PRODUKTBLAD

NÄRINGSÄMNESPÅVERKAN
FRÅN FISKODLING

SMHI har på uppdrag av Pelagia Nature & Environment satt upp en tredimensionell
strömningsmodell samt beräkningsmodellen S-HYPE för Landösjön för att undersöka
påverkan från en fiskodling i sjön. I utredningen undersöktes hur partiklar transporterades och sedimenterades, hur den lösta fasen av fosfor påverkas i sjön under ett
år, samt hur halter av näringsämnen ändrats i sjöns utlopp över en flerårsperiod och
med belastning enligt sökt verksamhet.

Inför tillståndsprövningar av fiskodlingar i sjöar behövs
ofta fördjupad kunskap om sjöns hydrodynamik och
fiskodlingens påverkan på näringsämneshalterna i sjön,
påverkan på sediment samt påverkan på sjöns ekologiska status. Svensk fjällröding AB har bedrivit fiskodling i den sydöstra delen av Landösjön sedan år 1999 i
olika omfattning och uppdraget genomfördes inför
ansökan om ett förnyat tillstånd för samma produktionsnivå som medges i befintligt tillstånd.
En tredimensionell strömningsmodell kördes för ett
representativt år. Resultaten från modelleringen visade
hur partiklar transporteras från odlingen samt hur stor
del av sjön som kan förväntas påverkas av partikulärt
och löst fosfor. Spridningen och sedimentering av foder
och fekalier stämde väl överens med provtagning. Exempel på en ögonblicksbild av spridningen av löst fosfor
kan ses i Figur 1.

Figur 1 Ögonblicksbild av utbredningen av löst fosfor i ytan från
fiskodlingen i Landösjön. Notera att det mörkröda fältet visar områden
med halter över 2,2 µg/l.
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Statusklassningar med avseende på näringsämnen
genomfördes på tre olika sätt; baserades på mätvärden i
ett antal olika provtagningspunkter, med hjälp av strömningsmodellen och simulerade halter i området runt
fiskodlingen, samt med hjälp av S-HYPE och simulerade
halter i sjöns utlopp. Exempel på hur resultatet från
strömningsmodelleringen kan presenteras ses i Figur 2.

Modellen S-HYPE kördes för tre scenarier: maximal
tillståndsgiven belastning, faktiskt belastning samt utan
belastning. Resultatet kan ses i Figur 3. Tillsammans
ger de olika modellerna en mer heltäckande bild av
näringsämnespåverkan på sjöar från fiskodlingar.

Figur 2. Statusklassning för en sektion tvärs fiskodlingen baserat på
95-percentilen för hela år 2017. Klassgränser representeras med olika
färger där blå är hög, grön god, gul måttlig, orange otillfredsställande
och röd dålig status.

Figur 3. Översikt hur fosforhalterna (µg/l) i Landösjöns utlopp ändrats
över tid med maximal tillståndsgiven belastning, faktisk belastning samt
utan belastning från fiskodlingen.
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