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Abstract
Regleringsmagasin för vattenkraft har en unik förutsättning för anläggande av fiskodlingsverksamhet då regleringen har medfört att dessa magasin förutom att de är naturligt näringsfattiga, även orsakat en minskning av näringshalten i vattnet. Magasinen har därmed ett ökat närsaltsutrymme jämfört med opåverkade sjöar. Svårigheten att beräkna fiskodlingspotentialen i dessa
magasin utgörs däremot av att bra underlagsdata oftast saknas, att massbalansmodellerna för att beräkna fiskodlingspotential
inte är anpassade för denna sjötyp och att inte heller Naturvårdsverkets bedömningsgrunder är helt anpassade för de stora,
näringsfattiga regleringsmagasinen som ofta även innehar stora regleringsamplituder och därmed bedöms som kraftigt modifierade vatten.
Fiskodlingspotentialen i tio jämtländska regleringsmagasin har beräknats utifrån provtagningar genomförda inom ramen för
Aquabest, arbetspaket 2, vilket syftar till att ”utveckla metoder för identifiering av lämpliga lokaler för fisk och musselodlingar
inom Östersjöregionen”. Den summerade fiskodlingspotentialen i de tio regleringsmagasin som ingått i denna undersökning är
betydande och uppgick sammanlagt till nästan 25 000 ton. Dessa beräkningar är dock utförda på enskilda magasin och det är
inte möjligt att utnyttja hela den summerade volymen då flera av magasinen ligger i direkt anslutning till varandra. Anläggandet
av en fiskodling medför ett tillskott av näringsämnen till vattnet, varav en viss andel kommer att transporteras nedströms och
därmed minska fiskodlingspotentialen i nedströms liggande områden.
Rapporten tar även upp och diskuterar flera av de frågeställningar som kan uppkomma vid beräkningar av fiskodlingspotential,
framförallt i stora, fjällnära och näringsfattiga vattenregleringsmagasin. Exempel på detta är hantering av värden som underskrider rapporteringsgränsen vid analysen, val av underlagsdata, relevant bakgrundshalt och beräkningsmodell.
Slutsatsen är att det i dagsläget inte går att fastställa en enhetlig riktlinje som är lämpad för Sveriges alla insjöar, för hur valet
av underlagsdata skall genomföras. Varje sjö och/eller magasin är unik i sina förutsättningar och eftersom vissa förutsättningar
även kan förändras med tiden måste beräkningen av fiskodlingspotentialen anpassas efter de aktuella förhållandena och det
underlagsdata som finns tillgängligt.
Denna rapport utgör en bra grund för de som planerar att anlägga fiskodlingar i Jämtland samt för de myndigheter som hanterar dessa ansökningar då den tar upp och belyser många av de frågeställningar som uppkommer vid beräkning av fiskodlingspotential. Även för andra intressenter och myndigheter i övriga delar av landet kan denna rapport underlätta hanteringen av
tillståndsprövningen för planerade fiskodlingsverksamheter, framförallt i regleringsmagasin.
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1.

Introduktion

Vattenbruk är en snabbt växande sektor både inom Svensk matproduktion men även internationellt.
Branschen tillhandahåller både matvaror och arbetstillfällen i framförallt glesbygd. Orsaken till att vattenbruk, framförallt i större skala, huvudsakligen placeras i svensk glesbygd beror på att de stora näringsfattiga regleringsmagasinen som utnyttjas för fiskodling oftast ligger i Norrlands inland eller fjälltrakter. Fiskodlingspotentialen i dessa regleringsmagasin är större än i motsvarande sjöar i mer tätbefolkade områden av Sverige, detta på grund av att områdena är glesbefolkade och att markerna oftast
inte är lika bördiga som i mer sydliga och låglänta delar av landet. Norrländska regleringsmagasin är
dessutom inte lika påverkade av näringstillskott från exempelvis reningsverk, enskilda avloppsanläggningar eller jordbruk. Dessutom har regleringen gjort att de redan naturligt näringsfattiga vattnen fått
en minskad halt av näringsämnen som en effekt av att de omvandlats till regleringsmagasin (Milbrink
et al. 2003, Naturvårdsverket 1996, Sundborg 1977).

1.1. Unika förutsättningar i regleringsmagasin
Minskningen av mängden näringsämnen i regleringsmagasinen beror på en kombination av ett flertal
faktorer. När en sjö regleras förändras vattennivån i förhållande till den ursprungliga nivån, dels genom att utloppet grävs ur och sänks för att en större andel av volymen ska kunna passera vattenkraftverket, men även för att möjliggöra och effektivisera bottentappning. Sjön däms även till en nivå över
den naturliga för att ytterligare utöka den tillgängliga regleringsvolymen. I samband med överdämningar av tidigare torrlagda ytor frigörs initialt näringsämnen till kraftverksmagasinet, vilket ger en
gödslingseffekt under de första åren efter överdämningen (Milbrink et al. 2003, Naturvårdsverket
1996). När sedan huvuddelen av näringsämnena lakats ut sjunker näringshalten i vattnet till under den
ursprungliga halten (Milbrink et al. 2003, Naturvårdsverket 1996, Sundborg 1977).
I de flesta stora regleringsmagasin är regleringsamplituden, d.v.s. avståndet mellan dämningsoch sänkningsgränsen ett flertal meter. Under vintern förs vatten från magasinen genom turbinerna för
att producera elström samtidigt är tillrinningen är låg och nederbörden bunden i form av snö. Detta
medför att den lägsta vattennivån i magasinet inträffar under vårvintern (Naturvårdsverket 1986).
Strandlinjen flyttas därmed successivt längre ut under vintern och stora områden torrläggs samt bottenfryser (Grimås 1962). Produktionen i en oreglerad sjö är till största delen beroende av den biologiska produktionen i det ytnära område dit solljuset når. Det innebär att området från stranden och ut
till ett djup av cirka sju till tio meter vanligtvis uppvisar den högsta produktionen, vilket även gynnas av
snabbare uppvärmning än i mer centrala delar av sjön. I detta område finns normalt makrofyter, bottenlevande insekter, zooplankton, samt fisk som äter bottenfauna och zooplankton. I regleringsmagasinen där detta strandområde årligen bottenfryser eller torrläggs slås makrofyterna ut genom både
torrläggning och rotryckning när isen i de infrusna områdena isen lyfts (Grimås 1962). Då produktionen i området årligen blir kraftigt påverkad försämras även förutsättningarna kraftigt för den vanligtvis
mer rörliga bottenfaunan. Även bottenfaunan minskar därmed kraftigt både i täthet och i mångfald
(Grimås 1962). Området mellan dämnings- och sänkningsgränsen blir därmed årligen mycket hårt
påverkat, vilket medför att produktionen minskar i magasinet (Milbrink et al. 2003).
Då makrofyterna försvinner från magasinet minskar mängden växtbiomassa som kan utnyttja de
näringsämnen som tillförs till samt frigörs inom magasinet via nedbrytning av biologiskt material. En
större andel av näringen än tidigare spolas därmed nedströms istället för att återvända in i produktion-
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en i ekosystemet. Förutom att andelen näringsämnen som tas tillvara inom magasinet minskar, ökar
genomströmningen genom magsinet under vintern. I en naturlig sjö i Norrlands inland eller fjälltrakter
är både tillrinningen till och utflödet från sjön som lägst under vintern. I reglerade magasin återfinns
istället de högsta utflödena under vintern när behovet av elström är som högst. Detta medför att de
näringsämnen som tillkommer eller frigörs inom magasinet under senhösten, vintern och tidig vår spolas ut under vintern via den höga vattenföringen samt bottentappningen. När primärproduktionen återupptas efter våromblandningen följande vår har magasinet därmed dränerats ytterligare på näringsämnen och uppvisar ännu lägre näringshalter i vattnet än tidigare (Naturvårdsverket 1996).
Den sista orsaken till att näringshalterna i reglerade magasin minskar är den ökade fosforretentionen, vilken i sin tur är beroende av omsättningstiden i sjön (Alanärä 1988). Då magasinen vanligtvis
däms upp över dess naturliga nivå orsakar dämningen att den totala volymen ökar. Eftersom den totala tillrinningen till magasinet fortfarande är oförändrad medför överdämningen av nya områden att
omsättningstiden ökar. En ökad omsättningstid medför i sin tur att en ökad andel av fosforn i magasinet hinner sjunka till botten och sedimentera för att därefter fastläggas i bottensubstratet (Alanärä
1998), vilket medför ytterligare en orsak till att näringshalten i magasinen är lägre än vid de naturliga
förhållandena innan vattenkraftsregleringen.
Det är därmed ett flertal processer som bidrar till att de stora regleringsmagasinen i dagsläget är
mer näringsfattiga än de ursprungligen var, vilket även sammanfattas i rapporten ”Näring i regleringsmagasin” av Hedlund (2000). Detta medför sammantaget att den naturliga produktionen i magasinet
både har minskat och även övergått till att bestå av en större andel pelagial produktion. Ett näringstillskott från t.ex. en fiskodling kan därmed bidra till att återföra näringsnivåerna i magasinet till mer naturliga nivåer, men kan däremot aldrig medföra att de litorala delarna av ekosystemet återskapas.
Enligt fastställda miljökvalitetsnormer skall alla vattenförekomster uppnå minst God ekologisk status och statusklassificeringen får inte heller försämras. Det finns ett flertal parametrar som används för
att fastställa ett vattens ekologiska status. Enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2007b) uppgår en sjös ekologiska status (med avseende på näringsämnen) till Hög ekologisk status vid en kvot på ≥0,7 vid beräkning av bakgrundshalt eller ursprunglig halt dividerat med
nuvarande halt och till God ekologisk status vid en kvot på ≥0,5. Då halterna av fosfor är låga och ofta
även lägre än bakgrundshalterna uppnår de flesta regleringsmagasin vanligtvis Hög ekologisk status
med avseende på näringsämnen. Närsaltsutrymmet, räknat som den haltökning som kan tillåtas utan
att kvoten 0,7 underskrids är därför ofta större i regleringsmagasin än i oreglerade vatten.

1.1.1. Inga data på fosforkoncentration innan sjön reglerades
För att med säkerhet kunna beräkna fiskodlingspotentialen i ett regleringsmagasin behöver man veta
hur mycket fosfor som fanns i vattnet innan sjön reglerades och påverkades av mänskliga aktiviteter,
hädanefter benämt som bakgrundsvärdet. Före vattenkraftens inträde genomfördes mycket sällan
undersökningar av näringshalten i vattnet. Anledningen till detta är förmodligen en bristande insikt i
ingreppens omfattande effekt på det totala ekosystemet i sjön. För att kunna undersöka eventuella
förändringar i fiskbestånden genomfördes olika typer av fiskundersökningar innan vattenkraftsetableringen. Detta framförallt utifrån riskerna med överdämning av nya områden och torrläggning av lekbottnar vid sänkning av sjöarna. Men man var även oroad för grumlingseffekten av muddringsarbetena, den framtida tillgången till vatten i brunnar inom strandnära byar samt risken för försämrade
isförhållanden vid flottningsarbete. Eftersom dessa områden är glesbefolkade och etableringstrycket
på magasinen från olika industriella verksamheter eller andra storskaliga projekt har varit mycket lågt,

8

Reports of Aquabest project 22 / 2014

Fiskodlingspotential i tio jämtländska regleringsmagasin

har inte många undersökningar genomförts ens efter vattenkraftsregleringen. Detta leder till att det
kan vara mycket svårt att få fram underlagsdata för regleringsmagasin och nästintill omöjligt att hitta
äldre data som hänvisar till de opåverkade förhållandena gällande näringsämnen. Dessutom återfinns
andra storskaliga förändringar i bland annat nederbörd och näringstillgång vilka gett förändrande vattenkemiska värden i dataserier efter regleringen. Detta sammantaget gör att det är svårt att med säkerhet avgöra bakgrundsvärdet av fosfor i sjön innan den reglerades.

1.2. Aquabest
Aquabest är ett projekt inom Östersjöregionen (Baltic Sea Region Programme 2007-2013) som har
som mål att stimulera utvecklingen av ett miljöneutralt vattenbruk i Östersjöregionen. Projektet består
av flera arbetspaket där syftet är att:
1. Sammanställa, jämföra och analysera olika nationella metoder för tillståndsgivning vid vattenbruk och ge förslag på nya modeller med starka incitament för miljöhänsyn.
2. Utveckla metoder för identifiering av lämpliga lokaler för fisk och musselodlingar inom Östersjöregionen.
3. Ta fram alternativa födoslag i samverkan med foderindustrin.
4. Utveckla och sprida kunskap om recirkulerande system för odling av fisk.
Torsta AB i Jämtlands län är projektledare för det arbetspaket som syftar till att utveckla metoder för
identifiering av lämpliga lokaler för fisk och musselodlingar. Inom delprojektet har WSP tidigare fått i
uppdrag att ta fram ett verktyg där man med hjälp av GIS kan lokalisera potentiellt lämpliga platser för
anläggning av fiskodlingar i sjöar. Modellen har utvecklats och jämförts i Jämtlands län men är även
tänkt att kunna utnyttjas även i andra delar av landet (Andersson 2012). Denna modell har sedan använts för att välja ut de sjöar där vattenkemisk provtagning och beräkning av fiskodlingspotential genomförts inom ramen för Aquanord ABs uppdrag. Den ursprungliga listan som WSP tog fram omfattade 20 valda sjöar varav tio skulle undersökas vidare genom provtagningar.
Även denna rapport ingår som en del i arbetspaket 2 och syftar till att utreda fiskodlingspotentialen i tio utvalda regleringsmagasin i Jämtland. Förstudien kommer att ge ett bättre beslutsunderlag när
intressenter vill starta fiskodlingsverksamhet i länet, studien kommer att spara tid för den som vill
starta en fiskodling men även visa på möjligheter att styra odlingsverksamheten mot områden där
påverkan på miljön skulle minimeras.
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1.3. Uppdraget
Aquanord AB har inom ramen för arbetspaket 2 fått i uppdrag att utföra vattenkemisk provtagning,
analys av vattenprover (fosfor, absorbans och klorofyll), temperaturmätningar samt beräkning av fiskodlingspotential i de tio utvalda sjöarna. Det slutliga urvalet av sjöar, vilka alla utgjorde regleringsmagasin, modifierades av Regionförbundet i Jämtlands län något innan provtagningarna påbörjades.
Efter att provtagningarna påbörjades tvingades även ytterligare ett magasin, Svegssjön, att ersättas
då den vid det första provtagningstillfället visade sig vara alldeles för grund för att möjliggöra en större
fiskodlingsverksamhet. Den slutliga listan över magasin som har provtagits är; Flåsjön i Fjällsjöälvens
avrinningsområde, Svaningen och Hetögeln inom Ströms Vattudal, Hotagen i Hårkans vattensystem,
Torrön, Juvuln, Kallsjön och därefter Liten och Gesunden inom Indalsälvens huvudflöde samt Lossen i
Ljusnans vattensystem.

2.

Metod

2.1. Provtagning
Samtliga provtagningar i de tio vattenregleringsmagasinen har genomförts med hjälp av helikopter.
För transport har Jämtlands Flyg AB anlitats och en helikopter av modell Eurocopter EC120B ”Colibri”
har använts. Denna helikopter är enligt Jämtlands Flyg AB ”världens tystaste och renaste helikopter i
drift”, dess avgassystem är dessutom riktat så att risken att kontaminera proverna minimeras (Jämtlands Flyg AB, 2014). Helikoptern har varit monterad med fasta flottörer vid de vattenprovtagningar
som har skett under den isfria perioden, dels som en säkerhet vid flygning nära vattenytan och dels för
att vid behov kunna landa på vattenytan. Då flottörerna är uppblåsbara har provtagningen under den
isbelagda perioden däremot genomförts utan flottörer då dessa annars riskerade att punkteras mot
vassa iskanter. För att säkerställa säkerheten för både personalen och helikoptern har provtagningspunkten därför förflyttats något under vinterprovtagningen i några av magasinen då isen visat sig vara
för svag vid den ordinarie provtagningspunkten (tabell 1).
Helikoptern är utrustad med ett hål i golvet för att provtagning under den isfria perioden skall
kunna ske direkt från helikoptern. Under den isbelagda perioden krävs dock borrning genom isen varför denna provtagning skett utanför helikoptern. Helikoptern har även varit utrustad med ekolod, varför
djupet har kunnat mätas i samband med provtagningarna. Flygrutten har planerats av Jämtlands Flyg
AB för att minimera både kostnaden och miljöpåverkan. Det har även eftersträvats att kunna ta prover
i samtliga magasin under samma dag.
Mellan vår- och höstprovtagningstillfällena 2013 placerades även temperaturloggar ut i den ordinarie vattenkemiska provtagningspunkten i vartdera magasinet.
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Table 1. Provtagna regleringsmagasin samt koordinater för provtagningspunkterna (RT 90).
Regular
X

Winter
Y

X

Y

Hetögeln

7143699

1429386

7143699

1429386

Svaningen

7131053

1464971

7130518

1464955

Flåsjön

7114564

1501424

7115635

1502874

Torrön

7080110

1364757

7080110

1364757

Hotagen

7077485

1441660

7077485

1441660

Juvuln

7070942

1371120

7070942

1371120

Kallsjön

7060272

1360678

7060272

1360678

Liten

7022925

1388779

7022925

1388779

Gesunden

7004038

1507977

7004242

1508834

Lossen

6925080

1349195

6925080

1349195

Karta över provtagna regleringsmagasin.

2.1.1. Vattenkemi
Aquanord AB har anlitats för att ta vattenkemiprover för analys av totalfosfor och absorbans i samtliga
av de tio aktuella vattenmagasinen. Provtagningarna har genomförts genom insamling av vatten på
0,5-1 meters djup med hjälp av en Ruttnerhämtare på en centralt belägen punkt i vartdera magasinet
där djupet uppgick till minst 20 meter. Vid provtagningen har tidpunkt, temperatur samt djup vid provtagningspunkten noterats. Därefter har en 500 ml plastflaska avsedd för vattenprovsanalys av Alcon-

11

Reports of Aquabest project 22 / 2014

Fiskodlingspotential i tio jämtländska regleringsmagasin

trol AB sköljts och fyllts med provvatten. Flaskan har före och efter provtagning förvarats i en kylbag
med kylklampar och direkt efter provtagning skickats förpackad i kylbagen till Alcontrol AB för analys.

2.1.2. Klorofyll
Aquanord AB har genomfört vattenprovtagningar för analys av klorofyll vid ett tillfälle hösten 2012
samt vid två olika tillfällen under 2013 i samtliga aktuella magasin. Proverna som togs under hösten
2012 samlades in i form av en liter vatten (två stycken 500 ml flaskor) och skickades nedkylt på
samma sätt som vattenkemiproverna till Alcontrol ABs laboratorium för analys. Då dessa prover var
mycket känsliga för längre transporttider förändrades dock provtagningsmetoden inför provtagningen
2013.
Under 2013 genomfördes provtagningarna i juli respektive augusti, dvs. under högsommaren och
under den av Naturvårdsverket angivna standardiserade perioden (Naturvårdsverket 2007b). Vid
dessa provtagningar fylldes två 1000 ml burkar med vatten från vartdera magasinet och magnesiumkarbonatlösning (MgCO3) tillsattes varje burk för konservering av provet. Eftersom klorofyllprovet i
detta skede är ljuskänsligt förvarades burkarna mörkt och vattnet filtrerades inom ett par timmar ge®

nom ett glasmikrofiberfilter GF/C med diametern 47 mm av märket Whatman (Tillverkare GE Healthcare Life Sciences Whatman). Filtret veks efter torkning in i ett torrt filter och packades därefter in i en
etikett som angav sjönamn, filtrerad vattenmängd, datum, tidpunkt samt provtagarsignatur. Etiketten
fästes i sin tur med ett plastgem. Filtrena lades sedan i burkar med torkgel och skickades till SLUs
institution för vatten och miljö för analys.

2.1.3. Analyser av vatten- och klorofyllprover
Samtliga vattenkemiska analyser samt klorofyllproverna från 2012 har analyserats av Alcontrol AB.
Totalfosfor har analyserats enligt metod SS-EN ISO 15681-2:2005 (Alcontrol AB, 2014) med en mätosäkerhet på 20-55% i erhållna resultatrapporter med lägsta möjliga rapporteringsgräns 0,002 mg/l.
Totalfosforresultaten har i analysrapporterna angetts i mg/l men har i denna rapport omvandlats till
µg/l. Absorbansresultaten har mätts vid 420 nm (5 cm kuvett) enligt metoden SS- EN ISO 7887 del 3,
mod (Alcontrol AB, 2014) med lägsta möjliga rapporteringsgräns 0,005 abs/5 cm och med 15 % mätosäkerhet. Innan absorbansanalysen har proverna filtrerats på laboratoriet, vilket ger en mer riktad
mätning på ljusabsorption av lösta ämnen, till skillnad från ett ofiltrerat prov vilket främst visar förekomsten av humusämnen i vattnet.
Klorofyllproverna från 2012 analyserades av Alcontrol AB genom metod SS 028146 (Alcontrol AB,
2014) med en lägsta rapporteringsgräns på 1 µg/l. De prover som togs under 2013 analyserades av
SLU enligt metod SS 22 02 81 46-1 med hjälp av instrument Lambda 2 UV/VIS Spektrofotometer med
Epson PCedator. Absorbansen mättes i klorofyllpigment som extraherats från filtret med hjälp av aceton vid våglängderna 664, 647 och 630 nm (klorofyll a, b och c resp.). För att inte få med andra färgade substanser och partiklar undersöks absorbansen även vid 750 nm, där klorofyll har låg absorbans och denna subtraheras för att få fram den slutliga absorbansen (SLU, 2014). Även vid denna
analys uppgick lägsta rapporteringsgränsen på 1 µg/l
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2.2. Inhämtning av övriga vattenkemiska data
Från Indalsälvens vattenvårdsförbunds hemsida (2014) har mätvärden från utloppen för magasinen
Kallsjön (provpunkt Bonäshamn), Liten (provpunkt Mörsil) och Gesunden utnyttjats i syfte att utöka
antalet analysvärden för fosforhalt och absorbans i vartdera magasinet.

2.3. Vattentemperatur
Vattentemperatur har uppmätts i samtliga magasin från 2013-06-04 till 2013-09-25 med hjälp av temperaturloggar av modell HOBO water temp Pro v2, vilka har en noggrannhet på ±0,21°C från 0°C till
®

®

50°C och är vattentäta ner till 120 meter (Onset HOBO data loggers, 2014). I varje magasin har 5
loggar placerats ut med 5 meters mellanrum från ytan (0,5 meters djup) och ned till 20 meters djup.
Varje logg har programmerats att registrera aktuell temperatur var tionde minut under hela mätperioden. Varje temperaturlogg knöts fast direkt på en kraftig lina med ett noga uppmätt avstånd från vattenytan. Linans längd var 1,5 gånger vattendjupet på den aktuella platsen och överst på linan fästes
en stor fender som flöte och ytmarkering. I den nedersta delen av linan fästes ett 3 kg tallriksankare
för att förhindra att utrustningen förflyttade sig under sommaren och strax nedanför den nedersta loggen, placerad på 20 meters djup, fästes en kraftig tyngd i form av ett M16 schackel för att säkerställa
att de översta 20 metrarna av linan skulle hålla sig lodrät och loggarna skulle bibehålla rätt nivå i vattnet. Därmed fanns det ett ”överskott” av lina mellan schacklet och ankaret, vilket utgjorde buffertzon
för framförallt vattennivåskillnader under mätperioden men även som säkerhet vid kraftig vind eller
vågpåverkan på fendern. Fendrarna märktes med sjönamn, projekt och kontaktperson samt en uppmaning om att de skulle få lämnas orörda.

Temperaturlogg.

2.4. Underlagsdata
För att kunna beräkna ett magasins fiskodlingspotential är tillgång till underlagsdata i form av area,
medeldjup, volym, vattenföring och omsättningstid nödvändigt. Dessa underlagsdata har i till stor del
inhämtats från SMHI, antingen via personlig kontakt (Else-Marie Wingqvist) där informationen har
mailats (ex. djupkartor) eller direkt från SMHI:s hemsida (SMHI 2009 a-c). Vissa data har även tillhandahållits från Vattenregleringsföretagen i form av djupkartor, dämnings- respektive sänkningsgränser
samt dygnsvärden för uppmätta magasinnivåer samt vattenföringar under perioden 2000-2012 (Torbjörn Näs, Christer Rönngren och Birgitta Rådman). I två magasin har privatpersoner med tillgång till
lodningsprogram och omfattande lodningsdata bidragit med information (Birger Holmström, Härnösand respektive Eric Karlsson, Järpen). I de fall som underlagsdata saknats form av medeldjup och
volym har Aquanord AB genomfört omfattande beräkningar utifrån annan tillgänglig information.
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2.4.1. Area
Arealen för samtliga vattenmagasin har erhållits från SMHI (SMHI, 2009b) där det senast daterade
värdet valts om flera alternativ funnits tillgängliga för ett enskilt magasin.

2.4.2. Medeldjup
Medeldjupet har för magasinen Hetögeln, Flåsjön, Kallsjön och Hotagen kunnat inhämtas från SMHI
(SMHI, 2009c) medan det från Lossen och Liten har tillhandahållits data från två privatpersoner (Birger Holmström, Härnösand respektive Eric Karlsson, Järpen). I de sistnämnda två magasinen har
omfattande lodningar genomförts av dessa personer (utanför detta projekt) och data över medeldjup
och volym har vänligt nog tillhandahållits genom datauttag från de lodningsprogram som dessa privatpersoner var i besittning av. Eftersom inte heltäckande lodningar kunnat genomföras i Lossen på
grund av dess mycket stora regleringsamplitud (strandnära områden torrläggs under en stor del av
året) angavs tillhandahållet data vid en vattennivå på tio meter under dämningsgränsen. Extrapoleringar av detta underlagsmaterial har därför genomförts av Aquanord AB för att även inkludera volymen som återfinns från dämningsgränsen och tio meter nedåt. Då inga andra data fanns tillgängliga
för Lossen, trots mycket omfattande eftersökningar, ansågs detta vara det bästa alternativet för att
kunna få fram ett så korrekt värde på medeldjup och volym som möjligt.
För magasinen Torrön, Svaningen, Gesunden och Juvuln har medeldjupet beräknats av Aquanord AB utifrån varje enskild djupkurva i gamla lodningskartor tillhandahållna av Vattenregleringsföretagen. Beräkningar av arealen inom varje enskild djupkurva samt magasinets totala area har genomförts genom mätningar i GIS-programet QGIS. Eftersom kartorna inte har följt samma skala har den
uppmätta totalarean för varje magasin korrigerats mot SMHIs uppmätta area (SMHI 2009b) och därefter har samtliga uppmätta delareor korrigerats på motsvarande sätt. Sedan har varje delområdes korrigerade area multiplicerats med medeldjupet inom vartdera djupintervallet och summerats för att beräkna totalvolymen. Som ett sista steg har totalvolymen dividerats med totalarealen för magasinet för
att beräkna medeldjupet. Efter personlig kontakt med Ola Pettersson, SMHI, Norrköping, har det bedömts att dessa djupberäkningar är mer noggranna och därmed troligen mer korrekta än SMHIs övriga data över medeldjup, varför Aquanord ABs uträknade data även använts för Gesunden. Detta
trots att data över medeldjup finns tillgängligt från SMHI och beräkningarna i Gesunden ursprungligen
genomfördes som en extra validering av beräkningsmodellen.

2.4.3. Volym
Volymen för magasinen Hetögeln, Flåsjön, Kallsjön och Hotagen har inhämtats från SMHI (SMHI,
2009c) medan volymerna i Liten och Lossen har beräknats via ovan nämnda lodningsprogram och
tillhandahållits av Eric Karlsson, Järpen respektive Birger Holmström, Härnösand. Volymen i Lossen
har därefter även korrigerats på tidigare nämnt sätt. För magasinen Torrön, Svaningen, Gesunden och
Juvuln har medeldjupet beräknats utifrån SMHIs data över arealen (SMHI 2009b), multiplicerat med
det av Aquanord AB beräknade medeldjupet.

2.4.4. Vattenföring
Vattenföringen i utloppspunkten från vartdera magasinet har hämtats från SMHIs vattenföringsdata för
1900-talet (SMHI 2009a). Detta har dock även jämförts mot vattenföringsdata tillhandahållet av Vattenregleringsföretagen i Östersund (Vattenregleringsföretagen, 2014) för de senaste 12 åren samt mot
en modernare men kortare dataserie över vattenföringsdata på SMHIs vattenwebb (SMHI 2014b).
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2.4.5. Omsättningstid
Omsättningstiden i vartdera magasinet har beräknats som vattenvolymen i regleringsmagasinet dividerat med vattenföringen vid magasinets utlopp (SMHI 2009a). Omsättningstiden anges i år varför ett
lågt värde motsvarar en snabb omsättningstid och en hög vattengenomströmning medan ett högt
värde medför en lägre genomströmning och mer stillastående vatten i magasinet. Omsättningstiden
tar däremot inte hänsyn till eventuella interna strömbildningar inom magasinet som kan motverka att
vattnet blir stillastående trots en lång omsättningstid.

2.4.6. Höjd över havet
För samtliga magasin har information om höjd över havet hämtats från SMHI (SMHI, 2009b). Magasinets höjd över havet har i de flesta fall överensstämt relativt bra med vattennivån i sjön innan reglering.

2.5. Val av beräkningsmodell
För att ta reda på fiskodlingspotentialen använder man teoretiska massbalansmodeller för att beräkna
fosforökningen i sjön efter en längre tid med samma fosfortillskott. Det finns ett antal olika massbalansmodeller samt kalibreringar av de vanligaste modellerna för att anpassa beräkningarna till olika
förhållanden och sjötyper. De vanligaste massbalansmodellerna är Dillon & Rigler, Kierchner & Dillon
samt Vollenweider, varav ett antal kalibreringar har tagits fram för den sistnämnda modellen. Två av
dessa är OECD (med ett flertal olika kalibreringar) samt Johansson & Nordvarg. Samtliga modeller
och kalibreringar tas upp i Johansson et. al 2000. De olika modellerna och kalibreringarna är framtagna för olika sedimentationsmönster i sjöarna och ger därmed olika resultat (Alanärä & Strand
2011). Den som är bäst anpassad, om än inte helt, för förhållandena i de aktuella magasinen är
OECD (Nordisk kalibrering) då denna kalibrering av Vollenwiedermodellen även har baserats på nordiska sjöar, till skillnad från övriga modeller. Däremot är fjällnära näringsfattiga regleringsmagasin (den
aktuella sjötypen inom denna rapport) inte inkluderade vid framtagandet av varken denna modell eller
i någon av de andra beräkningsmodellerna (Alanärä och Strand 2011). Det är därför sannolikt att även
denna modell överskattar höjningen av fosforhalten i reglerade vatten. Detta eftersom anläggandet av
kraftverksdammar medför en ökning av mängden sedimenterat material och magasinet därmed fungerar som en ”fosforfälla” (Johansson et al. 2000, Alanärä & Strand 2011).
Eftersom beräkningsmodellen OECD (Nordisk kalibrering) baseras på det mest relevanta underlagsmaterialet har denna modell valts som beräkningsmodell i denna rapport. Vattenkemiska provtagningar i ett regleringsmagasin med ett flertal fiskodlingar har även visat sig överensstämma relativt väl
med teoretiska beräkningar enligt denna modell.

2.5.1. Bakgrundshalt
Bakgrundshalten i sjön skall representera ett naturligt tillstånd utan mänsklig påverkan, dvs. ett ursprungsläge. Bakgrundsvärden kan beräknas eller uppskattas på flera sätt. De kan uppskattas med
ledning av äldre undersökningar i det aktuella området eller andra likartade områden. I brist på data
kan bakgrundsvärden också beräknas med hjälp av avrinningsområdets egenskaper och vattnets
beskaffenhet i övrigt. Enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2007b) kan
bakgrundshalten av fosfor i sjöar beräknas enligt formeln:
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Log(ref-P)=1,627 + 0,246*log10AbsF - 0,139*log10Höjd - 0,197*log10Medeldjup
Där ref-P är bakgrundshalten av fosfor (μg/l), AbsF är absorbansen mätt vid 420 nm i 5 cm kuvett,
höjd är sjöns höjd över havet (m) och medeldjup är sjöns medeldjup (m).
Bakgrundshalten har i samtliga magasin räknats ut enligt denna formel. Som underlag för beräkningarna har de uppmätta absorbanserna i de vattenkemiska prover som tagits inom detta projekt
använts. I Kallsjön, Liten och Gesunden har dessa data även kompletterats med ytterligare vattenkemiska data från Indalsälvens vattenvårdsförbund (2014). Provtagningarna inom Indalsälven samordnade recipientkontrol i Kallsjön och Liten har genomförts i utloppet från respektive magasin medan
provtagningen i Gesunden genomförts i själva magasinet. Från provtagningspunkten i Gesunden finns
även vattenkemiska värden både från bottenvattnet och från ytvattnet tillgängliga. En genomförd statistisk analys (Anova) visade inte på någon statistiskt signifikant skillnad mellan dessa provdjup varför
samtliga värden har utnyttjats vid beräkningarna. I de tillgängliga data på Indalsälvens vattenvårdsförbund (2014) återfinns däremot inte några resultat över absorbans. Därför har uppmätt färgtal istället
utnyttjats och räknats om till absorbans enligt formeln:
Abs= Färgtal(mg Pt/l)*0,002.
I alla tre magasin där ytterligare data har använts för att komplettera de inom projektet uppmätta
vattenkemiska värdena återfinns däremot en gradvis minskning av fosforhalterna (EM-lab 2006). Den
mycket kraftiga vårfloden 1995 orsakade dessutom kraftigt förhöjda näringshalter när stora vattenmassor orsakade ras och förde med sig stora mängder material. Både detta enskilda, men naturligt,
förhöjda värde tidigt i dataserien och den gradvisa minskningen av framförallt fosforhalten medför att
medelvärdet för fosforhalten i vartdera magasinet varierar kraftigt beroende på vilken tidsperiod man
baserar beräkningarna av medelvärde på. I denna rapport har därför beräkningar dels genomförts på
mätdata från projektet och dels på fosforhalter uppmätta under de senaste 10 åren. Eftersom det
uppmätta färgtalet inte uppvisade samma gradvisa förändring som fosforhalten i de tre magasinen har
både de absorbansresultat som uppmäts inom detta projekt och färgtalet för hela mätperioden (Indalsälvens vattenvårdsförbund 2014) utnyttjats i beräkningarna i Kallsjön, Liten och Gesunden.

2.5.2. Näringstillskott
För att beräkna fosfortillskottet från fiskodlingsverksamhetens effekt på näringshalten i vattnet använder man teoretiska massbalansmodeller. Den vanligaste och mest använda är den så kallade
Vollenweider-modellen och olika kalibreringar av denna (Johansson et al. 2000). Det är en massbalansmodell som uppskattar långtidsmedelvärden av totalfosforkoncentrationen i en sjö när den är i
jämvikt, dvs. efter en längre tid med samma fosfortillskott. Modellen beskriver nettosedimentationen av
fosfor i sjön som en funktion av vattnets uppehållstid. En längre uppehållstid innebär att en större andel av fosforn hinner sedimentera i sjön.
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Matematiskt kan modellen uttryckas som:
TP(Vollenweider) = TPin / (1+ √T)
TP = Totalkoncentration av fosfor i sjön vid jämvikt (μg/l)
TPin = Inflöde av totalfosfor till sjön från vattendrag eller utsläpp från fiskodling (μg/l)
T = Vattnets omsättningstid (år)
För att beräkna det direkta fosforutsläppet från fiskodlingen utnyttjar man en ekvation som beräknar mängden fosfor i fodret minus den mängd fosfor som stannar i fisken (Naturvårdsverket 1993,
Johansson et al. 2000).
L = P * (FK * CI - CR) * 10
Där L står för fosforutsläppet (kg), P för fiskproduktion (netto, ton), FK för Foderkoefficient (dvs. den
mängd foder som åtgår för att producera ett kilo fisk), CI för koncentration av fosfor i foder (%) och CR
för koncentration av fosfor i fisk (%). CR uppgår vanligtvis till 0,4 %. Samma formel går att använda för
att beräkna utsläppet av kväve, i dessa fall anger man CR till 2,5-3,5% kväve i fisken, beroende på
bland annat fiskstorlek (Naturvårdsverket 1993).
För att beräkna tillskottet av fosfor per liter vatten, dvs. den flödeskorrigerade förlusten av fosfor
(TPin), eller utspädningen av fosfortillskottet, används formeln:
TPin = L*1000000/Q
3

Där L är fosforförlusten från odlingen (kg/år) och Q är vattenföringen (m /år)
Vollenweider-modellen är en allmän belastningsmodell och är i sitt grundutförande inte preciserad
för någon speciell typ av sjö. Det har därför gjorts en rad olika kalibreringar på modellen för att öka
precisionen för olika typer av sjöar med varierande egenskaper. De olika kalibreringarna skiljer sig
från Vollenweiders ursprungsformel vanligtvis med två konstanter: K1 och K2. Dessa sätts in i ursprungsmodellen på följande sätt:
TP = K1* (TPin / (1+ √T))

K2

Beräkningarna i denna rapport har genomförts enligt den Nordiska kalibreringen av Vollenweidermodellen där K1=1,12 och K2 =0,92. OECD (Nordisk kalibrering) är enligt SLU den i nuläget mest
lämpade versionen av ekvationen för sjöar i det aktuella området då underlaget till kalibreringen även
baseras på sjöar som påverkats av inlandsisen och de förhållanden som råder i Norden (Alanärä och
Strand 2011, Alanärä 2012). Eftersom sedimentationen av partikulärt organiskt material förväntas vara
högre i regleringsmagasin än i oreglerade vatten så är dock inte ens den Nordiska kalibreringen optimal, utan även denna överskattar troligen ökningen av fosfor i magasinet (Alanärä & Strand 2011).

2.5.3. Närsaltsutrymme
Enligt Naturvårdsverkets handbok för kvalitetskrav i ytvattenförekomster (Naturvårdsverket 2007a) ska
alla vattenförekomster klassificeras enligt en femgradig skala och en klassificering av ett vatten får inte
heller försämras. Samtliga magasin uppnår i dagsläget den högsta nivån; Hög ekologisk kvalitet med
avseende på näringshalten i vattnet. Gränsen för försämring av näringshalten utan sänka kvalitetsvärdet ner till God ekologisk kvalitet går vid en höjning av fosforhalten till en kvot på ≥0,7 vid beräkning av
bakgrundshalt/uppmätt halt (Naturvårdsverket 2007b). Det maximala närsaltsutrymmet har därför i
denna rapport beräknats som det fosfortillskott som medför att den ekologiska kvalitetskvoten uppgår
till 0,7. Beräkningen av närsaltsutrymmet i en specifik sjö är även beroende av fosforhalten i fodret
samt storleken på foderkoefficienten, då en högre fosforhalt och en mindre effektiv utfodring leder till
ökade utsläpp av näringsämnen och därmed ett lägre närsaltsutrymme (räknat som fiskproduktion). I
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denna rapport har därför foderkoefficienten angetts till 1,3, vilket är den maximalt tillåtna foderkoefficienten i ett flertal tillstånd. Fosforhalten i fodret har angetts till 0,9 %, vilket är ett vanligt medelvärde
under året om en blandning av yngre fisk och fisk som närmar sig slaktfärdig storlek odlas.
Den bakgrundshalt som i denna rapport har använts som utgångspunkt för tillåten påverkan (bakgrundshalt/nuvarande halt) baseras på den bakgrundshalt som beräknats utifrån Naturvårdsverkets
nya bedömningsgrunder (2007b) (se stycke 2.5.1). Den nuvarande halten har angetts som medelvärdet av uppmätta vattenkemiska värden gällande totalfosfor.

3.

Resultat

3.1. Vattenkemisk provtagning
Provtagning av vatten för analys av totalfosfor och absorbans har genomförts i de tio aktuella magasinen (tabell 1) vid fem olika tillfällen (tabell 3). Provtagningstillfällena för vattenkemi och klorofyll har så
långt som möjligt samordnats, men under augusti 2013 genomfördes ett extra provtagningstillfälle då
endast klorofyll provtogs. Provtagningar har genomförts under olika delar av året i enlighet med Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 2007b). Provtagningspunkterna har placerats centralt i vartdera magasinet i en punkt där djupet, om möjligt, uppgick till minst 20 meter. I tabell
2 anges djupet i de provtagna punkterna vid dämnings- respektive sänkningsgräns eftersom djupet i
många fall varierar kraftigt under året. I tabellen anges även regleringsamplituden för vartdera magasinet. Uppgifter om dämnings- respektive sänkningsgränsen i vartdera magasinet har tillhandahållits
via personlig kommunikation med Vattenregleringsföretagen där Torbjörn Näs har tillhandahållit information om Lossen och Christer Rönngren har tillhandahållit uppgifter om övriga magasin.
Table 2. Djup i provtagna punkter samt regleringsamplitud (m).
Djup vid dämningsgräns

Djup vid sänkningsgräns

Regleringsamplitud

Hetögeln

39,60

36,45

3,15

Svaningen

60,41

57,41

3,00

Flåsjön

63,35

60,35

3,00

Torrön

81,84

68,99

12,85

Hotagen

20,40

16,90

3,50

Juvuln

65,19

56,64

8,55

Kallsjön

46,42

43,17

3,25

Liten

17,76

17,26

0,50

Gesunden

45,38

43,38

2,00

Lossen

30,66

3,66

27,00
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3.1.1. Vattenkemi
Enligt Naturvårdsverket (1999, 2007b) uppgår gränsen för låga halter av totalfosfor i sjöar och vattendrag till ≤12,5 µg/l. I samtliga provtagna magasin underskreds detta värde med god marginal och i
många fall var den uppmätta halten av totalfosfor även lägre än detektionsgränsen i analyserna, d.v.s.
<2 µg/l.
Vid de tillfällen då halten av totalfosfor underskred detektionsgränsen har dessa värden, i samråd
med Hampus Markesten på Sveriges Lantbruksuniversitet (personlig kontakt 2014-01-17), angetts
som 2 µg/l. I realiteten låg det verkliga värdet mellan 0 µg/l och 2 µg/l och kan då anges till 1 µg/l om
värdena skulle vara statistiskt normalfördelade. Men eftersom det är mycket osannolikt att det inte
fanns någon fosfor alls i vattnet bör det därför vara troligare att fosforhalten låg närmare 2 µg/l än 1
µg/l, varför värdet valdes att anges som 2 µg/l när halten underskred analysgränsen. Detta medför att
den beräknade fiskodlingspotentialen blev mindre i magasinet jämfört med om värdet hade angetts till
1 µg/l, vilket i sin tur minskade risken för en överskattning av fiskodlingspotentialen och en större näringsökning.
Medelvärdet för totalfosfor uppgick till mellan 2,4 och 4,8 i de olika magasinen (tabell 3). Resultaten från samtliga analyser av fosforhalter i de tio aktuella regleringsmagasinen visade därmed på
mycket näringsfattiga förhållanden.
Table 3. Resultat fosforhalt (µg/l).
2012-10-14

2013-02-25

2013-06-04

2013-07-23

2013-09-25

Medel

Hetögeln

<2

2

3

3

3

2,6

Svaningen

<2

<2

3

3

3

2,6

3

3

4

4

3

3,4

<2

<2

2

3

3

2,4

2

2

4

4

3

3,0

4

4

3

3

3,5

Flåsjön
Torrön
Hotagen
Juvuln
Kallsjön

<2

3

<2

3

2

2,4

Liten

<2

<2

5

6

3

3,6

Gesunden

<2

<2

5

5

5

3,8

2

3

9

6

4

4,8

Lossen

3.1.2. Klorofyll
Klorofyll har provtagits vid två ordinarie tillfällen; i juli och augusti 2013, men även som en höstprovtagning 2012. Samtliga resultat visade på låga halter av klorofyll i vattnet (tabell 4) och en Hög ekologisk kvalitetskvot baserat på den uppmätta mängden klorofyll (Naturvårdsverket 2007b). De låga halterna tyder, liksom de låga fosforhalterna, på att magsinen är mycket näringsfattiga.
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3

Table 4. Resultat uppmätt klorofyllhalt (mg/m ).
2012-10-14

2013-07-23

2013-08-14

Hetögeln

<1

1

1

Svaningen

<1

1

1

Flåsjön

<1

<1

1

Torrön

<1

1

2

Hotagen

<1

1

1

1

2

Juvuln
Kallsjön

<1

<1

1

Liten

<1

2

2

Gesunden

1,1

2

2

Lossen

1,6

2

2

3.2. Vattentemperatur
Vattentemperaturen har i vartdera magasinet mätts med hjälp av temperturloggar mellan 2013-06-04
och 2013-09-25 på fem olika djup mellan ytan (0,5 meter) och 20 meters djup. I Liten där djupet i den
vattenkemiska provtagningspunkten underskred 20 meter påträffades ett djupare parti på mer än 20
meter inom ett hundratal meter från den vattenkemiska provtagningspunkten där loggarna placerades
ut. Inte heller i Lossen underskred djupet i den aktuella punkten minimigränsen om 20 meter under
den aktuella perioden trots den stora regleringsamplituden (tabell 2). Alla temperturloggar fungerade
bra under hela mätperioden och totalt loggades nästan 81 000 temperaturvärden från vartdera magasinet. Nyfikna närboende har i vissa magasin tillfälligt lyft upp loggarna och undersökt vad som placerats i magasinet, vissa har kontaktat Aquanord AB och fått en längre förklaring om vad de påträffat
men alla loggar har sedan återsatts i magasinet. Detta kan i vissa magasin utläsas som en tillfällig
topp i den loggade temperaturkurvan, framförallt tydligt kan detta vara i kurvan för ytvattentemperatur.
Ankarlinan i Kallsjön var däremot kraftigt hoptrasslad vid upptagningen av utrustningen varför det är
möjligt att de djupare placerade temperaturmätarna kan ha förflyttats uppåt i vattenmassan efter att
någon lyft upp utrustningen, troligen den 2013-08-13.
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Temperaturloggar utplacerade i Hotagen.

Av naturliga skäl uppmättes de lägsta temperaturerna på tjugo meters djup i magasinen och de högsta
temperaturerna strax under ytan (se bilaga 2). Kallsjön levde upp till sitt namn vid utplaceringen av
temperaturloggarna och uppvisade de absolut lägsta temperaturerna vid denna tidpunkt. Vid slutet av
mätperioden hade höstomblandningen skett i samtliga magasin varför temperaturerna inom varje magasin var mer eller mindre homogena i hela vattenmassan. Under sommaren uppvisade vissa magasin troligen språngskikt. Då definitionen av ett språngskikt är att temperaturen minskar med minst en
grad per meter, är det dock svårt att med säkerhet avgöra förekomsten av språngskikt då mätarna
placerades på fem meters avstånd från varandra. Torrön, Kallsjön och Gesunden uppvisade de tydligaste temperaturskillnaderna mellan olika djup under mätperioden och därmed de tydligaste indikationerna på språngskikt. Liten, Hetögeln och Svaningen uppvisade något mindre tydliga temperaturskiktningar, eller i vissa fall endast under slutet av juli och början av augusti då värmen återvände efter en
kall och regnig period. I Hotagen, Juvuln, Flåsjön och framförallt Lossen orsakade troligen vattenkraftsregleringen de kraftiga temperatursvängningarna i de djupare vattenlagren, vilket även motverkade att ett språngskikt bildades.

3.3. Fiskodlingspotential
Fiskodlingspotentialen i vartdera magasinet är direkt kopplat till närsaltsutrymmet vilket utgörs av mellanskillnaden mellan den nuvarande uppmätta fosforhalten och den maximala fosforhalt som vartdera
magasinet får uppnå utan att den ekologiska statusen förändras från Hög till God ekologisk status,
vilket i sin tur baseras på förändringen i jämförelse med bakgrundshalten. Denna mellanskillnad som
anges i µg fosfor/l har därefter omvandlats till fiskproduktion genom att fiskproduktionsmängden som
medför motsvarande fosfortillskott vid magasinets utlopp har beräknats. Detta har beräknats genom
ett antal steg.
1. Först har näringstillskottet (kg) från en fiskodling av en bestämd storlek beräknats (Naturvårdsverket 1993) som en effekt av den fosforförlust som sker genom foderspill och fekalier.
2. Därefter beräknas spädningseffekten som vattenföringen genom magasinet medför, vilket ger
ett värde på det direkta fosfortillskottet till vattnet (µg/l).
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3. Sedan har den nordiska kalibreringen av Vollenweiders beräkningsmodell för näringspåverkan
från fiskodlingar, även benämnd OECD (Nordisk kalibrering) (Johansson et al. 2000) använts
för att beräkna hur stor del av denna haltökning som återstår efter vattnets passage genom
magasinet. Skillnaden mellan det direkta tillskottet i steg 2 och haltökningen vid utloppet orsakas av att en del av fosfortillskottet sedimenterar och fastläggs vid botten och därmed inte
längre är tillgängligt för ekosystemet i magasinet.
Den maximala fiskodlingspotentialen i vartdera magasinet medför därmed ett fosfortillskott till sjön
efter fosforretention (steg 3) som motsvarar det befintliga närsaltsutrymmet, dvs. haltökningen som
tillåts utan att den ekologiska statusen försämras. I denna rapport anges storleken på fiskodlingen
som fiskproduktion (ton). Halten av fosfor i närområdet runt odlingen innan retention, sedimentation
och utspädning har hunnit ske kan däremot bli högre, framförallt under sensommaren när produktionen är som störst och mest foder används.
De olika stegen i beräkningarna av fiskodlingspotential baseras på ett antal olika grundläggande
uppgifter om vartdera magasinet. Dessa uppgifter redovisas därför i tabell 5.
Table 5. Underlagsdata för beräkning av varje magasins fiskodlingspotential. Om inget annat anges är
värdena från SMHI eller baseras på data från SMHI (SMHI 2009a-c). *Beräknad av Aquanord AB med
#

hjälp av lodningskarta, **Uppgift via personlig kommunikation baserat på lodningskarta, Baserat på
medeldjup beräknat av Aquanord AB och från areal SMHI.
Medeldjup
Area (km 2) (m)
Hetögeln
Svaningen

22,97

19,4

20,64

17,0*

Flåsjön

110,03

25,3

Torrön

103,01

37,4*

Hotagen

45,80

16,3

Juvuln

37,57

19,3*

Kallsjön
Liten

158,54

40,1

16,25

7,1**

Vattenföring Omsättningstid Höjd över havet
Volym (ha 3) (m 3/s)
(år)
(m)
463,5
351,8#

106,2

0,14

294,1

123,5

0,09*

286,3

2878,0
3855,0#

13,0

7,02

267,0

47,3

2,58

417,8

729,0
725,6#

73,0

0,32

313,7

58,0

0,4*

392,9

6140,0
116,1#

88,6

2,2

382,1

160,8

0,02**

317,6

#

Gesunden

29,78

15,4*

457,4

383,0

0,04

203,3

Lossen

31,35

18,3**

573,2**

22,2

0,82**

566,0

Beräkningar har utförts utifrån två olika scenarion gällande uppmätt och beräknad fosforhalt i Gesunden, Liten och Kallsjön. Detta beror dels på att när de vattenkemiska värdena från Indalsälvens vattenvårdsförbund (2014) inkluderas i beräkningarna erhålls både ett annat värde på den nuvarande
fosforhalten och en annan bakgrundshalt av fosfor. I tabell 6 anges för vartdera magasinet det medelvärde för fosforhalt som mätts upp under de två olika valda perioderna, dvs. det som i beräkningarna
anges som ”nuvarande halt”. Halterna under rubriken ”Aquabest inkl. Indalsälven(oktober 2003 - aug
2013)” har som rubriken anger beräknats utifrån både uppmätta värden inom detta projekt samt tillgängliga värden från Indalälvens vattenvårdsförbund (2014).
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Table 6. Beräknade bakgrundshalter enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2007b), nuvarande halter (”uppmätta halter”) samt maximala fosforhalter som kan uppnås i sjön
utlopp utan att dess ekologiska status försämras med avseende på näringsämnen (µg/l).
Aquabest
Uträknad bakgrundshalt Uppmätt fosforhalt
Hetögeln

4,76

2,60

Maximal fosforhalt
6,80

Svaningen

5,01

2,60

7,16

Flåsjön

4,67

3,40

6,66

Torrön

4,18

2,40

5,97

Hotagen

5,33

3,00

7,62

Juvuln

4,93

3,50

7,05

Kallsjön

4,11

2,40

5,87

Liten

5,80

3,60

8,28

Gesunden

5,11

3,80

7,29

4,70

4,80

6,71

Lossen

Aquabest inkl. Indalsälven 2003-2013
Uträknad bakgrundshalt Uppmätt fosforhalt
Kallsjön

3,89

2,97

Maximal fosforhalt
5,56

Liten

5,51

3,78

7,87

Gesunden

5,14

4,06

7,34

Beräkningarna av fiskodlingspotential i vartdera magasinet baseras på en foderkoefficient på 1,3 och
en fosforhalt i fodret på 0,9 %. Närsaltsutrymmet som kan utnyttjas är mellanskillnaden mellan den
maximala tillåtna fosforhalten och den uppmätta fosforhalten i vartdera magasinet och resultatet
anges i fiskproduktion (ton). Beräkningarna är emellertid utförda för varje enskilt magasin för sig, vilket
medför att om en fiskodling eller en annan distinkt källa till näringstillskott anläggs uppströms det magasin som man genomför beräkningarna i så kommer fiskodlingspotentialen att minska i det aktuella
magasinet. Detta eftersom närsaltsutrymmet minskar på grund av ett ökat näringstillskott från uppströms liggande områden. Det är därmed inte möjligt att odla enligt den beräknade maximala fiskodlingspotentialen i tabell 7 i exempelvis Torrön, Juvuln, Kallsjön, Liten och Gesunden samtidigt. Beräkningen av kvarvarande tillskott från den uppströms liggande odlingsverksamheten måste därmed adderas till den nuvarande halten i det nedre magasinet innan närsaltsutrymmet för det nedströms liggande magasinet beräknas om man planerar att anlägga fiskodlingar i flera på varandra följande magasin.
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Table 7. Resultat över maximal fiskodlingspotential (fiskproduktion, ton). Resultaten under de två olika
rubrikerna i tabellen baseras på fosforhalterna under motsvarande rubriker i tabell 6.
Aquabest

Aquabest & Indalsälven 2003-2013

Hetögeln

2508

Svaningen

3026

Flåsjön

621

Torrön

1780

Hotagen

2179

Juvuln

1354

Kallsjön

3077

2238

Liten

3590

3097

Gesunden

6451

6023

Lossen

4.

309

Diskussion

4.1. Grundförutsättningar för beräkningar
Modellen (OECD Nordisk kalibrering) som använts för beräkning av odlingspotential i norrländska
regleringsmagasin inom Aquabest projektet är den beräkningsmodell som SLU rekommenderar för
beräkning av fiskodlingspotential i norrländska regelringsmagasin (Alanärä och Strand 2011). Beräkningsmodellen förutsätter däremot att vissa krav uppfylls för att ge ett rättvisande resultat.
1. Eftersom modellen baseras på hela sjöns omsättningstid och volym förutsätter beräkningarna
att fiskodlingen placeras längst upp i sjön och att vattenprovet där de beräknade halterna mäts
tas vid sjöns utlopp. Om detta inte uppfylls kommer näringstillskottet från fiskodlingsområdet
att passera sjön eller magasinet på en kortare tid än vad beräkningen förutsätter. Därmed
minskar sedimentationen av fosfor och den uppmätta fosfornivån vid sjöns utlopp blir högre än
vad modellen anger.
2. Modellen förutsätter på samma sätt även att strömmarna i sjön tillåter en fullständig omblandning för att näringsämnena skall kunna spridas ut och spädas i sjöns hela volym. Återigen
kommer de uppmätta halterna av fosfor vid sjöns utlopp att kunna överskrida de beräknade
halterna om inte detta krav uppfylls.
3. Den tredje grundförutsättningen som måste uppfyllas för att modellen skall ge ett korrekt
värde är att utsläppet av näringsämnen från odlingen är jämt fördelat under året. I praktiken
sker de största tillskotten från odlingen under högsommaren då produktionen och utfodringen
är som högst. Detta orsakar framförallt att halterna i närområdet ökar under sommaren medan
halterna på ett längre avstånd från odlingen varierar mindre under året, åtminstone i större
magasin med omsättningstider på omkring ett år.
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4.2. Val av underlagsdata
Vid valet av underlagsdata uppstår ett flertal frågeställningar. Den första frågan är om det går att inhämta relevanta och opåverkade data över det ursprungliga tillståndet i det aktuella magasinet? Om
det inte är möjligt bör man utgå ifrån beräkningen av bakgrundshalt som anges i Naturvårdsverkets
nya bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2007b). I sista hand kan man även utnyttja data från andra
närliggande men opåverkade områden.
Nästa frågeställning blir vilka data som skall ingå som underlagsdata. En generell regel vid statistiska beräkningar är att fler underlagsdata ger ett säkrare resultat, vilket oftast erhålls genom en längre
dataserie. Vid val av underlagsdata i denna rapport fanns det i sju av magasinen endast tillgång till de
vattenkemiska provtagningar som genomförts inom detta projekt. I dessa sju magasin var valet av
underlagsdata enkelt, dataserien var kort och alla data var därför nödvändiga att använda. I de tre
magasin där vattenkemiska värden från Indalsälvens vattenvårdsförbund inkluderats fanns det däremot många fler tillgängliga värden att utnyttja. Vid närmare undersökning av dessa värden återfanns
en trend med minskande halter av fosfor i Indalsälven, vilket även EM-Lab. (2006) konstaterat. Om
medelvärdet för fosforhalten baseras på mätserien över 10 år och anges som nuvarande värde medför detta ett högre medelvärde jämfört med om medelvärdet endast baserats på de värden som uppmätts under projectet. Samtidigt måste man reflektera över om trenden som påträffas i vissa dataserier är en naturlig och långvarig variation i exempelvis klimat eller beror på en ökad alternativt minskad
mänsklig påverkan som inte kommer att återvända till utgångsläget. När förändringen är kontinuerlig
under hela perioden och orsaken är okänd finns inget säkert svar på hur man ska avväga vikten av en
lång dataserie och många underlagsdata mot att utesluta delar av dataserien för att ge en så uppdaterad bild av nuläget som möjligt. I denna rapport har därför två olika beräkningar genomförts, dels på
den tillgängliga dataserien från projektet och dels på underlagsdata uppmätt under de tio senaste
åren. Trenden med minskade fosforhalt i Indalsälven orsakas troligen av en kombinerad effekt av
kraftverksregleringen av älven, minskning av mängden jordbruk inom avrinningsområdet och möjligen
även av minskade utsläpp från reningsverk och enskilda avlopp.
Om orsakerna till minskningen av fosforhalten är korrekt bedömda och ingen drastisk förändring
av befolkningstrycket eller markanvändningen inträffar kommer fosforhalterna inte att höjas och vattensystemen kommer inte att återvända till ett näringsrikare tillstånd.

4.3. Andel av fosfor som stannar i sjön samt påverkan nedströms
En stor del av fosfortillskottet från en fiskodling kommer att fastläggas i botten och stanna i magsinet
(se tabell 8), vilket belastningsmodellerna baseras på. Fosfornivåerna blir därmed lägre i magasinets
utlopp än i området närmare odlingen där endast utspädningseffekten har hunnit ske.
Det framgår tydligt av tabell 8 att omsättningstiden är en mycket viktig parameter för hur stor andel av fosforn som fortsätter nedströms i vattendraget jämfört med hur stor andel som sedimenterar i
sjön eller magasinet. En lång omsättningstid, som exempelvis i Flåsjön, medför visserligen vanligen att
den teoretiska potentialen blir hög enligt de beräkningar som baseras på hela magasinet. Samtidigt
medför den låga vattenomsättningen att påverkan på närområdet blir högre och lätt riskerar att bli för
hög. I exemplet Flåsjön skulle fosforhalten efter utspädning via vattenföringen ge en ökning med hela
11,66 µg/l utöver den nuvarande halten av fosfor nära odlingsområdet. Det är därmed inte rimligt att
odla 621 ton fisk i Flåsjön, även om beräkningarna utifrån OEDC (Nordisk kalibrering) anger att fos-
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forhalten vid utloppet inte blir högre än att den ekologiska statusen bibehålls. Det motsatta förhållandet skulle kunna uppkomma i Gesunden eller Liten, vilket är de två magasin som har kortast omsättningstid. I dessa magasin, som båda ligger i Indalsälvens huvudfåra, medför den stora vattengenomströmningen att utspädningseffekten i sig räcker för att kunna odla mycket fisk. Det man i dessa fall
istället måste ta hänsyn till är vad som händer i nästa sjö eller magasin nedströms.
Table 8. Fosfortillskott från de i tabell 7 angivna fiskodlingspotentialerna vid direktutspädning samt vid
vartdera magasinets utlopp, dvs. efter retention och sedimentation samt andel av fosfortillskottet som
stannar inom sjön.
Omsättningstid
(år)

Fiskproduktion
(ton)

Fosfortillskott
Kvarvarande
direktspädning fosfortillskott vid
(µg/l)
sjöutlopp (µg/l)

Andel som
sedimenterar (%)

Hetögeln

0,14

2508

5,77

4,20

27,23

Svaningen

0,09

3026

5,98

4,56

23,78

Flåsjön

7,02

621

11,66

3,26

72,04

Torrön

2,58

1780

9,19

3,57

61,17

Hotagen

0,32

2179

7,29

4,62

36,64

Juvuln

0,4

1354

5,70

3,54

37,83

Kallsjön

2,2

3077

8,48

3,47

59,11

Liten

0,02

3590

5,45

4,68

14,10

Gesunden

0,04

6451

4,11

3,49

15,07

Lossen

0,82

309

3,40

1,91

43,86

En avvägning mellan påverkan på hela sjön (egentligen sjöutloppet och enligt OECD, Nordisk kalibrering) och påverkan inom närområdet via direktutspädning måste därför genomföras i varje enskilt fall.
Utifrån resultaten i denna rapport bör därför inte hela den teoretiskt beräknade fiskodlingspotentialen i
Flåsjön i tabell 7 utnyttjas. För att inte fosfortillskottet efter spädning adderat till den nuvarande fosforhalten i magasinet skall överskrida 12,5 µg/l, d.v.s. gränsen för låg fosforhalt, kan inte mer än 484 ton
fisk odlas i Flåsjön. Fiskodlingspotentialen i övriga magasin i denna rapport begränsas istället av den
beräknade fosforhalten i magasinets utlopp utifrån att kvoten mellan bakgrundshalt och nuvarande
fosforhalt inte får underskrida 0,7 i enlighet med tabell 8 (Naturvårdsverket 2007b).
Aquanord ABs empiriska studier genom teoretiska beräkningar i ett antal sjöar och magasin i
Norrland har visat att de sjöar och magasin som har en omsättningstid på omkring ett år vanligtvis
uppnår den bästa avvägningen mellan mängden fosfor som sedimenteras och utspädningen av tillskottet i närområdet. I sjöar med omsättningstider som kraftigt överskrider ett år riskerar påverkan i
odlingens närområde att bli för stor på grund av för låg vattenomsättning och i sjöar med omsättningstider tydligt under ett år riskerar effekterna från odlingen att förskjutas till nedströms liggande områden.

4.4. Förändringar i vattenföring
Fiskodlingspotentialen är som tidigare nämnt tydligt beroende av omsättningstiden i magasinet.
Omsättningstiden är i sin tur beroende av volymen och vattengenomströmningen. Då volymen i magasinen inte modifieras med mindre än att regleringsamplituden ändras återfinns den största risken för
förändrade omsättningstider i en ändrad vattenföring. Vattenföringen beror på nederbörden och avrinningen och kan variera kraftigt under året. Medelvattenföringen under året, vilken beräkningen av fisk-
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odlingspotential baseras på, förändras däremot framförallt vid storskaliga skiften i till exempel nederbördsmängder. SMHIs egna data över uppmätta nederbördsmängder från 1860-talet och framåt
(SMHI 2014a) uppvisar en gradvis ökning av nederbördsmängderna över Sverige. En ökad nederbörd
leder till en ökad vattenföring och därmed en kortare omsättningstid. Den kortare omsättningstiden
medför som tidigare nämnt dels att en mindre andel av fosforn fastnar i magasinet samtidigt som en
större andel fosfor förs vidare nedströms, men även att påverkan på närområdet minskar genom den
ökade utspädningseffekten.
De fiskodlingspotentialer som återfinns i tabell 7 baseras på SMHIs dataserie över uppmätta vattenföringar under 1900-talet (SMHI 2009a), se tabell 9. Längden på de olika tidsserierna varierar dock
mellan de olika mätstationerna och därmed även säkerheten i värdena. SMHI anger emellertid på sin
hemsida att flödesstatistiken utgör ”långtidsvärden vid 1900-talsklimat under nuvarande regleringsförhållanden alternativt under naturliga förhållanden”. Vid jämförelse mellan dessa värden och de uppmätta värden som Vattenregleringsföretagen tillhandahållit för perioden 2000-2012 samt de stationskorrigerade värden för 1981-2010 som SMHI publicerat på sin vattenwebb (SMHI 2014b) har vattenföringen ökat något under slutet av 1900-talet och fram till idag.
Table 9. Medelvattenföring i de aktuella magsinens utlopp utifrån olika källor och tidsserier. SMHI
1900-tal (SMHI 2009a) är utnyttjad i beräkningarna av fiskodlingspotential i tabell 7. VRF 2000-2012
är data tillhandahållna av Vattenregleringsföretagen för angiven period (Vattenregleringsföretagen
2014) och värdena från SMHIs vattenwebb för 1981-2010 (SMHI 2014b) är stationskorrigerade värden
för samtliga magasin för den angivna perioden, Vattenföringen för Svaningen som tillhandahållits av
Vattenregleringsföretagen inkluderar dock hela Ströms Vattudal varför detta värde skiljer sig markant
från SMHIs värden. * Värdet för Flåsjön är inte stationskorrigerat utan endast modellerat.

SMHI 1900-tal
(m3/s)

Skillnad SMHI Skillnad SMHI
VRF 2000-2012 SMHI 1981-2010 1900-tal & VRF 1900-tal & SMHI
(m3/s)
(m3/s)
2000-2012 (%)
1981-2010 (%)

Hetögeln

106,2

115,3

107,0

8,55

0,75

Svaningen

123,5

149,2*

127,0

20,82

2,83

Flåsjön

13,0

13,3

14,1

2,40

8,46

Torrön

47,3

49,3

48,5

4,28

2,54

Hotagen

73,0

75,1

79,6

2,86

9,04

Juvuln

58,0

57,2

59,2

-1,39

2,07

Kallsjön

88,6

88,3

90,2

-0,38

1,81

Liten

160,8

162,5

175,0

1,06

8,83

Gesunden

383,0

396,0

398,0

3,40

3,92

22,2

22,7

23,1

2,11

4,05

Lossen

4.5. Förändringar i näringstillskott
Liksom underlagsdatat från Indalsälvens vattenvårdsförbund (2014) visar, kan förändringar i näringshalten i vattnet inträffa utan att en specifik punktkälla tillkommer eller försvinner. Detta kan bero på
fortsatt näringsutarmning i uppströms liggande regleringsmagasin eller förändringar i markanvändning
uppströms den aktuella punkten i form av till exempel ökat eller minskat jordbruk. Skillnaderna i markanvändning kan även bestå i förändringar i skogsbruket, med storskaliga avverkningar eller återbe-
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skogning av större föryngringsytor. Det kan även bero på förbättrad rening i reningsverk, minskning av
antalet enskilda avlopp och större förändringar i befolkning eller turism uppströms den aktuella sjön.
De beräkningar av fiskodlingspotential som är genomförda i denna rapport baseras på det idag
kända vattenkemiska underlaget. När förändringar av näringshalten sker i den aktuella sjön eller magasinet kommer därmed även fiskodlingspotentialen att kunna förändras.

4.6. Andel biotillgänglig fosfor
I beräkningarna i denna rapport har ingen skillnad gjorts mellan tillskott av biotillgänglig eller icke biotillgänglig fosfor utan närsaltsutrymmet och fiskodlingspotentialen har baserats på det totala fosfortillskottet från den teoretiska fiskodlingsverksamheten. Det finns däremot rapporter som tyder på att
mindre än en tredjedel av fosforinnehållet i foderrester och fekalier är tillgängligt för ekosystemet
(Carlsson 2008, Ekholm & Krogerus 2003, Gustavsson 2003) medan resterande andel är för hårt
bundet till andra ämnen för att på naturlig väg enkelt kunna frigöras. Det finns även vissa källhänvisningar till äldre rapporter som i sin tur anger att cirka två tredjedelar av fosforutsläppet är tillgängligt för
ekosystemet (Enell 1987, Larsson 1987, Persson 1986, refererade i Alanärä 2012).
Vilken effekt detta har på ekosystemet är däremot inte så väl utrett att man bör utöka den beräknade fiskodlingspotentialen endast baserat på detta. Om inte hela fosfortillskottet är biotillgängligt bör
detta i första hand utnyttjas som en extra säkerhet. I kraftigt reglerade magasin där primärproduktionen i princip endast baseras på växtplanktonproduktionen ökar det extra näringstillskottet från en fiskodling risken för negativa förändringar av växtplanktonsamhället mer än i normalt fungerande ekosystem då det i princip endast är växtplanktonproduktionen som kan dra nytta av näringstillskottet.

4.7. Andel av fiskodlingspotential som utnyttjas för fiskodling
Det förekommer diskussioner om hur stor andel av närsaltsutrymmet en fiskodling skall utnyttja i ett
regleringsmagasin. Diskussionen omfattar även hur stor del av det beräknade närsaltsutrymmet som
en specifik näringsidkare bör få utnyttja, hur stor andel som bör sparas till andra fiskodlingsverksamheter, hur stor andel som bör sparas till andra konkurrerande intressen och hur stor buffert som behövs för oväntade näringstillskott.
Enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd för fiskodling (1993) anges att endast en tredjedel av närsaltsutrymmet bör utnyttjas av vardera verksamhetsutövaren för att utrymme skall finnas kvar till framtida planer (t.ex. fiskodlingar) samt en buffert för oförutsedda händelser. De allmänna råden från 1993
kommer under våren 2015 att plockas bort efter det att Hav och Vatten myndighetens nya vägledning
för tillsyn och prövning av vattenbruk är klar.
Det kan däremot påpekas att det ut miljösynpunkt är bättre att sprida näringstillkottet till mer än en
tillskottspunkt i ett magasin för att minska risken för negativ påverkan i närområdet. Detta innebär dock
samtidigt att beräkningarna av effekten av näringstillkottet från en specifik odlingsvolym måste korrigeras eftersom delar av odlingsvolymen inte längre placeras vid sjöns inlopp, vilket är en av grundförutsättningarna i beräkningsmodellen.
De värden för beräknade fiskodlingspotentialer som anges för de aktuella magasinen i denna
rapport är därmed de absoluta maxgränserna för för fiskodling i vartdera magasinet. Om fiskodlingsvolymen sprids ut i flera odlingslokaliseringar inom magasinet minskar risken för påverkan på närområdet men den potentiella odlingsvolymen minskar samtidigt. Om fiskodlingar anläggs uppströms det
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aktuella magasinet måste hänsyn även tas till det tillskott som denna fiskodling medför i det vatten
som passerar nedströms i vattensystemet, vilket återigen minskar odlingsvolymen i det nedre magasinet.

5.

Slutsats

Fiskodlingspotentialen i Jämtlands regleringsmagasin är mycket stor. I de magasin som undersökts
inom detta projekt uppgick fiskodlingspotentialen till mellan 309 och 6451 ton, med en total volym om
nästan 25 000 ton. Hela den summerade volymen kommer dock inte att vara möjlig att utnyttja då flera
av magasinen ligger i direkt anslutning till varandra och fiskodlingspotentialen i ett nedströms liggande
magasin minskar om en fiskodling eller ett annat stort näringstillskott sker i uppströms eller nedströms
liggande magasin.
Aquanord ABs uppdrag inom Aquabestprojektet var att genomföra provtagning i tio utvalda sjöar
och beräkna den maximala fiskodlingspotentialen i varje enskilt magasin Önskemål har under projektets gång även framkommit om att ta fram en manual med en enhetlig modell för hur fiskodlingspotentialen skall kunna beräknas för norrländska regleringsmagasin och hur olika frågeställningar vid
beräkningarna skall hanteras.
Då varje sjö och/eller magasin har individuella förutsättningar som med tiden även kan förändras
går det dock inte i dagsläget att fastställa en enhetlig manual som är lämpad för Sveriges alla sjöar
och magasin. Den beräkningsmodell som SLU rekommenderar (Alanärä och Strand 2011, Alanärä
2012) och som anger fiskodlingsverksamhetens effekt på näringshalten i vattnet är i dagsläget den
mest lämpade massbalansmodellen för fiskodlingspotential, även om den troligen underskattar potentialen. Svårigheten uppstår däremot om grundförutsättningarna som massbalansmodellen kräver inte
uppfylls, till exempel om odlingen inte är planerad att anläggas vid magasinets inlopp eller om magasinet har så många eller stora vikar att fullständig omblandning av hela vattenvolymen inte kan antas
vara rimligt. Svårigheter kan även uppstå när relevanta underlagsdata för fosforhalt, magasinvolym,
eller medeldjup skall tas fram och vid valet av underlagsdata. Hänsyn måste därför alltid tas till varje
sjös eller magasins specifika förhållanden samt det underlagsdata som finns tillgängligt.
I denna rapport har därför olika osäkerhetsfaktorer lyfts fram och diskuterats för att belysa problematiken och i förekommande fall även ge en viss vägledning. För att undanröja fler av de osäkerhetsfaktorer som bland annat belyses i denna rapport har även Sveriges Lantbruksuniversitet sökt
medel för att utreda dessa. Bland annat planerar de att undersöka effekten av den kedjereaktion som
sker vid tillskott av näringsämnen på nedströms liggande magasin från en fiskodlingsetablering, hur
valet av längd av tidsserie för underlagsdata bör hanteras och hur uppmätta data som underskrider
rapporteringsgränsen bör hanteras (H. Markensten personlig kommunikation 2014-01-17). Förhoppningsvis kommer dessa undersökningar att räta ut några kvarstående frågetecken och bland annat
förenkla valet av underlagsdata. Till dess kan denna rapport utgöra en bra grund för de som planerar
att anlägga fiskodlingar i Jämtland samt de myndigheter som hanterar tillståndsansökningarna. Även
för andra intressenter och myndigheter i övriga delar av landet kan förhoppningsvis denna rapport
underlätta hanteringen av tillståndsprövningen för planerade fiskodlingsverksamheter, framförallt i
regleringsmagasin.
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Bilaga 1. Uppmätta temperaturkurvor i de tio aktuella magasinen
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