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Synopsis
E? ﬁk5vt företag vill etablera en ﬁskodling på insidan av Bohus Malmön. Man vill
testa och odla upp 5ll 5000 ton ﬁsk för a? i förlängningen få igång utsjöodling längs
med Bohuskusten.
Företaget har en miljöproﬁl, siktar på KRAV och ASC–cer5ﬁering samt vill använda
sig av den senaste tekniken av halvslutna kassar. Man ämnar samla upp par5kulärt
avfall med sedimenteringskammare. En stor del av fosforutsläppet (80%) kommer
därmed samlas upp. Det mesta av kväveutsläppet (80%) är dock löst i va?net och
systemet kräver hög va?engenomströmning av djupva?en.
Systemet ger god ﬁskhälsa, låg risk för laxlusproblem, mkt låg risk för smitning,
snabbare 5llväxt och bä?re ﬁsk.

Bakgrundsproblema9k
Bohuskusten är delvis övergödd. Inne i Zordarna är näringsöversko?et
stort. I Skärgården(kustva?enförekomster) begränsat och ute vid
baslinjen(Skagerack) är kväve och fosfor ej stört.
Källa (NoBo+Munkedal) – kustzonsprojektet (2007 obs)
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Kväve (N)

?endragen bidrar med 13000 ton

stor mängd N kommer ifrån utsjön (kon5nenten)

äve anses i västerhavet vara begränsande

00 ton ﬁsk -> 25 ton N - motsvarar 5000 personer (N)

tånd i sjöar, va?endrag, kustva?en och
ndva?en
va?enförekomster har klassats i VISS[4] med
gödningsproblem än vad fosfor- och
ehalterna anger ehersom även andra kriterier
om e? va?en ska klassas som övergö?, 5ll
mpel bo?enfauna samt 5llväxt av ﬁntrådiga
r i kustva?en, växtplankton i sjöar och
alger i va?endrag. I den senaste
usklassningen inom va?enförvaltningen som
des 2013 så klassades 100 procent av alla
iörekomsterna ha övergödningsproblem. Av
r större än 100 hektar har 19 procent problem
övergödning samt 35 procent av alla
endrag, vilket är något högre än vid mätningen
n.

Avvägningar

Miljökvalitetsnorm försämras lokalt
mportera odlad ﬁsk -> export av miljöproblem
000000 kg ﬁsk ->ca 500 000 por5oner per vecka (5-10 ggr Norra Bohusläns behov)
Möjlighet a? skapa ny bransch lokalt
torskalighet ger marginal 5ll miljösatsningar

lacering av näringsupptagsåtgärder som en enhet eller där behovet är störst
ombinering av tekniker för näringsupptag, alger, sjöpung, musslor…

Övergödning:
- Kväve
- Fosfor

Miljö5llstånd:
- Övergödning
- Större ﬁskar saknas (troﬁsk ka
- Ålgräs har försvunnit (ond cirk

Frågeställningar

r deAa en juridiskt möjlig etablering?
m inte, går det aA skapa räAsligt utrymme, via planering,
elastningsutrymmen, kompensaKon?
ad är kommunernas roll?
llägg:
ommer 20 km gränsen vara kvar?
är kommer processer och 5llståndshantering för odling av andra
rganismer vara på plats?
ilka regler kommer runt slutna /halvslutna odlingar? Lä?ar kraven
å dessa?
r det lämpligt ur samhällets synvinkel?

ommunernas roll är det strategiska…

SammanfaEning case ﬁskodling
E? ﬁk5vt företag vill etablera en ﬁskodling på insidan av Bohus
Malmön. Man vill testa och odla upp 5ll 5000 ton ﬁsk för a? i
förlängningen få igång utsjöodling längs med Bohuskusten.
Företaget har en miljöproﬁl, siktar på KRAV och ASC–
cer5ﬁering samt vill använda sig av den senaste tekniken av
halvslutna kassar. Man ämnar samla upp par5kulärt avfall med
sedimenteringskammare. En stor del av fosforutsläppet (80%)
kommer därmed samlas upp. Det mesta av kväveutsläppet
(80%) är dock löst i va?net och systemet kräver hög
va?engenomströmning av djupva?en.
Systemet ger god ﬁskhälsa, låg risk för laxlusproblem, mkt låg
risk för smitning, snabbare 5llväxt och bä?re ﬁsk.

Källa (NoBo+Munkedal) – kustzonsprojektet
(2007 obs)
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Är deAa en juridiskt möjlig etablering?
Om inte, går det aA skapa räAsligt utrymme, via planering,
belastningsutrymmen, kompensaKon?
Vad är kommunernas roll?
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