


Projektets bakgrund och sammanhang

• ”Projekt Vattenforum” för Jämtlands län föreslår bl.a. en 

utredning av lämpliga och olämpliga områden för landbaserat 

vattenbruk i Jämtlands län

• Beslut om projektansökan för genomförande

• Projektansökan beviljad – Jordbruksverket & 1:1

• Utgångspunkt ”Aquabest”

• Recirkulerande akvatiska system (RAS)



Projektets mål  

• Underlätta, snabba på och stärka kommunernas förmåga 

att ta fram kommunala planeringsunderlag

• Checklista – diskussioner - kunskap – erfarenheter 

• Identifiera lämpliga/olämpliga områden för RAS

• Siter – kommunala och privata – övergripande, ej ”beviljade”

• Ta fram ett länsövergripande planeringsunderlag för RAS

• GIS-kartlager – kommunikation med Länsstyrelsen



Projektet tar inte ställning i frågor som

* RAS eller kassodling?

* Vem etablerar, driver och finansierar RAS-verksamhet?

* För vem produceras livsmedel inom RAS-verksamhet? 



Projektförutsättningar

Projektperiod: 2021-02-01 till 2023-02-28

Projektbudget: 3 392 264 kr        

Finansiering: 75 %  Jordbruksverket   25 %  1.1 anslaget 

Projektägare: Region JH

Projektpartners: Länets samtliga kommuner och Länsstyrelsen i 

Jämtlands län



Vad innebär en etablering?

Möjligheter
Jobb

Transporter -koppling till Norge, nyttja 
järnvägen

Exportmöjligheter 

Behålla god ekologisk status

Symbios och cirkuläritet- koppla till 
andra industrier

Bygga upp kunskap- engagera 
universitet

Industriturism- erbjud platser för utbyte

Teknikskifte

Motsättningar och utmaningar

Feedbacksystem

Socialt, boende

Elbehov

Hur ser marknaden egentligen ut?

Stor aktör/liten aktör

Vidareförädling-är det möjligt?

-bygga upp en ny näring

Omkringliggande aktörer saknas

En ny avelsanläggning behövs för att 
täcka behovet av rom



Östersund

• Storskaliga landbaserade 
vattenbruk ej möjliga på de 
sajter vi tittat på pga fosforhalt, 
ekologisk status samt för höga 
höjder att pumpa vatten.

• Skulle en odling etableras i 
Östersund så motsätter det en 
möjlighet att etablera odling i 
Ragunda pga ackumulering av 
näringsämnen och fosfor i 
vattendragen



Ragunda 

• Gesunden :Ekologisk Status är satt till måttlig 
beroende på den biologiska kvalitetsfaktorn fisk som 
på grund av att sjön är reglerad inte kan vandra. 
Vattenförekomsten är ett Kraftigt Modifierat Vatten.

• Status för Näringsämnen och fosfor är Hög. 

• Risker : På grund av klimatförändringar varierar 
vattenflödena i Indalsälven detta påverkar 
utspädningen av näringsämnen, detta kan leda till 
lokal kortvarig påverkan på näringsnivåerna i 
Gesunden. Mer noggranna beräkningar bör göras där 
det läggs in att extrem torka kan ge låga vattenflöden 
korta perioder. 

• Annan verksamhet som släpper ut näringsämnen 
uppström kommer påverka förutsättningarna för en 
etablering negativt. 



Hur skulle vi kunna bygga hållbart 

vattenbruk i Region Jämtland 

Härjedalen?

 Inventera företag, resursflöden, el och vattentillgång i områden tänkta för vattenbruk och samverkan

 Kontakta företag i tidig dialog för att förankra tankar om samverkan/symbios

 Etablera stöd från kommunens sida och jobba långsiktigt med samverkansmöjligheter. Det tar tid.

 Bjud in operatörer för dialog, exempelvis retailbolag. Odla för ökad försörjningsgrad eller export?

 Odla för utbildning, kunskapsutbyte, forskning, testbed eller utbilda personal?



Frågor

Louise Mattsson
Symbios of Sweden AB
0703-877661
louise@symbiossweden.se


