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Sammanfattning
Umlax AB bedriver fiskodling i sjön Malgomaj i Vilhelmina kommun och föreliggande
utredning är en del av bolagets ansökan om tillstånd för fortsatt fiskproduktion vid
verksamheten i Malgomaj.
Sweco har fått i uppdrag av Umlax AB att ta fram ett underlag för bedömning av
fiskodlingsverksamhetens påverkan på Malgomajs vattenmiljö, avseende utsläpp av
näringsämnen och partikulärt material från verksamheten. Utredningen görs för två
scenarion: för fiskodlingsverksamheten med befintligt tillstånd, och för
fiskodlingsverksamheten med ansökt tillstånd.
Utredningen beskriver hur lösta näringsämnen och partikulärt material som släpps från
fiskodlingar (via foderrester, fekalier och urin) påverkar status för kvalitetsfaktorerna
näringsämnen och morfologiskt tillstånd i vattenförekomsten Malgomaj.
Påverkansanalysen görs genom upprättande av en hydrodynamisk spridningsmodell
över Malgomaj, som kopplas samman med recipientdata från sjön. Samtliga analyser
utförs för ett sommarscenario, då den huvudsakliga fiskproduktionen i sjön äger rum.
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Resultaten visar att:
•

Bolagets påverkan på ekologisk status bedöms vara försumbar oaktat tillstånd.
Detta gäller både för utsläpp av näringsämnen och partikulär material.

•

Malgomaj visar god näringsämnesstatus. Varken bidrag från fiskodling med
befintligt eller ansökt tillstånd påverkar näringsämnesstatusen. Anspråken som
fiskodlingarna tar på sjöns näringsämnesstatus är 2,17% respektive 1,37% , för
befintligt och ansökt tillstånd, och bedöms obetydliga för sjöns helhetsstatus.

•

Utsläppet av partikulärt material från fiskodlingarna bedöms inte försämra
rådande status för morfologiskt tillstånd i Malgomaj, varken vid befintligt eller
ansökt odlingstillstånd: ytor av bottenssubstrat under fiskodlingskassarna i
Malgomaj, som har tillväxthastigheter på 1 mm, 1 cm och 10 cm per år utgör
sammanlagt 0,17% av sjöns ytarea i scenariot befintligt tillstånd och 0,15% i
scenariot ansökt tillstånd.

•

Den foderförbrukning som hade lett till en statusförsämring av kvalitetsfaktorn
näringsämnen i hälften av Malgomaj beräknas för befintligt tillstånd till 9 150
ton/år, vilket är cirka 3,8 gånger större än foderförbrukningen som innefattas av
det befintliga tillståndet. Motsvarande fodermängd för ansökt tillstånd uppgår
till 13 120 ton/år, vilket är cirka 5,5 gånger större än foderförbrukningen som
innefattas av ansökta tillståndet.

•

Fiskodlingen med det ansökta tillståndet är effektivare än fiskproduktionen med
befintligt tillstånd: den har högre fiskproduktion och lägre fosforutsläpp än
fiskodlingen med befintligt tillstånd, vid samma mängd foderanvändning.
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•

Modellerade strömningsmönster visar att den dominerande
strömningsriktningen i sjön är från nordväst mot sydost.

•

Strömningshastigheterna i Lövnäs och Nyland är jämförbara och högst av de fyra
undersökta fiskodlingsområdena. I Strömnäs är hastigheterna något lägre, och
lägst strömningshastigheter återfinns vid Lieboda. Utsläpp från fiskodlingar där
högre strömningshastigheter finns, sprids och späds snabbare än utsläpp från
odlingar där strömningshastigheterna är lägre.
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1

Inledning och syfte
Umlax AB (bolaget) bedriver sedan 2008 fiskodling i sjön Malgomaj (vattenförekomst ID
WA35392547) i Vilhelmina kommun. Bolaget avser ansöka om nytt tillstånd för den
befintliga verksamheten, med samma omfattning som tidigare, det vill säga en
foderförbrukning på maximalt 2 400 ton/år, men med följande produktionsförändringar:
•

Minskad fosforhalt i foder

•

Minskad foderkoefficient (förbrukad mängd foder per producerad mängd fisk),
genom odling av endast röding till skillnad från befintligt tillstånd då även
regnbåge odlats

•

Ny odlingslokal, som medför bättre spridning av fosfortillskottet till sjön och
fosforretention inom sjön

Denna utredning är en del av bolagets ansökan om tillstånd till fortsatt fiskproduktion
vid verksamheten i Malgomaj. Utredningen avser att utgöra underlag för bedömning av
verksamhetens påverkan på Malgomajs vattenmiljö (förordning (2004:660) om
förvaltning av kvalitén på vattenmiljön).
Utredningen beskriver vattenförekomstens status idag i förhållande till befintligt och
ansökt tillstånd för produktion av fisk i sjön, med avseende på näringsämnen och
morfologi (bottensubstratet i sjön). Närmare bestämt beskrivs hur de lösta
näringsämnen och det partikulära material som släpps ut från fiskodling (via foderrester,
fekalier och urin) påverkar status för kvalitetsfaktorerna näringsämnen och morfologiskt
tillstånd. Detta görs genom att upprätta en hydrodynamisk spridningsmodell över
Malgomaj, som kopplas samman med recipientdata från sjön för respektive
kvalitetsfaktor. Påverkansanalysen görs för två scenarion: för verksamheten med
befintligt tillstånd, och för verksamheten med ansökt tillstånd. Samtliga analyser utförs
för ett sommarscenario, då den huvudsakliga fiskproduktionen i sjön äger rum.
Utredningen ämnar besvara följande frågeställningar:
•

Hur påverkar fiskodlingen med befintligt tillstånd klassningen av ekologisk status
för kvalitetsfaktorn näringsämnen eller morfologiskt tillstånd (bottensubstrat) i
Malgomaj?

•

Påverkar fiskodlingen med ansökt tillstånd klassningen av ekologisk status för
kvalitetsfaktorn näringsämnen eller morfologiskt tillstånd (bottensubstrat) i
Malgomaj?

•

Hur stort anspråk på näringsämnesstatus (vattenvolym med sämre än god
status) och bottensubstrat (översedimenterad area) i Malgomaj tar
verksamheten vid de två ovanstående produktionsscenarierna?
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•

Vid vilken foderförbrukning (mängd foder/år) skulle fiskodlingens anspråk
innebära en statusförsämring av kvalitetsfaktorn näringsämnen i hälften av
vattenförekomsten Malgomaj?

2

Bakgrund

2.1

Ramdirektivet för vatten och svensk vattenförvaltning
EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet om
miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för
förvaltning av alla former av vatten, däribland ytvatten1. Målen har införlivats i svensk
lagstiftning genom 5 kapitlet i miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön liksom förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
Sveriges ytvatten är idag indelade i geografiska delområden som kallas
vattenförekomster och i myndigheternas databas VISS (VattenInformationsSystem
Sverige) finns bedömningar av den aktuella miljöstatusen i vattenförekomsterna.
Metodiken bakom statusklassningarna beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten (Havs- och Vattenmyndigheten, 2013).
Målen för miljöstatusen i en vattenförekomst bestäms av myndigheterna genom så
kallade miljökvalitetsnormer (MKN). MKN är bestämmelser om kraven på
vattenkvaliteten, och de beskrivs utifrån kvalitetsfaktorer som i sin tur delas in i olika
parametrar. Generellt gäller att god status ska uppnås innan nuvarande
förvaltningscykel är slut, år 2021. Om det är tekniskt omöjligt, orimligt dyrt eller om det
finns naturliga skäl som gör det omöjligt för en vattenförekomst att nå grundkravet, så
finns vissa möjligheter att göra undantag från grundkravet.
Miljötillståndet i en vattenförekomst beskrivs genom ekologisk och kemisk status, och
klassificeras utifrån en bedömning av ovan nämnda kvalitetsfaktorer och parametrar. En
vattenförekomsts samlade status motsvarar en sammanvägning av kvalitetsfaktorerna
där de biologiska faktorerna är styrande.
Vattenförekomster som har förändrats på ett mycket omfattande och permanent sätt
till följd av mänsklig verksamhet, och för vilka kravet att uppnå god status skulle kunna
inverka negativt på verksamheter och till följd få stora konsekvenser för vårt samhälle,
kan förklaras vara så kallade kraftigt modifierade vatten (KMV). För dessa förekomster
gäller särskilda regler med avseende på MKN, och de ska inte uppnå god ekologisk status
utan istället god ekologisk potential.

1

Definition ytvatten i ramdirektivet för vatten: allt inlandsvatten utom grundvatten, vatten i
övergångszon och kustvatten. Inlandsvatten definieras som allt stillastående eller strömmande
vatten på markytan.
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2.2

Näringsämnesutsläpp och sedimentation från fiskodlingar
Odling av fisk i öppna kassar påverkar bland annat vattenmiljön genom utsläpp av
näringsämnen (fosfor och kväve) till omgivande vatten, men också genom det
partikulära material som släpps från odlingarna och sedimenterar på sjöbotten under
dem. Ungefär 3% av utfodrad mängd foder äts inte upp av fisken utan kommer att
utgöra avfall från odlingen som sprids i vattenmassan och antingen äts upp av vild fisk
eller sedimenterar (Bureau, Gunther, & Cho, 2003; Cromey, Nickell, & Black, 2002; Reid
et al., 2009). Även fekalier från fisken sprids från en kassodling ut i vattenmassan.
Ungefär 15–27% av mängden foder som utfodras till fisken beräknas lämna kassen i
form av fekalier som antingen sedimenterar eller sprids i vattenmassan (Cho & Bureau,
2001; Reid et al., 2009; Wong & Piedrahita, 2000).
Påverkan på omgivande vattenmiljö med
avseende på näringsämnen utgörs av
näringsämnen som tillförs vattenmiljön
direkt i form av exempelvis urin, fekalier och
foderrester, liksom näringsämnen som
återförs vattenmassan från sedimenten.
Påverkan på vattenmiljön med avseende på
bottensubstrat utgörs av partikulärt material
från överskottsfodret och fekalier från
fiskarna som sedimenterar under
fiskodlingen.
Fiskfodrets näringsämnesinnehåll,
smältbarhet och sjunkhastighet (densitet),
liksom utfodringsteknik påverkar foderspill
och belastning av näringsämnen. En effektiv
utfodring och fodertyper med lägre
näringsämnesinnehåll, högre smältbarhet
och lägre sjunkhastigheter resulterar i lägre
miljöpåverkan per mängd producerad fisk
(Naturvårdsverket, 1993).
Hur utsläpp från fiskodlingar sprids och till
hur stort område beror främst på
strömförhållandet kring utsläppskällan,
Figur 1. Flöden av näringsämnen från en
liksom på fodrets och foderresternas
kassaodling. Illustration av Kjell Ström från
materialegenskaper (exempelvis form och
Naturvårdsverket (1993).
densitet) som påverkar deras sjunkhastighet
(Naturvårdsverket, 1993). En fiskodlings lokalisering, exempelvis
strömningsförhållandena, omsättningstiden och vattenvolymen vid lokalen, har med
andra ord stor betydelse för odlingens miljöpåverkan.
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2.3

Befintligt och ansökt tillstånd

2.3.1 Befintligt tillstånd

Figur 2. Sjön Malgomaj med befintliga och ansökta fiskodlingslokaler markerade.

Bolagets fiskodling i Malgomaj bedrivs enligt befintligt tillstånd på tre lokaler: Lövnäs
och Strömnäs, samt i Lieboda som främst används vintertid (Figur 2). Odlingen sker i så
kallade öppna kassar, som är förankrade i sjöbotten och placerade i rad. Kassarna är
cirkulära nätkassar; cylindriskt formade upptill och med koniskt formade nederdelar. I
botten har de en dödfiskhåv. Antalet kassar som används vid verksamheten varierar,
liksom kassarnas dimensioner. Kassarnas omkrets är 50, 70 eller 90 meter, och deras
djup är cirka 5 - 8 meter (Umlax AB, 2018).
Både regnbåge och fjällröding har odlats vid verksamheten, men från och med år 2015
odlas endast röding i Malgomaj. Utfodring sker med foderslungor, som fördelar fodret
repo001.docx 2015-10-05
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över kassarnas yta. Fodret transporteras till odlingsområdena med båt (Umlax AB,
2018).
Foderförbrukningen sker under hela året, men den huvudsakliga odlingssäsongen är
mellan maj och oktober. Under årets kallare månader minskar fiskens aptit och tillväxt,
och en väsentligt lägre fodermängd används. Figur 3 visar 2017 års foderförbrukning på
bolagets fiskodling i Malgomaj. Den yttre ringen visar foderfördelningen mellan halvåren
maj – oktober, respektive november – april, medan den inre ringen visar fördelningen
per månad. 75% av den totala mängden foder som användes vid bolagets fiskodlingar år
2017 användes under den huvudsakliga odlingssäsongen medan 25% användes under
årets kallare månader.

Figur 3. Foderförbrukning fördelad över året på bolagets fiskodlingar i Malgomaj år 2017. Den inre
ringen visar foderfördelningen per månad, den yttre visar foderfördelningen över halvåren majoktober, respektive november-april. Baserat på data från bolaget.

Verksamhetens befintliga tillstånd (enligt beslut 2008-04-11) tillåter en foderförbrukning
på 2 400 ton/år, en foderkoefficient på 1,2 och en fosforhalt i foder på 1,1%
(årsmedelvärden) (Länsstyrelsen Västerbotten, 2008) (Tabell 1). Foderkoefficienten (FK)
är ett mått på en fiskodlings fodereffektivitet, och anger förbrukad mängd foder per
producerad mängd fisk (Naturvårdsverket, 1993).
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Tabell 1. Befintlig fiskodlingsverksamhet i Malgomaj i siffror: foderförbrukning, fiskproduktion,
foderkoefficienter och andel fosfor i foder från det befintliga tillståndet och den faktiska
verksamheten de senaste tio åren (data från bolaget).

Data 2008–2017
Befintligt tillstånd

Min

Medel

Max

2 400

140

1 344

2 875

1 009

-

138

1 063

2 014

858

Foderkoefficient (-)

1,20

1,01

1,25

1,52

1,18

Andel fosfor i foder (%)

1,10

0,87

0,93

1,00

0,94

Foderförbrukning (ton/år)
Fiskproduktion (ton/år)

År 2017

De senaste 10 åren har den faktiska foderförbrukningen varierat mellan 140 ton/år (år
2008) och 2 875 ton/år (år 2015), med ett medelvärde på 1 344 ton/år och
fiskproduktionen har varierat mellan 138 ton (år 2008) och 2 014 ton (år 2015), med ett
medelvärde på 1 063 ton/år. Foderkoefficienten har under samma period varierat
mellan 1,01 (år 2008) och 1,52 (år 2010), med ett medelvärde på 1,25, och fosforhalten
har varierat mellan 1% och 0,87%, med ett medelvärde på 0,93%. År 2017 var
foderförbrukningen 1 009 ton, fiskproduktionen 858 ton, foderkoefficienten 1,18 och
fosforhalten i fodret 0,94% (Tabell 1).
2.3.2 Ansökt tillstånd
Den sökta verksamheten är fördelad på totalt fem lokaler: Lövnäs, Nyland, Lieboda,
Strömnäs och Järvsjöberget (Figur 2). Lövnäs och Nyland är sommarodlingslokaler,
Lieboda är vinterlokal och Strömnäs och Järvsjöberget är reservområden.
Odlingen bedrivs i öppna kassar av samma typ som i befintlig verksamhet. Kassarna är
placerade i rad och har en omkrets på 70 meter. Fiskutfodringen planeras eventuellt att
övergå från foderslungor till att ske via centralutfodringssystem placerade på
foderflottar (Umlax AB, 2018). Från foderlaget på flotten blåses foder till enskilda
odlingskassar via rörledningar och fördelas över kassens yta.
Verksamheten har ansökt om nytt tillstånd motsvarande en foderförbrukning om 2 400
ton/år, och ett utsläpp på maximalt 12 270 kg fosfor/år2. Bolaget kommer framöver
endast odla röding. Fosforinnehållet i fodret som används för utfodring av röding är
0,9% (Umlax AB, 2018) (Tabell 2).

2

Utsläppet beräknas utifrån innehåll av totalfosfor i fiskfodret, foderkoefficient och förbrukad
fodermängd enligt formeln: L = P * (FK * CI - CR) * 10, där L står för fosforutsläppet (kg), P för
fiskproduktion (netto, ton), FK för foderkoefficient (förbrukad mängd foder per producerad
mängd fisk), CI för koncentration av fosfor i foder (%) och CR för koncentration av fosfor i fisk (%).
CR uppgår vanligtvis till 0,4 % (Naturvårdsverket 1993).
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Tabell 2. Ansökt fiskodlingsverksamhet i Malgomaj i siffror: foderförbrukning, fiskproduktion,
foderkoefficienter och andel fosfor i foder från det befintliga tillståndet och den faktiska
verksamheten de senaste tio åren (data från bolaget).

Ansökt tillstånd
Foderförbrukning (ton/år)

2 400

Fosforutsläpp (kg tot-P/år)

12 270

Andel fosfor i foder (%)

2.4

0,9

Malgomaj, kvalitetskrav och nuvarande recipientkontroll
Malgomaj (vattenförekomst WA35392547) är en stor och djup sjö, tillika
regleringsmagasin, med en relativt kort omsättningstid på cirka 1,5 år. Sjöns vattenyta
regleras mellan 338 och 344 meter över havet (det vill säga har en regleringsamplitud på
6 meter) och har en area om 102,8 km2 vid dämningsgränsen. Malgomajs största djup är
cirka 117 meter och medeldjupet är cirka 40 meter (Umlax AB, 2018).
På grund av vattenkraftsverksamheten som är kopplad till sjön, har Malgomaj förklarats
vara ett så kallat kraftigt modifierat vatten (KVM) (se avsnitt 2.1) (Vattenmyndigheterna,
Länsstyrelserna, & Havs- och Vattenmyndigheten, n.d.). Den senast beslutade
miljökvalitetsnormen för Malgomaj är god ekologisk potential, med tidsfrist till 2027,
men sedan beslutet togs i början av år 2017 har en åtgärdsplan för vattenförekomsten
utformats vilket har fört med sig ett förslag till ny miljökvalitetsnorm, nämligen
otillfredsställande ekologisk potential, med en tidsfrist till år 2027. De åtgärder som
bedömts nödvändiga för att klara fastställda kvalitetskrav är att; (1) motverka förhöjd
erosion och (2) återkoppla biflöden till magasin eller huvudfåra i sjöns dämningsområde
(Vattenmyndigheterna et al., n.d.).
Bedömningsunderlagen för Malgomaj är knappa; varken biologiska eller fysikalisk
kemiska kvalitetsfaktorer har klassificerats för förekomsten. Flera hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer har klassificerats, men parametern bottensubstrat i sjöar har inte
klassificerats (Vattenmyndigheterna et al., n.d.).
Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) skall en
verksamhetsutövare kunna visa vilken påverkan den egna verksamheten har på
omgivande miljö. Bolaget utför därmed recipientkontroll i Malgomaj, med syftet att
kunna utvärdera vilken lokal påverkan som fiskodlingsverksamheten medför på
vattenmiljön. Recipientkontrollprogrammet utgör även en del av bolagets
egenkontrollprogram.
Sedan år 2015 omfattar bolagets vattenkemiska provtagningsprogram åtta provpunkter i
Malgomaj (Figur 4), där totalfosfor, totalkväve och absorbans provtas på 0,5 meters
djup. Proverna har under 2015–2017 tagits vid fyra till fem tillfällen per år, med fokus på
odlingssäsongen (maj-oktober), eftersom det är under denna period som mest foder
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förbrukas samtidigt som effekten av ett extra näringstillskott blir tydligast i form av en
ökad produktion i sjön. Resultat för uppmätta totalfosforkoncentrationer i Malgomajs
ytvatten från sommarmånaderna 2015–2017 redovisas i Tabell 3.

Figur 4. Provtagningspunkter i Malgomaj, som är del av bolagets recipientkontrollprogram.
Tabell 3. Uppmätt totalfosfor (µg/l) i Malgomaj under sensommaren (27/6 – 24/8) åren 2015–2017.
Data från bolagets vattenkemiska provtagningsprogram. Proverna är tagna på 0,5 m djup.

Tot-P (µg/l) (mätosäkerhet 20–55%)
2017
Provpunkt/Datum

2015

Medel

27/6

28/6

31/7

6/7

3/8

24/8

16/7

18/8

4,6

-

5,4

6

7

5

3

8

5,6

Uppströms Lövnäs

4

-

8,7

6

8

10

4

8

7,0

Odlingsplats 1

-

4,5

9,2

10

9

9

3

9

7,7

Odlingsplats vinter

-

6,6

6,4

6

9

12

5

14

8,4

Odlingsplats 2

-

5,3

8,3

5

8

8

4

8

6,7

Strömnäs

-

5,2

17,1

5

14

14

7

10

10,3

Nordanrå

-

-

-

7

7

7

5

7

6,6

Utlopp Malgomaj

-

18,4

4,6

8

8

6

5

11

8,7

Markusberget
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2.5

Hydrodynamisk modellering
Hydrodynamiska modeller3 kan användas som verktyg för att studera verksamheters
miljöpåverkan. Genom att modellera hydrodynamiken i en vattenförekomst kan
spridning och spädning av till exempel fiskodlingsrelaterat avfall (vattenlösliga
näringsämnen och partikulärt material) beräknas. För lösta näringsämnen och
sedimenterande partiklar kan sedan fiskodlingens bidrag, beroende på utsläppets
storlek och lokalisering, sättas i relation till uppmätta data i recipienten. En fördel med
att använda en hydrodynamisk modell är möjligheten att få en översikt över
strömningsförhållandena i ett större område, vilket kan vara svårt att uppnå endast
genom mätningar. Denna överskådliga information kan underlätta processen att finna
lämpliga alternativa lokaliseringar. En annan fördel med att använda en hydrodynamisk
modell är att även påverkan från utsläpp där mätdata saknas kan analyseras, till
exempel kan effekten av förändrade utsläpp undersökas.
En hydrodynamisk modell beräknar hur vattnet rör sig baserat på ett flertal drivande
faktorer. I sjöar är vinden en viktig faktor för strömförhållandet, då den genererar en
ytström som kan uppnå ca 1–2 % av vindens hastighet (Bengtsson, 1997; Sverdrup &
Armbrust, 2009). Djupare ner i vattenmassan genereras en motriktad returström som
generellt har en lägre hastighet än ytströmmen, denna är ofta starkt påverkad av
bottentopografin och följer därför djupare rännor om sådana finns.
Strömningsmönstren styrs även av tillrinning och temperaturskiktning och varierar
därmed med väder och årstid.

3

Metodik

3.1

Klassificering av rådande näringsämnesstatus i Malgomaj
Som nämndes i avsnitt 2.4, saknas en formell bedömning av Malgomaj med avseende på
näringsämnesinnehåll (Vattenmyndigheterna et al., n.d.). Rådande miljöförhållanden i
sjön med avseende på näringsämnesinnehåll bedömdes därför baserat på aktuella data
från bolagets recipientkontroll (se provtagningspunkter, Figur 4). Parametern totalfosfor
(tot-P) beräknades och uttrycktes som en ekologisk kvot (EK), som översattes till en av
fem statusklasser (Tabell 4) i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens
bedömningsgrunder HVMFS 2013:19 (Havs- och Vattenmyndigheten, 2013).
Status i en provpunkt avgörs av en ekologisk kvot (EK-värde), som översätts till en av
fem statusklasser (Tabell 4). EK-värdet är ett mått på sjöns näringsämneskoncentration i
förhållande till en beräknad referenskoncentration:
𝐸𝐾 =

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Referensvärdet beror på sjöns medeldjup, höjd över havet och uppmätt absorbans
(Havs- och Vattenmyndigheten, 2013). EK-värden räknades ut för befintliga
3

En modell som beräknar hur vatten rör sig i ytvatten kallas hydrodynamisk modell.
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provtagningspunkter i Malgomaj, och rådande näringsämnesstatus i sjön bedömdes
därmed.
Enligt bedömningsgrunderna i HVMF 2013:19 ska statusklassning göras på data från
minst tre år. Klassificeringen för Malgomaj gjordes på sensommardata från bolagets
recipientkontroll för åren 2015–20174 (Tabell 3).
Tabell 4. Klassgränser för EK-värden för totalfosfor i sjöar (Havs- och Vattenmyndigheten, 2013).

3.2

Status

Klassgränser (EK-värde)

Hög

EK ≥0,7

God

0,5≤ EK <0,7

Måttlig

0,3≤ EK <0,5

Otillfredsställande

0,2≤ EK <0,3

Dålig

<0,2

Beräkning av utsläpp från odling
Utsläppsmängder av fosfor vid nuvarande och utökad produktion beräknades i enlighet
med nedanstående formler (Alanärä, 2012) och underlag från bolaget (Tabell 5). För
fördelningen av använd fodermängd över året, antogs 2017-års procentuella
månadsfördelning.
𝐿 = 𝑃 × (𝐹𝐾 × 𝐶1 − 𝐶𝑟 ) × 10

(1)

där
L = fosforförlust (kg)
P = fiskproduktion (netto, ton)
FK = foderkoefficient (massa förbrukat foder per massa producerad fisk)
C1 = koncentration av fosfor i foder (%)
Cr = koncentration av fosfor i fisk (%)
Fiskproduktionen (P) beräknas genom:
𝑃=

𝐹
𝐹𝐾

där
F = fodermängd (ton)
4

Totalt 7 mättillfällen över tre år mellan datumen 27/6 - 18/8.
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(2)

För den beräknade mängden fosfor som inte tas upp av fiskarna (dvs. fosforförlusten, L)
antogs ca 20 % vara vattenlöslig fosfor i enlighet med Carlsson (2012). Resterande del
fosfor är svårlöslig och ofta partikulärt bunden och har således inte samma påverkan på
kvalitetsfaktorn näringsämnen i vattenmiljön.
Tabell 5. Indata för beräkningar av utsläpp från fiskodlingen vid befintlig respektive ansökt
verksamhet av fiskodling i Malgomaj. För scenariot befintligt tillstånd är parametervärdena för
fodermängd, foderkoefficient och koncentration fosfor i foder enligt befintligt tillstånd. För scenariot
ansökt tillstånd är parametervärdena fodermängd och koncentration fosfor i foder enligt ansökt
tillstånd och foderkoefficienten är beräknad från ansökta utsläppsgränsen på 12 270 kg
totalfosfor/år. Koncentration fosfor i fisk kommer från Naturvårdsverket (1993).

Indataparametrar

Scenario befintligt tillstånd

Scenario ansökt tillstånd

Lövnäs och Strömnäs

Lövnäs och Nyland

2 400

2 400

Foderkoefficient (FK) (-)

1,2

1,03

Konc. P i foder (C1) (%)

1,1

0,9

Konc. P i fisk (CR) (%)

0,4

0,4

Lokaler
Fodermängd (F) (ton)

3.3

Hydrodynamisk modellering av Malgomaj
För att simulera utsläppen och spridningen av vattenlösliga näringsämnen (fiskurin och
upplöst material från foder) och partikulärt material (foderpellets och fiskfekalier) från
fiskodlingarna i Malgomaj utvecklades en tredimensionell hydrodynamisk modell för
sjön. Modellen visar hur (i vilken riktning och med vilken hastighet) vattnet i sjön rör sig.
Den hydrodynamiska modellen användes för att beräkna spridning och spädning av
vattenlösliga ämnen, liksom sedimentation partikulärt material, i sjön.
Närmare beskrivning av den hydrodynamiska modellen återfinns i bilaga 1.

3.3.1 Spridning av lösta ämnen
Spridning av löst fosfor från fiskodlingarna modellerades genom att ett spårämne
släpptes i en punkt på 3 meters djup i mitten av varje modellerad fiskodlingskasse i sjön.
Varje fiskodlingslokal (Nyland, Lieboda och Strömnäs) representerades av 8
fiskodlingskassar placerade på rad. Genom att koppla det fiktiva utsläppet med den
hydrodynamiska modellen, beräknades spridning och spädning av spårämnet i sjön.
Specifikt beräknades hur mycket spårämnet späds från att det släpps ut i fiskodlingen till
att det når provtagningspunkterna i sjön (totalt 7 punkter, Figur 4).
Den hydrodynamiska modellen visar hur vattnet i Malgomaj rör sig baserat på vinddata,
flöde och sjöbottnens form. Den tar inte hänsyn till biologiska eller andra fysikaliska
processer, som kan påverka ämneskoncentrationen i sjön.

repo001.docx 2015-10-05

15(31)
RAPPORT
2018-11-23
SLUTGILTIG VERSION 1

3.3.2 Sedimentation av partikulärt material
Tillväxthastighet och utbredning av partikulärt material på botten av Malgomaj, som ett
resultat av utsläpp från fiskodlingarna, beräknades för både befintligt och ansökt
tillstånd. Beräkningarna gjordes genom koppling av (1) sjunkande massa partikulärt
material och (2) partiklarnas sjunkhastighet och densitet, med (3) strömriktning och hastighet i sjön.
Foderspill och fiskfekalier antogs utgöra 30% av mängden förbrukat foder på
fiskodlingarna5. Partiklarnas sjunkhastighet ansattes till 8 cm/s6, och densiteten valdes
efter kalibreringar mot sedimentundersökningar som gjorts i andra svenska sjöar, t.ex.
Siljan och Övre Fryken.
3.4

Påverkansanalys av bolagets utsläpp till Malgomaj

3.4.1 Påverkan på kvalitetsfaktorn näringsämnen
För att analysera verksamhetens påverkan på kvalitetsfaktorn näringsämnen,
beräknades verksamhetens bidrag av totalfosfor till Malgomaj. Med andra ord
beräknades hur mycket totalfosfor som fiskodlingarna bidrar med i de
provtagningspunkter som finns i sjön. Beräkningarna gjordes för verksamheten givet (1)
befintligt tillstånd och (2) ansökt tillstånd (Tabell 5).
Bidraget beräknades genom att beräknade fosforutsläpp från fiskodlingarna (avsnitt 3.2)
under sommaren sattes i relation till den spridning och spädning som beräknats för sjön
(avsnitt 3.3.1), specifikt för provpunkterna i sjön.
Uppmätta totalfosforkoncentrationer i Malgomaj (Tabell 3) antogs innehålla bidrag från
fiskodling med befintligt tillstånd. Genom att subtrahera bidragen från fiskodligarna,
erhölls totalfosforkoncentrationer i Malgomaj utan bidrag från fiskodling med befintligt
tillstånd. Genom att ersätta bidragen från fiskodlingarna med befintligt tillstånd, med
bidragen från odlingarna med ansökt tillstånd, erhölls totalfosforkoncentrationer i
Malgomaj givet det ansökta tillståndet.
Näringsämnesstatus i Malgomaj utan bidrag från fiskodling med befintligt tillstånd
beräknades. Näringsämnesstatus i Malgomaj inkluderat fosforutsläpp från odling med
ansökt tillstånd, beräknades också.
Närmast ett utsläpp finns alltid en viss vattenvolym som har sämre än god status,
förutsatt att utsläppet i sig motsvarar koncentrationer med lägre än god status. Man kan
säga att utsläppet tar ett visst anspråk på sjöns näringsämnesstatus i och med den här
vattenvolymen. Anspråket som fiskodlingsverksamheten tar vid de två ovanstående
5

Foderspillet ligger på cirka 3% från liknande odlingar, och fekalier från fiskar uppgår till 15–27%
av mängden utfodrat foder (se avsnitt 2.2).
6 Fodrets sjunkhastighet (8 cm/s) har hämtats från foderleverantörens produktspecifikation, och
fekaliernas sjunkhastighet (8 cm/s) är i enlighet med (Gustafsson, 2003).
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produktionsscenarierna beräknades med hjälp av spridningsberäkningarna från den
hydrodynamiska modellen. Spridningsberäkningarna användes även för att beräkna vid
vilken kritisk fodermängd som hälften av sjöns ytvatten har en koncentration som
motsvarar sämre än god status.
Fiskodlingens påverkan på Malgomajs näringsämnesstatus och miljökvalitetsnorm givet
de två produktionscenarierna bedömdes slutligen.
3.4.2 Påverkan på kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd
För att analysera verksamhetens påverkan på kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd, och
parametern bottensubstrat i sjöar, beräknades sedimenttillväxten i sjön, som ett
resultat från sedimenterande partiklar från fiskodlingen (avsnitt 3.3.2).
Parametern bottensubstrat delas in i statusklasser efter hur stora areor med
bottensubstrat, som väsentligt avviker från sjöns referensförhållande, som finns i sjön.
Det avvikande bottensubstratet uttrycks som en andel av hela ytvattenförekomstens
bottenyta (Havs- och Vattenmyndigheten, 2013). Klassgränserna visas i Tabell 6.
Tabell 6. Klassgränser för bottensubstrat i sjöar (Havs- och Vattenmyndigheten, 2013).

Status

Klass

Bottensubstrat i sjöar

Hög

5

i högst 5 % av sjöns bottenarea avviker bottensubstratet
väsentligt från referensförhållandet.

God

4

i mer än 5 % men högst 15 % av sjöns bottenarea avviker
bottensubstratet väsentligt från referensförhållandet.

Måttlig

3

i mer än 15 % men högst 35 % av sjöns bottenarea avviker
bottensubstratet väsentligt från referensförhållandet.

Otillfredsställande

2

i mer än 35 % men högst 75 % av sjöns bottenarea avviker
bottensubstratet väsentligt från referensförhållandet.

Dålig

1

i mer än 75 % av sjöns bottenarea avviker botten-substratet
väsentligt från referensförhållandet.

Hur en ”väsentlig avvikelse” ska bedömas preciseras inte närmare i föreskrifterna (Havsoch Vattenmyndigheten, 2013). I föreliggande rapport beräknades årlig sedimenttillväxt
till följd av fiskodlingen i Malgomaj, för scenarierna befintligt och ansökt tillstånd. För att
visa ett brett påverkansspann beräknades bottenareor för tre olika tillväxthastigheter:
ytor där tillväxthastigheten är 1 mm, 1 cm, respektive 10 cm per år. De beräknade
ytorna dividerades med Malgomajs ytarea (102,8 km2), och klassificerades efter de
föreskrivna klassgränserna (Tabell 6).
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4

Resultat och diskussion

4.1

Näringsämnesstatus i Malgomaj
Beräknade EK-värden för parametern totalfosfor (tot-P), och resulterande
näringsämnesstatus, i befintliga provpunkter i Malgomaj sommartid, redovisas i Figur 5.

Näringsämnesstatus (tot-P) i Malgomaj
EK-värden och statusklasser
Hög
God

0,7
0,6

0,6
0,5

0,6

0,5

0,5
0,4

Måttlig
Otillfredsställande
Dålig

Figur 5. Beräknade EK-värden för parametern tot-P, och resulterande status, baserat på uppmätt
data i provpunkterna som ingår i bolagets recipientkontrollprogram.

Markusberget visar hög status (EK 0,7), Strömnäs visar måttlig status (EK 0,4), medan
övriga provpunkter visar god status (EK 0,5). Odlingsplats 1, Odlingsplats vinter och
Malgomajs utlopp ligger på gränsen till måttlig status. Markusberget ligger på gränsen
till god status.
Den sammanvägda näringsämnesstatusen i Malgomaj (medelvärde av EK från
tillgängliga provpunkter) är god status (EK 0,6) baserat på befintliga recipientdata.
4.2

Utsläpp från fiskodling med befintligt och ansökt tillstånd
Beräknade utsläppsmängder av fosfor från fiskodling med befintligt tillstånd, respektive
fiskodling med ansökt tillstånd, redovisas i Tabell 7 och Tabell 8. För att beräkna bidrag
från fiskodlingen under sensommaren, har utsläppsvärden för augusti månad använts.
Det befintliga tillståndet tillåter en foderförbrukning på 2 400 ton/år, vilket resulterar i
en fiskproduktion på 2 000 ton fisk (nettovikt). Den årliga fosforförlusten, det vill säga
mängden fosfor som släpps ut från odlingarna, är 18 400 kg. Av detta antas 20%, eller
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3 680 kg, vara vattenlöst fosfor, som släpps till Malgomaj och bidrar till de uppmätta
värdena av totalfosfor i provpunkterna i sjön (Tabell 3).
Det ansökta tillståndet tillåter en foderanvändning på 2 400 ton/år och en fosforförlust
(utsläppsmängd av fosfor) på 12 270 kg/år. Detta resulterar i en årlig fiskproduktion på
2 332 ton. Det vattenlösta fosforutsläppet per år är 2 454 kg.
I befintligt och ansökt tillstånd används samma mängd foder, men vid fiskodlingen med
det ansökta tillståndet är fiskproduktionen högre och fosforutsläppen lägre än vid
fiskodlingen med befintligt tillstånd.
Redovisade mängder foderförbrukning, fiskproduktion och utsläppsmängder av fosfor
(Tabell 7 och Tabell 8) är beräknade på det fulla befintliga respektive ansökta tillståndet,
vilket betyder att redovisade utsläppsmängder är de maximalt tillåtna från
verksamheten (på årsbasis). Många år används inte tillståndets fulla utrymme i
fiskodlingarna i Malgomaj.
Tabell 7. Utsläppsmängder av fosfor (L och L löst) från fiskodlingar med befintligt tillstånd.
Foderförbrukning (F) och tillhörande fiskproduktion (P) redovisas också. P och L beräknas med
ekvationerna 1 och 2 (avsnitt 3.2).

Utsläppsmängder fosfor (fosforförlust, L), befintligt tillstånd
Foderförbrukning

Fiskproduktion

Fosforförlust

Vattenlöslig fosforförlust

(F)

(P)

(L)

(L löst)

(ton)

(ton)

(kg)

(kg)

Jan

72

60

550

110

Feb

69

58

530

106

Mar

81

67

619

124

Apr

93

78

715

143

Maj

104

86

794

159

Jun

233

194

1 785

357

Jul

409

341

3 137

627

Aug

433

361

3 318

664

Sep

356

297

2 730

546

Okt

262

218

2 009

402

Nov

202

168

1 547

309

Dec

87

73

667

133

2 400

2 000

18 400

3 680

Månad

Helår

repo001.docx 2015-10-05

19(31)
RAPPORT
2018-11-23
SLUTGILTIG VERSION 1

Tabell 8. Utsläppsmängder av fosfor (L och L löst) från fiskodlingar med ansökt tillstånd.
Foderförbrukning (F) och tillhörande fiskproduktion (P) redovisas också. P och L beräknas med
ekvationerna 1 och 2 (avsnitt 3.2).

Utsläppsmängder fosfor (fosforförlust, L), befintligt tillstånd
Foderförbrukning

Fiskproduktion

Fosforförlust

Vattenlöslig fosforförlust

(F)

(P)

(L)

(L löst)

(ton)

(ton)

(kg)

(kg)

Jan

72

70

367

73

Feb

69

67

354

71

Mar

81

78

413

83

Apr

93

91

477

95

Maj

104

101

529

106

Jun

233

226

1 190

238

Jul

409

398

2 092

418

Aug

433

421

2 213

443

Sep

356

346

1 821

364

Okt

262

255

1 339

268

Nov

202

196

1 031

206

Dec

87

85

445

89

2 400

2 332

12 270

2 454

Månad

Helår

4.3

Hydrodynamik och generella strömningsmönster i Malgomaj
Modellerade strömningsmönster visar att strömningen i ytan av Malgomaj till stor
utsträckning beror på rådande vindriktning. Den dominerande strömningsriktningen i
sjön är från nordväst mot sydost (Figur 6). Vid ett djup på 20 – 30 meter återfinns en
svagare returström i motsatt riktning.
Figur 6 visar förutom strömningsriktningen även strömningshastigheter i sjön, vid ett
tillfälle med 2 m/s sydostlig vind. Strömningshastigheterna som visas är delvis ett
resultat av den rådande vinden, men strömningsmönsterna, liksom förhållandet mellan
olika hastigheter, är generella. I sjöns förträngningar (exempelvis runt Lövnäs), runt
uddar och uppgrundningar, samt vid sjöns in- och utflöden, är strömningshastigheterna
generellt högre än medelströmningen i sjön. Strömningshastigheterna i Lövnäs och
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Nyland är jämförbara och högst av de fyra fiskodlingsområdena. I Strömnäs är
hastigheterna något lägre, och lägst strömningshastigheter återfinns vid Lieboda (Figur
6).

Figur 6. Strömningsmönster och -hastigheter kring Malgomajs fiskodlingar: på ytan respektive 40
meters djup under ett tillfälle med 2 m/s sydostlig vind.

4.4

Bolagets påverkan på näringsämnesstatus i Malgomaj

4.4.1 Verksamhetens bidrag av totalfosfor till Malgomaj
Fiskodlingsverksamhetens beräknade bidrag av totalfosfor till Malgomaj visas i Figur 7.
Kartan visar ett medelvärde för koncentrationsbidraget i sjöns yta för den modellerade
tidsperioden. Den övre kartan representerar beräknade bidrag under förutsättningarna
för scenariot befintligt tillstånd och den undre för scenariot ansökt tillstånd.
I scenariot befintligt tillstånd sker fiskodling i Lövnäs och Strömnäs, och därmed ett
bidrag till sjön från de här lokaliteterna. Spridningen av fosfor sker huvudsakligen i den
vanligast förekommande strömningsriktningen (från nordväst till sydost), i nedströms
riktning längs Malgomajs södra strand. Koncentrationsbidragen från fiskodlingarna följer
den dominerande strömningsriktningen och är som störst närmast fiskodlingarna. Vid
Lövnäs är strömhastigheterna högre än vid Strömnäs, vilket resulterar i snabbare
spädning av utsläpp vid odlingen och därmed en mindre bidragsplym runt odlingen. Vid
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Strömnäs sker spädningen något långsammare, vilket resulterar i högre
koncentrationsbidrag runt odlingen.

Figur 7. Medelkoncentrationsbidrag till Malgomaj från fiskodlingarna i scenariot befintligt tillstånd
(övre bilden) och ansökt tillstånd (undre bilden). Bidraget är beräknat utifrån utsläppet av ekologiskt
tillgänglig fosfor och modellens resultat för spridning av lösta ämnen.

I scenariot ansökt tillstånd odlas fisk i Lövnäs och Nyland. Spridning av fosfor från
odlingarna sker här, liksom i scenariot befintligt tillstånd, i den vanligast förekommande
strömningsriktningen i sjön (från nordväst till sydost), i nedströms riktning längs
Malgomajs södra strand. Bidragsplymerna i ansökt tillstånd är mindre och visar lägre
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koncentrationer, det vill säga koncentrationsbidragen till sjön är mindre, i jämförelse
med scenariot befintligt tillstånd (Figur 7).
För Malgomajs utlopp saknas bidragsberäkningar och därmed beräknade
fosforkoncentrationer, eftersom provpunkten ligger utanför den hydrodynamiska
modellens utbredning (Figur 4). Provpunkten Odlingsplats 2 hamnade mitt i ett av de
modellerade utsläppen från fiskodlingen i Strömnäs, med ett gravt överskattat beräknat
bidrag som resultat. De här två punkterna används därför inte vidare i
påverkansanalysen.
4.4.2 Totalfosforkoncentrationer och näringsämnesstatus i Malgomaj utan fiskodling
med befintligt tillstånd
Beräknade totalfosforkoncentrationer i Malgomaj under sensommaren, borträknat
bidragen från fiskodlingen med befintligt tillstånd, visas i Tabell 9. Koncentrationerna är
jämförbara med uppmätta totalfosforkoncentrationer i sjön (Tabell 3). Som störst är
skillnaden mellan uppmätt och beräknad totalfosforkoncentration 1,5 µg/l, vilket är
inom mätningarnas och beräkningarnas osäkerhetsintervall.
Tabell 9. Beräknad totalfosfor (µg/l) i Malgomajs provpunkter under sensommaren, borträknat
utsläppet från fiskodling med befintligt tillstånd (från Lövnäs och Strömnäs).

Beräknad Tot-P (µg/l), utan fiskodling befintligt tillstånd
2017
Provpunkt/Datum

2016

2015

Medel

27/6

28/6

31/7

6/7

3/8

24/8

16/7

18/8

Markusberget

4,5

-

5,3

6

7

5

3

8

5,5

Uppströms Lövnäs

3,9

-

8,6

6

8

10

4

8

6,9

Odlingsplats 1

-

4,1

8,8

10

9

9

3

9

7,3

Odlingsplats vinter

-

6,4

6,2

6

9

12

5

14

8,2

Strömnäs

-

3,7

15,6

4

13

13

6

9

8,8

Nordanrå

-

-

-

7

7

7

5

7

6,2

Beräknade EK-värden för parametern totalfosfor (tot-P), och resulterande
näringsämnesstatus, i befintliga provpunkter i Malgomaj sommartid, utan fiskodling
med befintligt tillstånd redovisas i Figur 8.
Markusberget och Nordanrå visar hög status (EK 0,7). Uppströms Lövnäs, Odlingsplats 1,
Odlingsplats vinter och Strömnäs visar god status (EK 0,6 respektive 0,5). Markusberget,
Nordanrå, Odlingsplats vinter och Strömnäs ligger på gränsen till god respektive måttlig
status.
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Den sammanvägda näringsämnesstatusen i Malgomaj (medelvärde av EK från
tillgängliga provpunkter) är god status (EK 0,6), det vill säga oförändrad status jämfört
med näringsämnesstatus baserat på uppmätt data i provpunkterna.

Näringsämnesstatus (tot-P) i Malgomaj utan fiskodling
med befintligt tillstånd: EK-värden och statusklasser
Hög
0,7

0,7
0,6

0,6
0,5

0,5

God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig

Figur 8. Beräknade EK-värden för parametern tot-P, och resulterande status, i provpunkterna som
ingår i bolagets recipientkontrollprogram, utan fiskodling med befintligt tillstånd i sjön.

Mätpunkterna som ingår i bolagets recipientkontrollprogram, och som är de enda
tillgängliga provpunkterna för vattenkemiska provtagningar i Malgomaj, ligger de flesta
väldigt nära eller i fiskodlingsområden. Provpunkternas placering ger en stor tyngd till
totalfosforkoncentrationer uppmätta lokalt, det vill säga en lokal påverkan vid
fiskodlingarna, och ger en obalanserad bild av näringsämnesstatusen i Malgomaj i stort.
Detta innebär att den sammanvägda näringsämnesstatusen för sjön troligtvis är högre
än beräknat i denna rapport.
4.4.3 Totalfosforkoncentrationer och näringsämnesstatus i Malgomaj vid ansökt
tillstånd
Beräknade totalfosforkoncentrationer i Malgomaj under sensommaren, givet det
ansökta tillståndet, visas i Tabell 10. Koncentrationerna är jämförbara med uppmätta
totalfosforkoncentrationer (Tabell 3). Som störst är skillnaden mellan uppmätt och
beräknad totalfosforkoncentration 1 µg/l, vilket är inom mätningarnas och
beräkningarnas osäkerhetsintervall.
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Tabell 10. Beräknad totalfosfor (µg/l) i Malgomajs provpunkter under sensommaren, givet ett
sammanlagt utsläpp enligt ansökt tillstånd från fiskodlingarna Lövnäs och Nyland.

Beräknad Tot-P (µg/l), ansökt tillstånd
2017
Provpunkt/Datum

2016

2015

Medel

27/6

28/6

31/7

6/7

3/8

24/8

16/7

18/8

Markusberget

4,6

-

5,4

6

7

5

3

8

5,6

Uppströms Lövnäs

4,2

-

8,9

6

8

10

4

8

7,0

Odlingsplats 1

-

4,8

9,5

10

9

9

3

9

7,8

Odlingsplats vinter

-

7,1

6,9

7

10

13

6

15

9,3

Strömnäs

-

4,5

16,4

4

13

13

6

9

9,4

Nordanrå

-

-

-

7

7

7

5

7

6,6

Beräknade EK-värden för parametern totalfosfor (tot-P), och resulterande
näringsämnesstatus, i befintliga provpunkter i Malgomaj sommartid, redovisas i Figur 9.

Näringsämnesstatus (tot-P) i Malgomaj vid ansökt
tillstånd: EK-värden och statusklasser
Hög
God

0,7
0,6

0,6
0,5

0,5

Måttlig

0,4
Otillfredsställande
Dålig

Figur 9. Beräknade EK-värden för parametern tot-P, och resulterande status, i provpunkterna som
ingår i bolagets recipientkontrollprogram, givet utsläppsvärden från det ansökta tillståndet.

Markusberget visar hög status (EK 0,7), Uppströms Lövnäs, Odlingsplats 1, Odlingsplats
vinter och Nordanrå visar god status (EK 0,6; 0,5; 0,5 respektive 0,6), medan Strömnäs
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visar måttlig status (EK 0,4). Odlingsplats 1 och Odlingsplats vinter ligger på gränsen till
måttlig status, och Markusberget ligger på gränsen till god status.
Den sammanvägda näringsämnesstatusen i Malgomaj vid ansökt tillstånd (medelvärde
av EK från tillgängliga provpunkter) är god status (EK 0,6), det vill säga oförändrad status
jämfört med näringsämnesstatus baserat på uppmätt data i provpunkterna och
näringsämnesstatus för sjön beräknad utan bidrag från fiskodling med befintligt
tillstånd.
4.4.4 Anspråk på näringsämnesstatus och kritisk fodermängd
Den modellerade rumsliga variationen av näringsämnesstatus i sjön presenteras grafiskt
i Figur 10. Inuti, och i närmast anslutning till, odlingskassarna beräknas en mängd vatten
ha lägre än god status tidvis, till följd av de undersökta fosforutsläppen och
fiskodlingslokaliseringarna. Volymerna med lägre än god status återfinns mellan sjöytan
och 5 meters djup och utgör 2,17 % av sjöns totala ytvattenvolym (0–10 m) i scenariot
befintligt tillstånd och 1,37 % av sjöns totala ytvattenvolym (0–10 m) i scenariot ansökt
tillstånd (Tabell 11). De bedöms inte påverka sjöns näringsämnesstatus i sin helhet.
Den foderförbrukning som skulle kunna leda till en statusförsämring av kvalitetsfaktorn
näringsämnen, det vill säga en statusklassförsämring från god till sämre status, i hälften
av Malgomajs översta 10 meter har beräknats till 9 150 ton/år för befintligt tillstånd,
vilket är cirka 3,8 gånger större än foderförbrukningen som innefattas av det befintliga
tillståndet. Motsvarande foderförbrukning för ansökt tillstånd har beräknats till 13 120
ton/år, vilket är cirka 5,5 gånger större än foderförbrukningen som innefattas av det
ansökta tillståndet.
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Figur 10. Utifrån ett medel av samtliga mätdata har sjön god status med avseende på
näringsämnen (tot-P). Fiskodlingsverksamheten ger upphov till förhöjda koncentrationshalter i
närheten av fiskodlingen, vilket leder till att en volym av sjön tidvis får försämrad statusklass.
Tabell 11. Volymberäkning av vatten med tillfälligt sämre än god statusklassning. Kolumn 2 visar
denna volym i relation till hela Malgomajs vattenvolym.
Volym med sämre än Relativt Malgomajs
måttlig status (m3)
totala volym (%)
Befintligt tillstånd
Ansökt tillstånd

1 437 836

0,05%

914 030

0,03%
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4.5

Bolagets påverkan på bottensubstrat i Malgomaj
Beräknad spridning och ackumulation av partikulärt material från fiskodlingarna
presenteras i Figur 11. Tillväxthastigheten av sedimentbäddarna är något högre i
nordvästlig-sydöstlig riktning, det vill säga i sjöns dominerande strömningsriktning, och
bottensubstratets utbredning minskar från befintlig till ansökt tillstånd.
I Tabell 12 redovisas hur stor area sedimentbäddarna upptar, och hur stor del av sjöns
totala yta det motsvarar. Sedimentytor under fiskodlingarna som beräknas ha en
tillväxthastighet på minst 1 mm per år i scenariot befintligt tillstånd utgör 0,17% av sjöns
ytarea, de som beräknas ha en tillväxthastighet på 1 cm utgör 0,10% av sjöns ytarea och
de som beräknas ha en tillväxthastighet på 10 cm utgör 0,01% av sjöns ytarea.
Sedimentytorna för scenariot ansökt tillstånd är mindre än för det befintliga tillståndet.
Den procentuella förändringen i sedimentytorna mellan scenarierna redovisas i Tabell
12. I scenariot ansökt tillstånd utgör sedimentytorna under fiskodlingskassarna som har
en tillväxthastighet på minst 1 mm per år 0,15% av sjöns ytarea. Ytorna med en
tillväxthastighet på 1 cm per år beräknas utgöra 0,09% av sjöns totala ytarea, och
sedimentytor med tillväxthastighet på 10 cm per år beräknas utgöra 0,01% av sjöns
ytarea.
Status för morfologiskt tillstånd (bottensubstrat i sjöar) bedöms vara hög upp till en
avvikelse på 5% och god vid en avvikelse mellan 5% och 15% (avsnitt 3.4.2).
Sedimentytorna med tillväxthastigheter mellan 1 mm och 10 cm under fiskodlingarna i
Malgomaj utgör 0,17% i scenariot befintligt tillstånd och 0,15% i scenariot ansökt
tillstånd, och bedöms således inte försämra rådande status för morfologiskt tillstånd i
Malgomaj eller sjöns möjligheter att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer.
Avvikande bottensubstrat ska enligt föreskrifterna (Havs- och Vattenmyndigheten, 2013)
uttryckas som en andel av hela ytvattenförekomstens bottenyta (avsnitt 3.4.2). I brist på
information om Malgomajs bottenarea, beräknas andelarna som presenteras i Tabell 12
baserat på sjöns ytarea, vilket resulterar i en konservativ beräkning eftersom sjöns
ytarea är mindre än dess bottenarea.
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Figur 11. Spridning av partikulärt material från fiskodlingsverksamhet vid befintligt och ansökt
tillstånd.
Tabell 12. Utbredning av fiskodlingsrelaterat material på sjöbotten. Relativt hela sjön avser hur stor
andel respektive sedimentyta utgör i förhållande till sjöns ytarea på 102,8 km2. Procentuell
förändring visar hur dessa areor förändras från befintligt till ansökt tillstånd

Befintligt
tillstånd (m2)

Relativt hela
sjön (%)

Ansökt
tillstånd (m2)

Relativt hela
sjön (%)

Procentuell
förändring

1 mm

183 758

0,17%

164 368

0,15%

-11%

1 cm

107 613

0,10%

101 175

0,09%

-6%

10 cm

13 367

0,01%

7 065

0,01%

-47%
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5

Slutsatser
Föreliggande utredning har ämnat besvara hur fiskodling i Malgomaj, givet två scenarier:
befintligt och ansökt tillstånd, påverkar klassningen av ekologisk status för
kvalitetsfaktorn näringsämnen liksom klassningen av morfologiskt tillstånd
(bottensubstrat) i sjön. Nedan följer en sammanfattning av utredningens resultat:
Näringsämnesstatusen i Malgomaj är god (EK-värde 0,6), baserat på uppmätta värden i
sjön. Statusen förblir god även utan bidrag från fiskodlingsverksamhet med befintligt
tillstånd.
Näringsämnesstatusen i Malgomaj förblir oförändrad (god, EK-värde 0,6) vid
fiskodlingsverksamhet med ansökt tillstånd.
Närmast odlingskassarna beräknas en mängd vatten ha lägre än god status tidvis, till
följd av fosforutsläppen från odlingarna. Fiskodlingen med befintligt odlingstillstånd tar
2,17% av sjöns näringsämnesstatus i anspråk. Fiskodlingen med ansökt tillstånd tar
1,37% av sjöns näringsämnesstatus i anspråk. Anspråken bedöms inte påverka sjöns
näringsämnesstatus i sin helhet.
Den foderförbrukning som skulle kunna leda till en statusförsämring av kvalitetsfaktorn
näringsämnen, det vill säga en statusklassförsämring från god till måttlig status, i hälften
av Malgomajs översta 10 meter har beräknats vara 9 150 ton/år för befintligt tillstånd,
vilket är cirka 3,8 gånger större än foderförbrukningen som innefattas av det befintliga
tillståndet. Motsvarande foderförbrukning för ansökt tillstånd har beräknats vara 13 120
ton/år, vilket är cirka 5,5 gånger större än foderförbrukningen som innefattas av det
ansökta tillståndet.
Ytor av bottenssubstrat under fiskodlingskassarna i Malgomaj, som har
tillväxthastigheter på 1 mm, 1 cm och 10 cm per år utgör sammanlagt 0,17% av sjöns
ytarea i scenariot befintligt tillstånd och 0,15% i scenariot ansökt tillstånd.
I befintligt och ansökt tillstånd används samma mängd foder vid
fiskodlingsverksamheten i sjön, men fiskodlingen med det ansökta tillståndet är
effektivare än fiskproduktionen med befintligt tillstånd: fiskproduktionen vid odlingen
med ansökt tillstånd är högre och fosforutsläppen lägre än vid fiskodlingen med
befintligt tillstånd.
Modellerade strömningsmönster visar att strömningen i ytan av Malgomaj till stor
utsträckning beror på rådande vindriktning och den förhärskande strömningsriktningen i
sjön är från nordväst mot sydost.
Strömningshastigheterna i Lövnäs och Nyland är jämförbara och högst av de fyra
undersökta fiskodlingsområdena. I Strömnäs är de något lägre, och lägst
strömningshastigheter återfinns vid Lieboda. Utsläpp från fiskodlingar där hastigheterna
är högre, sprids och späds snabbare än utsläpp från odlingar där de är lägre.
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Sammanfattningsvis bedöms bolagets fiskodling i Malgomaj inte påverka klassningen av
ekologisk status för kvalitetsfaktorn näringsämnen, varken vid befintligt eller ansökt
odlingstillstånd. Utsläppet av partikulärt material från fiskodlingarna bedöms vidare inte
försämra rådande status för morfologiskt tillstånd i Malgomaj, varken vid befintligt eller
ansökt odlingstillstånd. Verksamheten bedöms inte heller påverka möjligheterna att
uppnå eller upprätthålla vattenförekomstens miljökvalitetsnormer.
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