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Titel 
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Title 
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Sammanfattning 
Abstract 

Aquaculture has been a way to produce fish as a protein source for thousands of years and over the 

past decades aquaculture has been the fastest expanding animal-based food sector in the world. 

This study focused on quantifying the flows of nitrogen and phosphorus in Atlantic Salmon 

farming and compared traditional open net farming with a more recent technique, land based 

recirculating aquaculture system (RAS). The aim was to quantify the difference in emissions of 

nitrogen and phosphorus between the two types of farming and to quantify the amount of nutrients 

that could be reused from the respective fish farm. Data were obtained from reports, scientific 

publications and an application for environmental permit (EIA) for the case Smögenlax 

Aquaculture AB. The same feed input and salmon output were assumed in the two systems and a 

substance flow analysis was used to quantify the flows of nutrients. The amount of produced 

salmon and fish feed/year were taken from Smögenlax Aquacultures EIA. The results showed that 

a RAS-based Salmon farm emits only 6 % of the nitrogen and 5 % of the phosphorus emitted to 

the recipient waters in comparison to an open net farm. RAS-based salmon farming also enables 

the reuse of 19 % more nitrogen and 47 % more phosphorus than an open net farm by using sludge 

and fish offal from the farm to create biogas and biofertilizers. RAS is still evolving to provide 

possibilities for large scale salmon farms on land to be both cost and environmental efficient and 

may in the future be the most common way to farm Atlantic Salmon. 
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1 Sammanfattning 

Matfiskodlingar har varit ett sätt att producera fisk som en proteinkälla 

för människor i tusentals år och under de senaste decennierna har 

matfiskodlingar varit den snabbast växande djurbaserade matsektorn. I 

denna studie undersöktes näringsflöden vid odling av lax (Salmo salar) i 

traditionella öppna nätkasseodlingar och jämfördes med den nyare 

tekniken recirkulerande akvakultur (RAS). Syftet med studien var att 

kvantifiera skillnaden i utsläpp av kväve och fosfor till recipienten, samt 

skillnaden i resurseffektivitet för kväve och fosfor mellan de två typerna 

av odlingar. Data samlades in från rapporter, vetenskapliga studier och en 

miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan för fallet Smögenlax 

Aquaculture AB. Samma foderåtgång och mängd producerad lax 

användes för de två typerna av odlingar och materialflödesanalyser 

användes för att kvantifiera flödena av näring. Mängden foder och 

producerad lax utgick från Smögenlax Aquacultures planerade mängder. 

Resultatet visar att en RAS-baserad laxodling endast släpper ut 6 % 

kväve och 5 % fosfor av vad en öppen nätkasseodling släpper ut till 

recipienten. RAS-baserad laxodling möjliggör även en större 

återanvändning av näringsämnen än nätkasseodling då 19 % mer kväve 

och 47 % mer fosfor kan användas från avlägsnat slam och slaktrester för 

produktion av biogas och biogödsel. Tekniken och användningen RAS 

utvecklas fortfarande för att göra storskalig landbaserad laxodling ännu 

mer kostnads- och resurseffektiv och kan mycket väl vara framtiden inom 

laxodling. 

2 Introduktion 

Matfiskodlingar har använts i tusentals år (MarineHarvest, 2017), och 

idag finns det drygt 100 matfiskodlingar i Sverige med varierande storlek. 

De flesta odlingarna finns i sötvatten, men de finns även i kustområden 

och på senare tid har möjligheten öppnats att bedriva odlingen på land. 

Odlingen bedrivs vanligtvis i nätkassar som består av en flytande ram 

med en nätkasse som är fäst vid botten och kan vara antingen öppen eller 

sluten (Jordbruksverket 2018). Inom laxindustrin står Norge för en 

väldigt stor del av den globala produktionen av odlad lax (Salmo salar), 

där odling med öppna kassar dominerar. Matfiskodlingar är också den 

snabbast växande djurbaserade matsektorn i världen (Marine Harvest, 

2017). Bland människans olika proteinkällor är lax en resurseffektiv 

produkt att odla då det går åt betydligt mindre färskvatten än vid 

uppfödning av kyckling, fläsk och nötkött. Laxen har också en mycket 

bra feed convertion ratio (FCR) vilket är mängden foder fisken behöver 

för att producera en viss mängd biomassa (Tabell 1). Denna FCR kan 
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dock variera och är beroende av bl.a. vattentemperatur och cirkulation i 

odlingen (Marine Harvest, 2017). 

 

Tabell 1. Jämförande i bl.a. proteininnehåll och mängd ätbart kött/ 100 kg 
foder (Marine Harvest, 2017). 

 Salmon Chicken Pork Beef 

Protein retention 31% 21% 18% 15% 

Energy retention 23% 10% 14% 27% 

Edible Yield 68% 46% 52% 41% 

Feed conversion ratio (FCR) 1,1 2,2 3,0 4–10 

Edible meat / 100 kg feed 61 kg 21 kg 17 kg 4–10 kg 

 

Laxens vilda bestånd är dock hotade i stora delar av världen där 

blockering av vandringsvägar och överfiske är ett hot mot de vilda 

laxbestånden (Parrish, et al, 1998). Även smittspridning och parasiter 

såsom laxlus (Lepeophtheirus salmonis), från fiskodlingar kan medföra 

hot mot de vilda laxbestånden (Naturvårdsverket, 1993). 

Ett annat problem är att fiskodling i sjö/havsvatten släpper ut 

näringsämnen i form av kväve och fosfor och laxodlingar har visat sig ha 

övergödande effekt samt negativ påverkan på vattenkvalitet och känsliga 

miljöer (Swemarc, 2014). Vid fiskodling i kassar beror utsläppen av 

kväve och fosfor av mängden odlad fisk, foderåtgång samt kväve- och 

fosforhalten i fodret (Stigebrandt, 2001). Kvävet och fosforn släpps ut 

både i löst och partikulär form där det partikulära till största delen 

sedimenterar i bottnen (Figur 1). Ett vattens känslighet för näringsutsläpp 

är beroende av utsläppsmängden, vattenförhållande och vattenomrörning. 

En mindre sjö med lågt utbyte av vatten är t.ex. mycket känsligare för 

övergödning än en stor sjö med högt vattenutbyte. I regel är vattnet som 

känsligast för näringstillförsel under sensommar – höst 

(Naturvårdsverket, 1993). 

Övergödning av ett vatten har negativa effekter på flera aspekter såsom 

vattenförsörjning, fiske och rekreation (Naturvårdsverket, 1993). Sverige 

har flera miljömål som eftersträvas och ett av dessa är ingen övergödning. 

Därför är näringsutsläpp vid fiskodling en viktig faktor att ta i beaktande 

då fiskodling kan vara en bidragande orsak till övergödning i vatten 

(Naturvårdsverket, 2018). 
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Figur 1. Näringsflöden av kväve och fosfor vid öppen kassodling av lax. 

Storskaliga landbaserade odlingar (RAS) är en relativt oprövad 

odlingsmetod av vuxen lax. Därmed är jämförelser av utsläpp och 

recirkuleringsgrad inte helt självklar. Denna studie är därför ett försök att 

kvantifiera dessa jämförelser med hjälp av materialflödesanalyser, då 

recirkulerande landbaserade odlingar tros vara framtiden i Norden på 

grund av de ökande miljökraven från myndigheter samt att 

fiskproduktionen då blir lättare att kontrollera (Norden, 2013). 

Syftet med denna studie var att kvantifiera skillnaden i miljöpåverkan i 

form av utsläpp av kväve och fosfor till recipienten mellan odling av lax i 

RAS och öppna nätkassar. En annan aspekt som undersöktes var 

resurseffektiviteten i de olika odlingarna, d.v.s. hur mycket näring från 

restprodukter som kan återanvändas som t.ex. biogas och biogödsel från 

respektive odlingstyp. Studien genomfördes som en fallstudie av en 

planerad landbaserad odling i Sverige. 

3 Material & metoder 

Denna studie är en del av en multikriterieanalys där forskare inom Biogas 

research center i Linköping utreder hur miljöpåverkan och kostnader ser 

ut för ett framväxande bioraffinaderi, baserat på marina resurser i Sotenäs 

kommun. Bioraffinaderi innebär att företag raffinerar biobaserade råvaror 

till många olika produkter och att avfall från en produktion blir till råvara 

för en annan. Variabler som inkluderas i multikriterieanalysen är t.ex. 

näringsflöden, koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, energiförbrukning, 
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biogasproduktion samt kostnader. I denna studie genomfördes 

materialflödesanalyser för flöden av kväve och fosfor utgående från den 

laxodling som planeras av företaget Smögenlax Aquaculture AB.  

3.1 Smögenlax Aquaculture AB 

Företaget Smögenlax Aquaculture AB planerar att bygga en storskalig 

landbaserad laxodling där restprodukterna skall användas som substrat 

för produktion av biogas, biogödsel samt foder i Sotenäs kommun. 

Laxodlingen kommer att ske inomhus på två platser, Hagabergs och 

Ödegårdens industriområde, och vara av RAS-typ (Recirculating 

Aquacuture System). Den planerade produktionen av smolt (ung lax) i 

Hagaberg uppgår till 1000 ton/år med en foderåtgång på max 1500 ton/år, 

Ödegårdens laxproducering uppgår till 4000 ton/år med en foderåtgång 

på max 5500 ton/år. Odlingen i Hagaberg kommer att bestå av uppväxt av 

lax från ägg till smolt, medan i Ödegården kommer laxen att växa från 

100 g till 5 kg. Detta ger en sammanlagd produktion av lax på 5000 ton/år 

minus den antagna förlusten av död lax och slaktrester, vilket ger drygt 

3800 ton rensad lax/år (Sweco, 2017). 

I RAS recirkuleras vattnet genom flera reningssteg (Figur 2). Vid 

recirkulering och rening av vattnet minimeras behovet av nytt vatten och 

utsläppen av vatten, som har en negativ inverkan på recipienten i form av 

utsläpp av näring. Det bildas dock restprodukter i form av slam och 

bioslam. Restprodukterna från odlingarna skall gå till foderproduktion 

och/eller till en biogasanläggning som byggs intill. Från 

biogasproduktionen är sedan tanken att överskottsenergi skall kunna 

användas till fiskodlingarna (Sweco, 2017). 

 

Figur 2. Recirkulerande vattensystem (RAS). Från fisktanken går vattnet 
genom ett mekaniskt filter (te.x. trumfilter) som fångar upp det partikulära 
avfallet vilket avlägsnas som slam. Genom nitrifikation och denitrifikation 
avges en stor del kväve till atmosfären i form av kvävgas (Sweco, 2017). 
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3.2 Systembeskrivning 

Materialflödesanalyser används för att presentera massflöden och ger 

därmed en skattning på resurseffektivitet och miljöpåverkan (Moberg et 

al, 1999). Materialflödesanalysen skall innehålla de flöden som 

identifierats och avgränsas sedan med systemgränser.  

Systembeskrivningar och materialflödesanalyser organiserades i 

programvaran STAN 2.6.801. och användes som analysstrategi för att 

kvantifiera flöden av kväve och fosfor vid RAS (Figur 3) och 

nätkasseodling av lax (Figur 4). Systemen har avgränsats efter import och 

export av kväve och fosfor till respektive system där massflöden sedan 

konstruerades med hjälp av data från Smögenlaxs planerade odling 

(Sweco, 2017) och medelvärden på kväve- och fosforhalter i olika flöden 

hämtade från andra källor. Då flödena är baserade på medelvärden från 

olika studier uppkom vissa glapp där all ingående näring ej kunde 

redogöras för som utgående näring. Dessa benämns som osäkerheter och 

beror på använda studiers olika värden och halter vid flöden som 

användes som medelvärden vid konstruktion av massflödesanalyserna. 

Osäkerheterna är uträknade i procent i massflödena och motsvarar flödet 

av den utgående näringen som saknas i systemen. Dessa osäkerheter 

diskuteras vidare under rubriken diskussion. 

 

Figur 3. Systembeskrivning för näringsflöden vid odling av lax i RAS. 
Avgränsningen baserad på från den anläggning som planeras av Smögenlax 
Aquaculture AB. Siffror och bokstäver (t.ex. F19) står för numrering av flöden 
och behöver ej tas i beaktning. 
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Figur 4. Systembeskrivning för näringsflöden vid odling av lax i öppna 
nätkassar. Systemet för öppen kassodling motsvarar systemet (RAS) som 
planeras av Smögenlax Aquaculture AB. Siffror och bokstäver (t.ex. F10) står 
för numrering av flöden och behöver ej tas i beaktning. 

3.3 Datainsamling och beräkningar 

Kvantitativ information med avseende på mängd slam, intag- och 

utsläppsvatten, fodermängder och mängd producerad fisk per år har tagits 

från Smögenlax Aquacultures miljökonsekvensbeskrivning (Tabell 2, 

Sweco, 2017). 

Tabell 2. Planerade mängder produktion/användning och utsläpp (Sweco, 
2017). 

 Ton 

Foder 7000 

Slam 6200 

Intagsvatten 500 000 

Utsläppsvatten 500 000 

Död lax 240 

Slaktfisk 4760 

Rensad lax 3808 

Slaktrester 952 

Total Lax 5000 

 

Data för innehåll av kväve och fosfor för dessa variabler har sedan 

hämtats från tidigare studier och rapporter med hjälp av databaserna 
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UniSearch, Scopus och Google Scholar. Sökord som användes var bl.a. 

Salmon Aquaculture, Salmon farming, RAS sludge, Landbased salmon 

farming, och Aquaculture nutrients. Kväve- och fosforhalt i bioslam från 

den biologiska reningen i RAS och halter i processvatten från slakteri har 

erhållits från Brolin, 2018. Information har även fåtts från Bengt 

Gunnarsson vid studiebesök hos Smögenlax Aquaculture AB, samt från 

företaget Skretting som producerar fiskfoder specialiserat för laxodling 

med RAS. Kväve- och fosforhalt i foder från Skretting har räknats ut för 

respektive foderstorlek vars användning beror av laxens storlek (Bilaga 

1). Mängd foder per storleksklass uppskattades (t.ex. fisk <1000 g 

motsvarar 80 % av totala produktionen av vuxen lax, vilket ger 80 % * 

näringsinnehåll * total foderåtgång vuxen lax) (Bilaga 2) och räknades ut 

för en total produktion av 5000 ton lax/år och en foderåtgång på 7000 

ton/år. Samma antagande kring foderförbrukning gjordes för öppen 

kassodling och samma kväve- och fosforhalt användes i 

materialflödesanalysen. För uträkning av antal ton kväve och fosfor i 

7000 ton foder användes information från Skretting (Bilaga 1) och 

AQCESS-projektet, citerad i (Mente et al, 2006) där 

medelkoncentrationen användes i massflödet. 

Ett medelvärde för kväve- och fosforhalten i varje ingående flöde 

räknades fram baserat på data från olika källor för att göra den totala 

massflödesanalysen för kväve respektive fosfor. Miljöpåverkan i form av 

näringsutsläpp och resurseffektivitet jämfördes sedan mellan RAS och 

nätkasseodling av lax. 

4 Resultat 

4.1 Fiskfoder 

Näringsinnehållet i fiskfodret står för den största delen av import av 

kväve och fosfor till systemet och är den faktor som är mest avgörande 

för hur mycket näring som omsätts och släpps ut från en odling. Laxen 

får olika foder beroende på sin storlek (Tabell 3) och utifrån en 

slutproduktion på 5000 ton lax/år och en foderförbrukning på 7000 ton/år 

har näringstillskottet per kilo lax räknats ut. Detta gav en FCR på 1,4 

enligt Smögenlax Aquaculture (7000/5000 = 1,4) (Sweco, 2017) och 

samma siffra angavs i studien från AQCESS-projektet (citerad i Mente et 

al, 2006) vid öppen kassodling. Kvävehalten från de olika studierna 

skiljer och ger medelvärdet en osäkerhet på 9 %. 
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Tabell 3. Näringsinnehåll kväve och fosfor i fiskfoder. Halter kväve och fosfor 
från studie (AQCESS, 2000) (Mente et al, 2006) och foderproducent 
(Skretting, bilaga 1). FCR = fiskens förmåga att omvandla foder till biomassa. 
Kväve- och fosforhalter beräknade för en slutproduktion på 5000 ton lax/år 
och en foderåtgång på 7000 ton/år (Sweco, 2017). TN = totalkväve, TP = 
totalfosfor. 

Referens FCR N % P % Foder ton TN ton TP ton 

Skretting (Bilaga 1) 
      

1P. 15–60 g 1,5 6,88 0,9 750 52 6,8 

2P. 40–150 g 1,5 6,8 1 750 51 7,5 

3P. 125–350 g 1,4 6,4 1 363 23 3,6 

XL. 300–1000 g 1,4 6,08 1 737 45 7,4 

10. >1000 g 1,4 5,6 1 4400 246 44,0 

Alla Skretting 1,4 5,96 1 7000 417 69,3 

AQCESS (2000) 1,4 6,5  7000 455  

Medel 1,4 6,2 1 7000 436 69,3 

4.2 Näringsinnehåll i lax 

Innehållet av kväve och fosfor i lax skilde sig avsevärt mellan olika 

studier (Tabell 4). Enligt studien från Buschmann & Fortt (2005, citerad i 

Buschmann et al, 2009) är mängden kväve i 5000 ton odlad lax 39 % 

mindre än enligt studien från Davies (2000, citerad i Mente et al, 2006). 

Tabell 4. Kväve- och fosforhalt i lax från olika källor, samt näringsinnehåll i 
5000 ton lax (våtvikt). 

Referens N % P % TN ton TP ton 

Buschmann & Fortt (2005) 2,10 0,32 104 16 

USDA (2018) 3,27 0,24 163 12 

Davies (2000) 3,40  170  

Medel 2,92 0,28 146 14 

4.3 Intag- och utsläpp av vatten från RAS 

Havsvattnet vid intagspunkten har ett kväveinnehåll på ca. 200 µg/l, 

vilket ger 0,1 ton kväve för 500 000m3 vatten. Fosforhalten är ca. 20 µg/l 

vilket ger ett totalt intag på 0,01 ton fosfor/år (Sweco, 2017).  

Utsläppsmängder av kväve och fosfor är beräknade utifrån ett årsutsläpp 

på 500 000 m3 vatten/år (Sweco, 2017). Det kanadensiska företaget 

Kuterra släpper ut vatten med ca 30 % lägre halter av kväve och ca 80 % 

lägre halter av fosfor i sin RAS-odling (Pacific Salmon Foundation, 
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2015) än vad Smögenlax Aquaculture AB uppskattat som utsläppsmängd 

av näring i sin miljökonsekvensbeskrivning (Sweco, 2017) (Tabell 5). 

Tabell 5. Näringsinnehåll i utsläppsvatten från en RAS-odling av lax enligt två 
olika källor. Massflöden beräknade för 500 000m3/år från en odling av 5000 
ton lax/år och en foderåtgång på 7000 ton/år. (Sweco, 2017). 

 TN TP TN TP 

Referens                mg/l                 ton/år 

Pacific Salmon Foundation (2015) 25 1,1 12,5 0,6 

Sweco (2017) 35,6 6,8 17,8 3,4 

Medel 30,3 4,0 15,2 2 

 

En högre recirkuleringsgrad vid RAS-odling ger lägre näringsutsläpp till 

recipienten. Om recirkuleringsgraden ökar från 95 % till 99 % efter 

förbättrad teknik kan utsläppsmängderna av kväve och fosfor per 

producerad mängd fisk minska med ca 80 % (Tabell 6). 

Tabell 6. Näringsutsläpp vid olika utsläppsmängder av vatten från RAS. 
Beräkningar gjorda enligt den planerade recirkuleringsgraden på 95 % av 
500 000 m3 vatten och utsläpp vid 97,5 % och 99 % recirkuleringsgrad. 
(Sweco, 2017). 

Utsläpp vatten TN TP TN TP 

                 mg/l                 ton/år 

1% 35,6 6,8 3,56 0,68 

2,5% 35,6 6,8 8,9 1,7 

5% 35,6 6,8 17,8 3,4 

 

Från slakteriet där urtagning av fisk sker efter reningsprocessen vid 

odlingen, förekommer också ett utsläpp av kväve uppskattat till ca 1 

ton/år och 0,2 ton fosfor/år i form av processvatten (Brolin, 2018). 

4.4 Slam från RAS och utsläpp från öppen nätkasseodling 

Vid RAS-odling produceras ett slam från det partikulära avfallet från 

fisken i form av fekalier och foderrester. Siffrorna från de olika studierna 

skiljer sig åt avseende både kväve- och fosforhalten där Buschmann & 

Fortt (2005, citerad i Buschmann et al, 2009) redovisar en nästan dubbelt 

så hög kväve- och fosforhalt jämfört med modellen enligt Ancylus 

(Tabell 7). Från modellerna av Ancylus och Olsen (Albretsen et al, 2015) 

och Buschmann & Fortt (2005, citerad i Buschmann et al, 2009) är den 

högsta halten partikulärt fosfor ca 30 % högre än medelvärdet. 
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Tabell 7. Näringsinnehåll från utsläpp av lax vid öppen nätkasseodling och 
slambildning från reningsstegen i RAS. Kväve- och fosforhalter beräknade för 
en slutproduktion på 5000 ton lax/år och en foderåtgång på 7000 ton/år 
(Sweco, 2017). 

 TN TP Löst N Partikulärt N Sum N Löst P Partikulärt P Sum P 

 % av våtvikt Ton/ 5000 ton lax 

Buschmann & Fortt 
(2005) 5,2 0,9 260 65 325 8,4 45,5 53,9 

Ancylus 2,7 0,4 51 117 168 8,5 19 27,5 

Olsen 3,7 0,7 166 62 228 18 28 46 

Medel 3,9 0,7 159 81 240 12 31 42 

Vid RAS-baserad laxodling bildas även ett bioslam i den biologiska 

reningen av det vatten som ska recirkuleras, vilket dock är en mindre del 

av den totala slammängden. För Smögenlax Aquaculture AB uppskattas 

detta till 200 ton/år, med ett innehåll av 2,1 ton kväve och 1,3 ton fosfor 

(Brolin, 2018). 

4.5 Massflöden 

Den största importen av kväve till systemet sker med fodret (Figur 5). 

Den största delen kväve som går ut ur systemet är i form av kvävgas som 

bildas vid denitrifikationsprocessen i vattenreningen vid RAS. Denna 

fraktion är beräknad som en restpost i systemet och motsvarar ca 44 %. 
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Figur 5. Massflöden av kväve (ton/år) vid odling av 5000 ton lax per år i en 
RAS odling med en foderanvändning av 7000 ton/år. E = export, I = import. 

Vid öppen nätkasseodling av lax går de största delarna av kvävet, 

motsvarande ca 55 %, ut i vattnet i löst och partikulär form via exkretion 

och fekalier (Figur 6). I resultatet finns dock en osäkerhet, motsvarande 

ca 11 % av kväveimporten, som inte inkluderats i exportflödena med det 

beräknings-underlag som använts.  

 

Figur 6. Massflöden av kväve (ton/år) vid odling av 5000 ton lax per år i öppna 
nätkassar med en foderanvändning av 7000 ton/år. E = export, I = import. 
Observera att ca 50 ton av det ingående kvävet inte återfinns i de beräknade 
exportflödena. 

Även den största importen av fosfor kommer från fiskfodret, medan den 

största exporten från systemet är i form av slam, motsvarande ca 44 % av 

inflödet i både RAS och öppna kassar (Figur 7 och 8). Det finns dock en 

osäkerhet kring var hela 30 % av fosforn i fodret hamnar i form av export 

från RAS-odlingen. 
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Figur 7. Massflöden av fosfor (ton/år) vid odling av 5000 ton lax per år i en 
RAS odling med en foderanvändning av 7000 ton/år. E = export, I = import. 
Observera att ca 21 ton av det ingående kvävet inte återfinns i de beräknade 
exportflödena. 

I den öppna nätkasseodlingen av lax tillkommer ett fosforutsläpp i form 

av exkretion av löst fosfor (Figur 8). Sammantaget uppgår utsläppen till 

omgivande vatten till ca 62 % av fosforn i fodret. Här uppgår osäkerheten 

till ca. 17 % av fosforn i fodret som inte återfinns i beräknade 

exportflöden. 
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Figur 8. Massflöden av fosfor (ton/år) vid odling av 5000 ton lax per år i öppna 
nätkassar med en foderanvändning av 7000 ton/år. E = export, I = import. 
Observera att ca 12 ton av det ingående kvävet inte återfinns i de beräknade 
exportflödena. 

Utsläpp av kväve och fosfor till recipient från RAS-baserad laxodling är 

endast 6 respektive 5 % mot vad som släpps ut från nätkasseodling. 

Återanvändningen av kväve och fosfor är 19 respektive 47 % större i 

RAS än vid nätkasseodling av lax (Figur 9). Vid 99 % recirkuleringsgrad 

skulle utsläppet av kväve och fosfor till recipienten från RAS-odlingen 

endast motsvara 1,5 % respektive 1,6 % av vad som släpps ut från 

nätkasseodling. Observera att ca 11 % av kvävet i nätkasseodling, 30 % 

av fosforn vid RAS-odling och 17 % av fosforn vid nätkasseodling ej 

återfinns i de beräknade exportflödena. 
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Figur 9. Utsläpp av näring till recipient, luftemissioner och resurseffektivitet 
genom återanvändning av näringsämnen vid RAS-odling och nätkasseodling 
av 5000 ton lax per år och en foderkonsumtion av 7000 ton/år. 

5 Diskussion 

5.1 Övergödningspåverkan från laxodlingar 

Mängderna utsläpp av näring mellan RAS och nätkasseodling av lax 

skiljer sig för både kväve och fosfor. Enligt denna litteraturstudie är 

kväveutsläppet vid RAS-baserad odling endast 6 % av det som släpps ut 

vid nätkasseodling av lax. Utsläppet av fosfor vid RAS-odling blir knappt 

5 % av det som släpps ut vid nätkasseodling. Dessa siffror stämmer 

ganska bra överens med vad som angavs i Smögenlax Aquaculture AB’s 

miljökonsekvensbeskrivning, där det angavs att deras odling endast skulle 

släppa ut 5 % av den näring till recipienten som en traditionell 

nätkasseodling släpper ut (Sweco, 2017). Hur mycket näring som släpps 

ut kommer dock bero bl.a. på hur hög recirkuleringsgraden blir i RAS, 

där högre recirkuleringsgrad skulle kunna minska utsläppet. Det som 

begränsar recirkuleringsgraden är reningen av näring från vattnet, då för 

hög näringshalt i vattnet är negativt för fisken. Detta innebär krav på 

mycket god rening av näring från vattnet för en högre recirkuleringsgrad. 

Vid 99 % recirkulering skulle dessa mängder utsläpp sjunka till ca 1,5 % 

mot vad som släpps ut vid nätkasseodling. Ett troligare antagande kring 

recirkuleringsgraden vid starten av projektet för Smögenlax Aquaculture 

AB är en recirkuleringsgrad runt 95 %, som är vad företaget planerar för 

(Sweco, 2017), och ett utsläpp av ca 15 ton kväve och 2 ton fosfor per år. 

Smögenlax Aquaculture AB:s planerade utsläpp av närsalter vid 500 000 

m3 vatten/år jämfördes med företaget Kuterras utsläppsmängder. Kuterra 

hade ett lägre utsläpp av både kväve och fosfor men även ett lägre intag 

och utsläpp av m3 vatten/år (Pacific Salmon Foundation, 2015). 
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Om Smögenlax Aquaculture AB skulle utnyttja hela det sökta tillståndet 

för utsläpp av kväve till recipienten (17,8 ton/år), skulle utsläppet bli 7 % 

av vad den öppna nätkasseodlingen släpper ut, medan fosforutsläppet (3,4 

ton/år) skulle bli 8 % av vad öppen nätkasseodling släpper ut till 

recipienten. De utsläppsmängder som angetts i tillståndsansökan för 

Smögenlax Aquaculture AB är dock högre än vad resultatet blev i denna 

studie (Sweco, 2017). Detta kan bero på att i 

miljökonsekvensbeskrivningen för tillståndsansökan uppskattas de 

maximala utsläppsmängder som kan uppstå vid driften, och därmed 

behövs söka tillstånd för. En viss osäkerhetsmarginal är nödvändigt att ta 

hänsyn till, på grund av osäkerheter i driftsförhållanden och med hänsyn 

till oförutsedda händelser (Naturvårdsverket, 2012). Därför kan det antas 

att utsläppsmängderna av näring från Smögenlax Aquaculture AB’s 

laxodling faktiskt kommer att bli mindre än det som de söker tillstånd för 

Naturvårdsverket har i en rapport från 1993 en formel för beräkning kring 

näringsutsläpp från nätkasseodlingar (Naturvårdsverket, 1993). Genom 

att använda de ingående data som använts i denna studie och med 

Naturvårdsverkets formel beräkna näringsutsläppet från en öppen 

nätkasseodling blir resultatet 302 ton kväve/år och 56 ton fosfor/år till 

recipienten. Detta är betydligt högre än resultatet från föreliggande studie, 

240 ton/år kväve och 43 ton/år fosfor vid öppen nätkasseodling (Figur 6 

och 8). Det är möjligt att metoderna för att både odla lax och beräkna 

näringsutsläpp har gått framåt och utvecklats med tiden, t.ex. Ancylus 

och Olsen modellerna (Albretsen et al, 2015) och att det förklarar 

skillnaden i resultat. I Naturvårdsverkets rapport från 1993 anges att 

kväveinnehållet i foder för lax ligger på mellan 5 - 8 % och kvävehalten i 

odlad lax ligger mellan 2,5 - 3,5 % (Naturvårdsverket, 1993), vilket kan 

jämföras med denna studies resultat på drygt 6 % kväve i fodret och 2,9 

% kväveinnehåll i den odlade laxen. Kanske ger denna rapporten lite mer 

uppdaterad information kring dessa halter efter utvecklad 

foderproduktion. 

En viss felmarginal (osäkerhet) kan antas då siffrorna som resultaten 

bygger på är tagna från förväntade flöden för fallstudien Smögenlax 

Aquaculture AB och medelvärden av näringshalter från olika studier. I 

resultatet för massbalansen för RAS-baserad laxodling är osäkerheten 

nästan 21 ton fosfor, motsvarande 30 % av fosfor i fodret, vilket är den 

del fosfor som ej redogörs var den går ut ur systemet. En stor del av detta 

skulle kunna hamna som slam då den största fraktionen av fosforutsläpp 

är partikulärt (Buschmann et al, 2009; Albretsen et al, 2015) och därmed 

kan fångas upp i det mekaniska filtret som renar vattnet vid RAS. Mellan 

högsta värdet för fosfor i slam och medelvärdet från de olika studierna 
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skiljer 14 ton (motsvarande 20 % av ingående fosfor), vilket skulle kunna 

förklara en stor del av osäkerheten (Tabell 7). I de olika studierna för 

ingående fosforhalt i lax skiljer 4 ton fosfor/5000 ton lax mellan högsta 

och lägsta angivna siffra. Om fosforhalten beräknats med den högre 

siffran skulle det kunna minska osäkerheten med 6 % (Tabell 4). 

Vid analys av kassodlingen var osäkerheten ca. 50 ton kväve, eller 11 % 

av mängden kväve i fodret. Mycket av denna fraktion tros utsöndras i 

form av löst kväve via exkretion från fisken. Om data med den högsta 

kvävehalten i lax hade använts skulle osäkerheten minska från 11 % till 5 

% (Tabell 4). En del av osäkerheten skulle även kunna vara från 

foderförluster i odlingen. Från nätkasseodlingen finns även en osäkerhet 

kring fosforn där 12 ton, eller 17 % av fosforn ej kan redogöras för. Även 

här antas en fraktion av denna del gå förlorad i form av foderförluster och 

resten som partikulärt avfall genom fekalier från fisken. Skillnad i 

fosforhalt från olika studier (4 ton/5000 ton lax) skulle även här kunna 

förklara en del av den osäkerheten (Tabell 4). 

Olika siffror för FCR har angivits i olika studier och kan variera mellan 

1,1 (Marine Harvest, 2017) – 1,4 (AQCESS, 200) (Mente et al, 2006). I 

denna studie har samma FCR (1,4) använts för både RAS och 

nätkasseodling. Det är möjligt att denna kan sänkas för båda typerna av 

odling och även att RAS skulle kunna ha en mindre förlust av foder då 

det inte blir otillgängligt för fisken på samma sätt som vid nätkasseodling 

där det kan sjunka genom kassen till bottnen. 

5.2 Resurseffektiv odling 

Då Smögenlax Aquaculture har för avsikt att etablera sin fiskodling på 

land med nära anknytning till Rena Havs planerade biogasverk, ger detta 

stora möjligheter att ta tillvara restprodukter och ta vara på nästan all 

överbliven näring från odlingen. Då endast 15 ton kväve beräknas släppas 

ut till recipienten per år, så kommer en stor del av den näring som ej ingår 

i fisken som skall till konsumenter att kunna återanvändas genom 

produktion av biogas och biogödsel. Detta gäller för allt slam, bioslam, 

död lax och slaktrester från fiskodlingen, vilket motsvarar 27 % kväve 

och 52 % fosfor. Osäkerheten i massflödena skulle dock kunna indikera 

att en större mängd näring hamnar i slam och fisk, vilket i så fall skulle 

öka mängden näring som kan återanvändas vid RAS-odling. Vid 

antagandet av högsta halten av kväve och fosfor i slam, skulle andelen 

kväve och fosfor i slam bli ca 30 % högre (Tabell 7). 

RAS-baserad odling kommer alltså att kunna bidra till en högre både 

resurs- och kostnadseffektivitet genom producerad biogas som kan säljas 

eller användas för interna transporter, samt biogödsel som kan användas 



 22 

av lokala bönder. Detta istället för att släppas ut i recipienten och vara en 

bidragande faktor till övergödning i vatten. Siffrorna för resurseffektivitet 

kan jämföras med nätkasseodling som inte är i närheten lika effektivt som 

RAS då endast 8 % av kvävet och 5 % av fosforn som kommer från död 

lax och slaktrester kan tas tillvara. Den döda laxen och slaktresterna kan 

också användas som foder vid andra fiskodlingar där lax ej odlas. 

Luftemissionerna av kväve är hög vid RAS men kommer ej ge belastning 

på vattenkvalitet i form av näringstillskott. Däremot bildas det lustgas i 

denitrifikationssteget vid vattenreningen. Lustgas är en växthusgas som 

bidrar till växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2017). 

Smögenlax Aquaculture har också för avsikt att låta kiselalger rena det 

recirkulerande vattnet genom att ta upp en stor del av näringen från 

vattnet. Efter extraktion av kiselämnena kan dessa alger sedan användas 

som substrat för produktion av biogas och bidra till ett resurseffektivt 

omhändertagande av näring från odlingen (Sweco, 2017). 

År 2018 kom en dom från Mark- och miljööverdomstolen mot ett företag 

som i Sverige bedriver fiskodling i nätkassar i sjövatten. De måste nu 

upphöra sin verksamhet inom fem år då de ej kunnat bevisa att odling i 

nätkassar är Best Available Technology (BAT). Företaget för tid på sig 

att avveckla eller övergå till annan teknik såsom landbaserad odling eller 

andra odlingstekniker där fekalier och foderöverskott kan tas om hand då 

detta ej anses orimligt (Svea hovrätt, 2018). Detta kan sända signaler till 

andra företag inom branschen och skulle kunna vara en början på en 

omstrukturering av fiskodlingen i Sverige.  

5.3  Slutsatser 

Näringsbelastningen av kväve och fosfor till recipienten är betydligt 

större vid odling av lax i nätkassar än vid RAS-baserad odling. RAS-

baserad odling släpper endast ut 6 % av kväve och 5 % av fosfor till 

recipienten mot vad en nätkasseodling av lax släpper ut. En högre 

recirkuleringsgrad vid RAS kommer också kunna innebära ännu lägre 

utsläpp av kväve och fosfor. Då Smögenlax Aquaculture AB ansökt om 

utsläppsgränser som medför en marginal för utsläppsmängder antas det 

faktiska utsläppet av kväve och fosfor per år inte bli högre än 15 

respektive 2 ton/år till recipienten vid 95 % recirkuleringsgrad. 

Odling med RAS medför stora möjligheter att ta tillvara på utgående 

näring från odlingen som kan återanvändas som t.ex. biogas och 

biogödsel, 27 % av kvävet och 52 % av fosforn från fodret, jämfört med 8 

% kväve och 5 % fosfor vid odling i nätkassar. Återanvändningen av 

näringsämnen från RAS kan vara en underskattning, då det finns en 

osäkerhet i massflödena, och det är troligt att en större mängd näring 
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återfinns i slaktrester och slam. Detta skulle medföra högre värden för 

återanvändning av näring vid RAS-odling. 

De största osäkerheterna i massberäkningarna låg kring massflödena av 

fosfor från RAS (30 %) och fosfor- (17 %) och kväveflödena (11 %) vid 

nätkasseodling. Ytterligare studier vad gäller näringshalt i slam från RAS 

samt foderförluster och sedimentation från nätkassar skulle ge ett bättre 

underlag och kunna stärka resultaten från denna studie. 

Odling i öppna nätkassar ifrågasätts idag som den typ av laxodling i 

Sverige som anses vara bästa tillgängliga teknik med hänvisning till 

landbaserade odlingar där näringsutsläpp från fekalier och foderöverskott 

kan regleras. Därmed anses RAS ha en stor framtid inom laxindustrin i 

Sverige. 

6 Samhälleliga och etiska aspekter 

Matproduktion där laxodling ingår är viktigt att granska då dessa metoder 

av laxproduktion kan ha inverkan på både miljö och människors 

välmående. Ur ett etiskt perspektiv är det essentiellt att utreda vilken typ 

av laxodling som ger minst negativ inverkan på miljön och på ett 

resurseffektivt sätt kan tillgodose den höga efterfrågan av lax i hushåll 

och på restauranger. Eftersom laxodling bevisligen släpper ut näring kan 

det vara en bidragande orsak till övergödning och sämre vattenkvalitet i 

omkringliggande sjöar eller hav, vilket i högsta möjliga grad skall 

minimeras enligt Sveriges miljömål. För en hållbar produktion av lax är 

studier som denna och ytterligare kvantitativa och kvalitativa studier 

nödvändiga för att ge ett större stöd kring vad de olika teknikerna av 

odling får för konsekvenser på människa och miljö. 

7 Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Karin Tonderski och 

Roozbeh Feiz Aghaei som genom sin kunskap och stora engagemang har 

varit till stor hjälp under arbetet och även tagit med mig till besök hos 

Smögenlax Aquaculture AB. Ett stort tack riktas också till Bengt 

Gunnarsson som tog emot mig på studiebesök hos Smögenlax 

Aquaculture AB. Tack till examinator Jordi Altimiras och opponenter 

Linnéa Fredén och Shiori Kitano för granskning av denna rapport. 
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9 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Näringsinnehåll i foder för odlad laxfisk från företaget Skretting. 

www.skretting.fr  

Optiline HE RC 

 

Complete extruded feed for Trout in Recirculating System 

Optiline HE RC products include all the nutritionnal solutions resulting 

from the intensive Research and Developpement studies conducted by 

Skretting. The MicroBalance® concept is one of the pillars of this 

approach for the optimization of the fish performances; with respect to 

the environment sustainability. ReCirc-ready® is the Skretting concept 

dedicated to recirculatin systems. 

The Optiline HE RC range is fully designed for a use in recirculating 

systems: 

- the nutritionnal balance is reached by a formulation adapted to the 

specific needs linked to the reciruclating water - functionnal 

ingredients are included in order to manage the feces quality and 

water quality 

The quantites of feed have to be adapted according to the performance 

targets, to biomass and to environnemental conditions of the farm 

including the recirculating water quality. 

Optiline HE RC products are available with PROTEC, our nutritionnal 

solution for the best health status of fish. 

Optiline HE RC pellets are available with or without astaxanthine. 

Ingredients : see label for detailled information. Our feeds are GMO-

free. 

Composition : 
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 1P 2P 3P XL 10 

Proteins (%) 

Lipids (%) 

Ash (%) 

Fiber (%) 

Phosphorus (%) 

Digestible Energy (MJ/Kg) 

Vitamins added (UI/Kg) 

Characteristics: 

43 

25 

6 

1.5 

0.9 

21.1 

A= 5000 

42.5 

27 

6 

1.5 

1.0 

21.3 

D3 = 750 

40 

29 

6 

1.5 

1.0 

21.7 

E = 150 

38 

31 

6 

1.5 

1.0 

22.0 

C=250 

35 

33 

6 

1.5 

1.0 

22.3 

name  diameter  fish weight  

 1P 2.5mm 15 - 60 g 

 2P 4.0 mm 40 - 150 g 

 3P 6.0 mm 125 - 350 g 

 XL 8.0 mm 300 - 1000 g 

 10 10 mm >1000g 

Rev E01 avr17 
While every effort is made to ensure accuracy, the information provided in this 

sheet is only a guideline. Skretting reserves the right to modify it without prior 

notice. Analytical constituents as prescribed by Regulation (EC) 767/2009 art.3.1 

(t) are to be found on the bag label. This information sheet is not to be considered 

as a “label” as referred to in Regulation (EC) 767/2009 art.3.1 (t). 
skrettingfrance@skretting.com 
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8.2 Bilaga 2 

Beräkning av mängd fiskfoder och kväve-och fosforhalter i fiskfoder, där 

kvävehalt beräknades genom Kjeldahlkväve. 

Beroende på storlek av den odlade laxen används olika foderstorlek med 

olika kväve- och fosfor-halter (Bilaga 1). För 1000 ton smolt (ca. 0–150 

g/fisk) som produceras i Hagaberg, planeras 1500 ton fiskfoder att 

användas per år (Sweco, 2017). Detta ger 750 ton i foderåtgång för både 

foder 1P (fiskvikt 15–60 g) och 2P, → 750 * 0,0688 (kvävehalt 1P), + 

((750 * 0,068 (kvävehalt 2P). 

I Ödegården planeras 4000 ton lax produceras/år med en uppskattad 

foderförbrukning på 5500 ton/år (Sweco, 2017). 

Foder 3P (fiskvikt 125 – 350 g) räknades ut som följande 0,2 * 0,33 * 

0,064 * 5500 (ton foder/år). 

Foder XL (fiskvikt 300 - 1000 g) beräknades genom 0,2 * 0,67 * 0,0608 

* 5500 (ton foder/år). 

Foder 10 (fiskvikt >1000 g) beräknades genom 0,8 * 0,056 * 5500 (ton 

foder/år). 

Andelen fiskar som förbrukade foder 3P, XL och 10 uppskattades alltså 

på detta sätt genom att anta olika mängd fisk efter olika fiskvikter för att 

få ett mer exakt näringsinnehåll i 7000 ton foder. 

  


