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Sammanfattning 

Vattudalens fisk AB bedriver sedan 2008 fiskodlingsverksamhet i sjön Ströms Vattudal i 

Strömsunds kommun, Jämtlands län. Föreliggande PM sammanfattar resultat från en 

förenklad påverkansanalys som utförts för bolagets fiskodling i Linjeviken. 

Påverkansanalysen motsvarar de analyser som gjorts för bolagets fiskodling i Postviken, i 

samband med bolagets ansökan till utökat tillstånd.  
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1 Inledning och syfte 

Fiskodling har bedrivits i sjön Ströms Vattudal i Strömsunds kommun, Jämtlands län, 

sedan 2008. Vattudalens Fisk AB (hädanefter bolaget) producerar fisk vid två lokaler: 

Linjeviken och Postviken (Figur 1). 

 

Figur 1. Bolagets fiskodlingslokaler i Ströms Vattudal: Linjeviken, med sina två odlingslokaler, och 
Postviken. 

Som del av bolagets ansökan om fortsatt och utökat tillstånd för fiskodling vid Postviken, 

har Sweco tagit fram ett underlag för bedömning av fiskodlingsverksamhetens påverkan 

på Ströms Vattudals vattenmiljö, avseende utsläpp av näringsämnen och partikulärt 

material från verksamheten.  

Föreliggande PM sammanfattar resultat från en förenklad påverkansanalys som utförts 

för bolagets fiskodling i Linjeviken. Påverkansanalysen motsvarar de analyser som gjorts 

för bolagets fiskodling i Postviken, i samband med bolagets ansökan till utökat tillstånd.  

Den förenklade analysen av påverkan på Ströms Vattudal som presenteras i föreliggande 

PM omfattar följande scenarier: 
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1. Påverkan på sjön från befintlig lokal vid Linjeviken och befintligt tillstånd på 

maximal fiskproduktion på 1 600 ton/år och maximal foderförbrukning på 

1 800 ton/år. 

2. Påverkan på sjön då ingen fiskodling sker vid Linjeviken. 

För bakgrund och metodik hänvisas till rapporten ”Effekter av Postvikens fiskodling på 

näringsämnesstatus och bottensubstrat i Ströms Vattudal – påverkansanalys av befintlig 

och utökad odling, samt alternativ lokalisering. Uppdragsnummer 13003094”.  

2 Bolagets befintliga tillstånd och verksamhet 

Verksamhetens befintliga tillstånd tillåter en fiskproduktion på maximalt 1 600 ton/år och 

en foderförbrukning på maximalt 1 800 ton/år. Tillståndet tillåter odling i två lokaler, 

Linjeviken Nord och Linjeviken Syd. Historiskt sett har den största delen av produktionen 

skett vid Linjeviken Nord. Odlingskassarnas placering (baserat på inmätningar år 2019) 

visas i Figur 2, där det framgår att majoriteten av de 44 odlingskassarna är belägna i 

Linjeviken Nord. 

 

Figur 2. Odlingskassarnas placering baserat på inmätningar år 2019. Vid lokalen Linjeviken Nord 

finns totalt 40 kassar och vid Linjeviken Syd 4 kassar. 
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Foderförbrukningen är ojämnt fördelad över året. En majoritet (98 %) av den årliga 

utfordringen sker mellan maj och november, då fisken i huvudsak tillväxer. Perioden 

kallas produktionssäsongen. Fiskens aptit och tillväxt minskar under årets kallare 

månader. Augusti är månaden med högst utfodring (24,5% av totala utfodringen).  

3 Resultat och diskussion 

3.1 Näringsämnesstatus i Ströms Vattudal 

Det beräknade referensvärdet för totalfosfor i Ströms Vattudal är 4,4 µg/l, och baseras på 

provspecifika absorbansmätningar och en sjöhöjd över havet på 286 m. Medelvärdet av 

uppmätta totalfosforkoncentrationer i sjön är 5,1 µg/l. Detta resulterar i en EK på 1,0, 

vilket motsvarar hög status för parametern totalfosfor och kvalitetsfaktorn näringsämnen. 

3.2 Utsläpp från odling med befintligt och ansökt tillstånd, liksom nollalternativ 

Beräknade utsläppsmängder av fosfor från fiskodling med befintligt tillstånd redovisas i 

Tabell 1. 

Det befintliga tillståndet tillåter en foderförbrukning på 1 800 ton/år, vilket givet en 

foderkoefficient på 1,0 (medelvärde för senaste nio åren, 2010–2018) resulterar i en 

fiskproduktion på 1 720 ton/år (nettovikt), vilket överstiger tillståndets andra skrivelse som 

är att fiskproduktionen inte får överskrida 1 600 ton/år. Det är med andra ord 

fiskproduktionen på 1 600 ton/år som är begränsande i det här fallet, och 

utsläppsberäkningarna baseras därför på den maximala produktionen.   

Den årliga fosforförlusten, det vill säga mängden fosfor som släpps ut från odlingen, givet 

maximal fiskproduktion är 6 997 kg. Av detta antas 20 %, eller 1 399 kg bidra till de 

uppmätta värdena av totalfosfor i provpunkterna i sjön (Tabell 1). Under augusti månad är 

den beräknade fiskproduktionen 392 ton fisk, vilket resulterar i en total fosforförlust på 

1 713 kg och en vattenlöslig fosforförlust på 343 kg. 

Tabell 1. Utsläppsmängder av fosfor, foderförbrukning och tillhörande fiskproduktion från 

fiskodlingen med befintligt tillstånd. 

Utsläppsmängder fosfor (fosforförlust, L), befintligt tillstånd 
 

Foderförbrukning (F) Fiskproduktion (P) Fosforförlust (L) Vattenlöslig fosforförlust (L löst) 

 (ton) (ton) (kg) (kg) 

Aug 410 392 1 713 343 

Helår 1 675 1 600 6 997 1 399 

3.3 Hydrodynamik och generella strömningsmönster i Ströms Vattudal 

Ströms Vattudal är en långsmal och djup sjö där de största tillflödena sker i sjöns norra 

ände, vilket gör att sjön karaktäriseras av relativt konstanta storskaliga 

strömningsmönster. De stora tillflödena från Svaningssjön och Gärdsjön i norr orsakar en 

ytström som rör sig sammanhängande genom hela den långsmala delen av sjön och 

sedan längs med sjöns östra strand norr om Strömsund. Ytströmmen kan bland annat 

ses i form av högre medelhastigheter i ytan, vilket visas i Figur 3. Modellresultaten visar 

också att en svagare returström, motriktad ytströmmen, förekommer på djup större än 

15–20 meter.  
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Förutom tillflödena har även vinden en viss påverkan på strömningen i Ströms Vattudal. 

Främst påverkar vinden hastigheterna och strömningsmönstren i de grundare delarna av 

sjön, dvs inne i vikar och i området väster om den stora ön i sjöns södra del. I dessa 

områden varierar strömriktningen med rådande vindförhållanden. Även i övriga delar av 

sjön har vinden en viss inverkan, främst genom att den kan förstärka eller bromsa den 

sammanhängande ytströmmen. 

 

Figur 3. Medelströmhastigheter vid ytan och botten av Ströms Vattudal. Pilarna symboliserar de 
dominerande strömriktningarna i sjön. 

Fiskodlingsverksamheten vid Linjeviken är uppdelad i två lokaler, Linjeviken Nord och 

Syd. Linjeviken Nord är belägen strax söder om Ögelströmmen, vilket är den smala 

passage som förbinder Ströms Vattudal med den uppströms liggande Svaningssjön. Från 

Svaningssjön kommer det största inflödet till Ströms Vattudal, och i Ögelströmmen 

förekommer generellt höga strömhastigheter (vid ytan överstiger medelhastigheten 

20 cm/s). Inflödet bildar en ytström i Ströms Vattudal, som i sin tur inducerar en 

returström med motsatt riktning. Vid fiskodlingen i Linjeviken Nord passerar ytströmmen 

generellt lite väster om odlingsområdet, vilket kan ses av att medelströmhastigheter är 

högre där (se Figur 4). Modellresultaten visar att returströmmen som uppstår vid 

Linjeviken Nord är belägen på djup större än 4–5 m, vilket är grundare än i övriga delar 

av sjön. Den grunda returströmmen samt de höga medelhastigheterna väster om 
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odlingen gör att vattenlösliga utsläpp från odlingskassarna periodvis kan transporteras 

några hundratals meter uppströms i riktning in mot strandkanten, vilket medför något 

sämre spädningsförhållanden. 

Linjeviken Syd ligger längre söderut vid sjöns västra strand, utmed vilken ytströmmen 

generellt rör sig. I detta område förekommer en returström på djup större än 10–15 m.  

 

Figur 4. Medelströmhastigheter på 3 m djup vid fiskodlingen i Linjeviken. 
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3.4 Verksamhetens påverkan på näringsämnesstatusen i Ströms Vattudal 

3.4.1 Verksamhetens bidrag av totalfosfor till Ströms Vattudal  

Fiskodlingsverksamhetens beräknade bidrag av totalfosfor till Ströms Vattudal visas i 

Figur 5. Kartan visar ett medelvärde för koncentrationsbidraget i sjöns modellerade yta 

under augusti månad. 

 

Figur 5. Medelkoncentrationsbidrag till Ströms Vattudal från fiskodling i Linjeviken givet befintligt 
tillstånd. Bidraget är beräknat utifrån utsläppet av vattenlöst fosfor och den hydrodynamiska 
modellens resultat för spridning av lösta ämnen. 

Fiskodling sker i Linjeviken och koncentrationsbidragen från odlingen följer sjöns 

dominerande strömningsriktningar. Bidragen är som störst närmast fiskodlingen och 

sprids som mest i sydlig riktning längs sjöns västra strand. Beräknade 

koncentrationsbidrag är störst vid provpunkterna Linjeviken, Hillsand och Äspnäs, som 

ligger närmast söder om odlingen, och mindre i övriga provpunkter som ligger längre ifrån 

eller norr om odlingen och där utsläppet från odlingen hunnit spädas mer. 

Koncentrationsbidragen av totalfosfor beräknas vara 1,5 µg/l i Linjeviken, 0,4 µg/l i 

Hillsand och Äspnäs, och mellan 0,0 – 0,3 µg/l i övriga provpunkter, vilket är under 

noggrannhetsnivån för mätningarna i sjön (som redovisas i heltal).  
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Tabell 2 visar en sammanställning av beräknade medelkoncentrationsbidrag till Ströms 

Vattudals provpunkter från fiskodlingsverksamheten i det undersökta scenariot. 

Tabell 2. Beräknade koncentrationsbidrag av totalfosfor (µg/l) till provpunkter i Ströms Vattudal från 
fiskodlingsverksamheten i Linjeviken. 

Beräknat koncentrationsbidrag, tot-P (µg/l) 

Provpunkt Befintligt tillstånd 

Gärdviken 0,0 

Ögelströmmen 0,2 

Linjeviken 1,5 

Hillsand 0,4 

Äspnäs 0,4 

Bonäset 0,3 

Rotnäset 0,1 

3.4.2 Totalfosforkoncentrationer och näringsämnesstatus i Ströms Vattudal med 

och utan fiskodling i Linjeviken  

Beräknade totalfosforkoncentrationer i Ströms Vattudals provpunkter under augusti 

månad, med och utan den befintliga fiskodlingen i Linjeviken visas i Tabell 11. Värdena 

som presenteras för befintligt tillstånd är uppmätta värden i recipienten. Värdena är 

medelvärden baserade på en augustimätning per år från de senaste fyra åren (2015 – 

2018), och visas som heltal utan decimaler vilket motsvarar noggrannhetsnivån för 

mätningarna i sjön. Medelvärdet för sjön visas också. 

Tabell 3. Beräknade totalfosforkoncentrationer (µg/l) i Ströms Vattudals provpunkter under augusti 
månad utan befintlig fiskodling i Linjeviken. Scenariot befintligt tillstånd, som motsvarar uppmätta 

värden i recipienten, visas också. * Uppmätta värden 

Koncentrationer tot-P (µg/l) 

Provpunkt Befintligt tillstånd* Utan fiskodling 

Gärdviken 5 5 

Ögelströmmen 3 3 

Linjeviken 6 5 

Hillsand 5 5 

Äspnäs 7 6 

Bonäset 5 4 

Rotnäset 5 5 

Medelvärde 5 5 

 

Koncentrationerna i sjön är jämförbara för de två scenarierna. De skillnader som kan 

utläsas syns i provpunkter närmast nedströms fiskodlingen. Medelvärdet för sjön i sin 

helhet förblir oförändrat då fiskodlingens bidrag tas bort.  

EK för parametern totalfosfor och resulterande näringsämnesstatus givet den befintliga 

verksamheten, det vill säga givet uppmätta värden i recipienten, visas i Figur 6. I figuren 

visas också beräknad EK och status då bidragen från den befintliga fiskodlingen tagits 

bort. Ströms Vattudals näringsämnesstatus är hög, baserat på mätvärden de senaste fyra 
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åren och givet befintlig fiskodling i Linjeviken. Statusen beräknas vara fortsatt hög, givet 

antagandet att fiskodlingen i Linjeviken inte fanns.  

 

Figur 6. Beräknade EK för parametern totalfosfor och resulterande näringsämnesstatus i Ströms 
Vattudal för ett scenario utan fiskodling vid Linjeviken. EK och status givet den befintliga 
verksamheten, det vill säga givet uppmätta värden i recipienten, visas också för jämförelse. 

Sammanfattningsvis bedöms inte den befintliga fiskodlingen vid Linjeviken ha lett till en 

försämring av status för kvalitetsfaktorn näringsämnen i Ströms Vattudal eller äventyra 

sjöns möjligheter att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. 

3.4.3 Anspråk på näringsämnesstatus  

Den modellerade rumsliga variationen av näringsämnesstatus i Ströms Vattudal, givet 

befintligt tillstånd presenteras i Figur 7.  

Vattenvolymerna som beräknas ha lägre än hög status tidvis inuti, och i närmast 

anslutning till fiskodlingskassarna beräknas utgöra 0,20 % av sjöns totala ytvattenvolym 

givet scenariot befintligt tillstånd och befintlig lokal i Linjeviken.  

Vattenvolymerna som beräknas ha sämre än god status tidvis inuti, och i närmast 

anslutning till, fiskodlingskassarna beräknas utgöra 0,01 % givet befintligt tillstånd. 
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Figur 7. Ströms Vattudal uppvisar hög näringsämnesstatus (parametern totalfosfor), givet samtliga 
mätdata i sjön. Den befintliga fiskodlingsverksamheten i Linjeviken ger upphov till förhöjda 
koncentrationer i direkt anslutning till odlingen, vilket resulterar i att en volym av sjön (0,20 %) tidvis 

har sämre än hög status. Utbredningen av dessa volymer i ytan visas i kartan. 

3.5 Verksamhetens påverkan på bottensubstrat i Ströms Vattudal 

Beräknad spridning och ackumulation av partikulärt material från fiskodlingen vid 

Linjeviken presenteras i Figur 8. I Tabell 4 redovisas hur stor area det 

fiskodlingsrelaterade sedimentet upptar, samt hur stor del av sjöns area det motsvarar. I 

brist på information om Ströms Vattudals bottenarea, beräknades andelarna baserat på 

sjöns ytarea, vilket resulterar i en konservativ beräkning eftersom sjöns ytarea är mindre 

än dess bottenarea. 

 

Figur 8. Beräknad spridning av partikulärt material från fiskodlingsverksamheten årligen i Linjeviken 
givet befintligt tillstånd. 
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Tabell 4. Beräknat påverkansområde för olika tillväxthastigheter av det fiskodlingsrelaterade 
sedimentet och påverkansområdets motsvarande andel av Ströms Vattudals ytarea (146 km2). 

 Area påverkansområde (m2) Andel av sjöns area 

Tillväxthastighet ≥ 1 mm/år ≥ 1 cm/år ≥ 10 cm/år ≥ 1 mm/år ≥ 1 cm/år ≥ 10 cm/år 

Befintligt 

tillstånd, befintlig 

lokal (Linjeviken) 

204 600 70 500 0 0,14 % 0,05 % 0,00 % 

Sedimentytor under befintlig fiskodling i Linjeviken som beräknas ha en tillväxthastighet 

på minst 1 mm per år beräknas utgöra 0,14 % av sjöns totala area. Ytor som bedöms ha 

en tillväxthastighet på minst 1 cm per år beräknas utgöra 0,05 % av sjöns totala area 

(Figur 8 och Tabell 4). Tillväxthastigheter som överstiger 10 cm per år återfinns inte i det 

studerade scenariot.  

Status för morfologiskt tillstånd (bottensubstrat i sjöar) bedöms vara hög upp till en 

avvikelse på 5% (se avsnitt 3.4.2 i rapporten ”Effekter av Postvikens fiskodling på 

näringsämnesstatus och bottensubstrat i Ströms Vattudal – påverkansanalys av befintlig 

och utökad odling, samt alternativ lokalisering. Uppdragsnummer 13003094”). Produktion 

enligt befintligt tillstånd vid Linjeviken bedöms därmed inte ha lett till en försämring av 

status för kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i Ströms Vattudal eller äventyra sjöns 

möjligheter att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. 

4 Slutsatser 

Resultat som presenteras i föreliggande PM tyder på att bolagets fiskodlingsverksamhet i 

Linjeviken inte innebär en försämring av kvalitetsfaktorerna näringsämnen och 

morfologiskt tillstånd i sjöar i berörd vattenförekomst Ströms Vattudal på ett sätt som 

medför att verksamheten skulle vara otillåten enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. 

Rådande näringsämnesstatus i Ströms Vattudal är hög, baserat på mätdata från sjön och 

klassificering av kvalitetsfaktorn i enlighet med rådande föreskrifter (HVMFS2013:19) om 

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.  

En påverkansanalys har gjorts för två scenarier: 

• fiskodling med befintligt tillstånd vid Linjeviken, och 

• ingen fiskodling vid Linjeviken 

Fosforbidrag från fiskodlingen bedöms inte påverka sjöns näringsämnesstatus. 

Beräknade koncentrationsbidrag är 1,5 µg/l i närmst liggande provtagningspunkt från 

befintlig fiskodling i Linjeviken, och mellan 0,00 och 0,45 µg/ i sjöns övriga 

provtagningspunkter.  

Vattenvolymerna som beräknas ha lägre än god status tidvis inuti, och i närmast 

anslutning till, fiskodlingskassarna beräknas utgöra 0,01 % av sjöns totala ytvattenvolym 

givet befintligt tillstånd i Linjeviken. 

Utbredningen av fiskodlingsrelaterade sediment på sjöbotten under fiskodlingskassarna 

bedöms uppgå till en area på cirka 200 000 m2 för befintlig odling. Ytor av bottensubstrat 

under fiskodlingskassarna i sjön, som har tillväxthastigheter på över 1 mm per år utgör 

0,14 % av sjöns ytarea vid befintligt tillstånd i Linjeviken. Utsläppet av partikulärt material 

från fiskodlingen bedöms därmed inte orsaka en försämring av status för kvalitetsfaktorn 

morfologiskt tillstånd i Ströms Vattudal. 


