlingen skönjas. Den bild som formas av ovanstående beräkningar stämmer väl 
med den teoretiska koncentrationshöjning på ca 2 ug/L som blir följden om de beräknade 
årliga fosforförlusterna från odlingen (550 ton fisk) på 2893 kg P/år distribueras i hela 
Landösjöns vattenvolym. Här finns också utrymme för sedimentationsförluster. Teoretiskt bör 
dessa kunna uppgå till ca 50 % av utsläppen från odlingen. Denna andel grundas på dels 
resultaten från Mjölkvattenexperimentet (Rydin mfl 2008) dels på sedimentationsförluster 
som redovisas i Tabell 8 i ovan citerade rapport från Aquabest vilka visar på en tydlig relation 
mellan omsättningstid och sedimentation. Landösjön har en omsättningstid på ca 1 år vilket 
ganska exakt mosvarar sedimentationsförluster på 50 %. Med en sedimentation på 50 % borde 
haltökningen av fosfor stannat på ca 1 ug/L. Med de osäkerheter som finns inbakade i 
beräkningarna (skattade bakgrundsvärden mm) så är ändå överensstämmelsen mellan uppmätt 



 

 

och skattad koncentrationshöjning överraskande god. Kontrollprogrammets mätningar kan 
alltså tolkas som att en liten påverkan på Landösjöns näringsinnehåll föreligger med 
nuvarande odlingsvolym. De beräkningar som redovisas ovan tyder vidare på att fosfor från 
odlingen distribueras i hela sjövolymen trots att odlingen är belägen i nedre delen av sjön. Jag 
återkommer till detta nedan i samband med diskussion om tillåtlig odlingsvolym.  

Den påverkan som idag kan spåras måste betraktas som låg. De koncentrationer av fosfor som 
föreligger i sjön speglar fortfarande en mycket näringsfattig miljö. Läckaget kan ha inneburit 
en viss stimulans av basproduktionen med åtföljande positiva effekter på fiskens tillväxt. (jmf 
resultaten från Mjölkvattnet). Påverkan från odlingen måste också relateras till annan 
påverkan på sjön. De viktigaste av dessa är den genomförda regleringen av sjön samt av stora 
uppströms belägna sjöar. Ytterligare påverkansfaktorer är höga kvicksilverhalter och den 
kontinuerliga utplantering av röding som sker i sjön. Utplanteringen påverkar rimligen sjön 
genom sk ”top down”-effekter på organismsamhället. Jämfört med all denna påverkan på 
Landösjön kan påverkan från odlingens näringsläckage i dagsläget ses som närmast 
försumbar.  

 

5.2 Påverkan på Landösjön av utökad odlingsverksamhet  

Bolager har beräknat fosforläckaget från odlingen till 2893 kg/år för odlingsvolymen 550 
ton/år, till 5259 kg /år för volymen 1000 ton /år och till 7890 kg/år vid volymen 1500 ton/år. 
Ingen remissinstans har invänt mot det sätt som dessa siffror beräknats på. Ej heller 
Miljöprövningsdelegationen. 

Länsstyrelsen Jämtlands län hävdar i sitt remissyttrande att odlingens utsläpp endast sprids 
nedströms odlingen. Antagandet härvidlag är att endast ca 10 % av sjöns hela volym berörs 
(uppehållstiden för vatten anges till mindre än 1 månad i antaget berört område jämfört med 
1,2 år i hela sjön). På detta antagande grundar man sedan sitt ställningstagande till odlingens 
tillåtlighet och anger att tillåtlig odlingsvolym skulle vara endast 200 ton/år vilket är mindre 
än vad odlingen för närvarande har tillstånd till.  

Det finns invändningar mot detta synsätt. Antagandet att endast områden nedströms odlingen 
berörs stöds inte av några faktauppgifter eller hänvisningar till studier av spridning från 
punktkällor. På så sätt blir det möjligt att hävda vilket påverkansresultat som helst och 
resultatet kommer att styras av tyckande och inte av beprövad erfarenhet eller någon ambition 
att på ett objektivt sätt motivera ståndpunkten. I själva verket har spridningen från odlingen 
sannolikt en mycket vidare distribution än vad Länsstyrelsen Jämtlands län hävdar. 
Vindpåverkan på Landösjöns stora vattenmassa under den isfria delen av året torde vara 
kraftig med induktion av strömmar och motströmmar som följd. Sådana vattenrörelser bör ha 
en mycket större inverkan på vattenomsättningen i sjön än den relativt långsamma vatten-
transporten från inlopp till utlopp vilken tar ca ett år. Stöd för denna åsikt finns i de 
beräkningar av hittillsvarande odlingspåverkan som redovisas ovan och som pekar på att 
fosforutsläppen från odlingen distribueras i hela vattenmassan.  

Om det antas att alla utsläpp från odlingen sprids i hela sjön utan sedimentationsförluster 
skulle en ökning av odlingsvolymen till 1000 ton/år kunna medföra en fosforkoncentrations-
ökning med ca 2 ug/L och en ökning till 1500 ton en ökning med ca 4 ug /L utöver tillskott 
från nuvarande odlingsvolym . Med det mer sannolika scenariot innebärande en sedimentation 
motsvarande upp till ca 50 % av utsläppen (Aquabest 2014, Rydin m.fl. 2008) blir 



 

 

koncentrationshöjningarna istället ca 1 respektive 2 ug/L. Fosforkoncentrationen i sjön blir då 
ca 8 ug/L vid odlingsvolymen 1500 ton. Detta kan jämföras med Aquabest´s beräkningar av 
de maximala halter av fosfor som kan tillåtas i 10 jämtländska regleringsmagasin utan att 
ekologisk status försämras vilka anger tillåtna koncentrationer mellan 5,9 och 8,3. Landösjön 
skulle alltså enligt dessa beräkningar kunna ha bibehållen ekologisk status avseende närings-
ämnen även vid odlingsvolymen 1500 ton. Givet de förutsättningar som i övrigt råder i 
Landösjön bör påverkan således betraktas som acceptabel även vid utökad verksamhet. Sjöns 
näringsinnehåll kommer fortfarande av att representera en stor, mycket näringsfattig sjö, 
nedanför fjällregionen. Jämfört övrig påverkan av vattenregleringar och fiskinplantering 
måste effekterna av fiskodlingen på sjöns ekologiska status fortfarande bedömas som ringa.  

Såväl Bolaget som Länsstyrelsen Jämtlands län bedömer odlingsutrymmets tillåtlighet utifrån 
värden i vattenkvalitetsnormen som anger övre gränsen för hög respektive god vattenkvalitet. 
Med tanke på Landösjöns låga ekologiska status är det min uppfattning att såväl hög som god 
vattenkvalitet vad gäller näringsämnen är acceptabla tillstånd vad gäller Landösjön. Även om 
gränsen ner till god kvalitet skulle passeras så blir det med liten marginal. Med hänsyn till vad 
som anförts i avsnitt 3 ovan går det också att betrakta en måttlig näringsökning i Landösjön 
som en restaureringsåtgärd vad gäller tillväxtsituationen för fisksamhället. 

Sett i ett vidare perspektiv så har nästan alla sjöar i Norrland hög eller god ekologisk status 
vad avser näringsämnen (https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/data--
statistik/officiell-statistik/officiell-statistik--havs--och-vattenmiljo/fosfor-i-sjoar-och-
vattendrag.html) 

Landösjön är således inget unikum och förblir en typisk representant för den norrländska 
sjöpopulationen vad avser koncentrationen av näringsämnen. 

 

5.3 Fiskodlingens inverkan på nedre Långan.  

Jag delar länsstyrelsens uppfattning att det ”i dagsläget inte går att fastställa att vattendraget 
påverkats av övergödning från odlingsverksamheten”. Trots denna inställning från 
Länsstyrelsen har Miljöprövningsdelegationen utan särskild motivering valt att tolka den figur 
som länsstyrelsen redovisar i bilaga 5 till sitt remissvar som belägg för odlingspåverkan på 
Långan. Detta kan inte göras utan statistiska belägg för att de variationer som visas i figuren 
illustrar en trend och belägg för att att en eventuellt signifikant trend inte varit orsakad av 
naturlig variation, annan påverkan eller analysosäkerhet. Därmed också sagt att de variationer 
som redovisas i bilaga 5 kan ha många andra orsaker än påverkan från fiskodlingen i 
Landösjön.  

Framtida påverkan på nedre Långans näringsinnehåll till följd av utökad odlingsvolym är helt 
beroende av vad fosforkoncentrationen blir i Landösjön. Att den fosforökning som sannolikt 
orsakats av hittillsvarande verksamhet i Landösjön inte i kan spåras i nedre Långan betyder 
inte att effekter av ökad odlingsvolym uteblir. Om koncentrationen i nedre Långan i värsta fall 
blir densamma som den som beräknats ovan för Landösjön så höjs den från ca 4-5 ug/L till ca 
5-6 ug/L (1000 ton) eller 6-7 ug/L (1500 ton). En viss ökning av basproduktion och 
fiskproduktion kan bli följden. Huruvida detta är till nytta eller skada för systemet och därmed 
i strid med klassningen som Natura 2000-område är en fråga om betraktelsesätt. Nedre 
Långan är idag kraftigt påverkad av uppströms belägna vattenregleringar. Frånvaron av 
flödestoppar innebär att strandområden inte regelbundet översvämmas och att den närings-
tillförsel som sådana översvämningar medför i stort sett uteblir. Om så är fallet skulle en liten 



 

 

ökning av näringsbelastningen på ån kunna innebära en återgång mot en naturlig belastnings-
situation. Förutom av vattenregleringarna är nedre Långan påverkad av höga kvicksilverhalter 
och modernt skogsbruk (se Länsstyrelsen Jämtlands län åtgärdsplan för Långans 
vattensystem). Min bedömning blir att fiskodlingens påverkan på nedre Långans ekologiska 
status blir liten om påverkan från vattenregleringar och övrig påverkan vägs in i 
bedömningen. Det borde t.o.m. kunna ifrågasättas om Natura 2000-klassningen av nedre 
Långan är förenlig med systemets kraftigt förändrade karaktär som följd av vattenreglering 
och annan påverkan. 

 

6. Allmänt om lämplighet av fiskodling i regleringsmagasin 

Om odling av röding och andra laxfiskar tillmäts ett samhällsekonomiskt värde och bedöms få 
förekomma kan det konstateras att det knappast finns lämpligare miljöer för odlings-
verksamhet än vattenkraftmagasin. Det handlar om stora, mycket näringsfattiga, vatten-
volymer med för verksamheten lämplig vattentemperatur. Systemet har stor tolerans mot ökad 
näringstillförsel och hög kapacitet att begränsa nedströmsförluster av näring genom 
permanent inlagring av fosfor i sedimenten. Det är ganska okomplicerat att via relevanta 
kontrollprogram ha närmast fullständig kontroll av odlingseffekter, i vart fall vad gäller 
storlek och konsekvenser av näringsläckage.  

I nuläget saknas i hög grad erfarenhet för att på ett relevant sätt kunna bedöma odlingens 
effekter på vattenmiljön och därmed möjligheten att väga positiva och negativa effekter av 
odling mot varandra. Detta illustreras av nuvarande kunskapsläge vad gäller Landösjön.  

Samtidigt erbjuder Landösjön ett utmärkt tillfälle att inhämta information om fiskodlings-
effekter i stora vattenkraftmagasin både vad gäller påverkan på magasinets vattenkvalitet och 
på nedströmseffekter.  

Om man är intresserad av kunskapsinhämtning så vore fortsatt odlingsverksamhet 
kombinerad med ett stabilt kontrollprogram av stort värde inför framtiden.  
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