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Assumptions and limitations of fish farming in 
Gesunden, Jämtland County - a literature study 
 

Elin Dejemo 
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to examine what impact aquaculture in Lake Gesunden could 
have on Ammerån in Jämtland County, when it comes to disease and genetic risks to natural 
populations. Gesunden is a lake in Jämtland as a part of a larger project has been posited to 
be suitable for fish farming. The study is primarily a literature review, but also included a 
study visit at a fish breeding station, as well as communication with various experts. Sweden 
has good conditions for the development of aquaculture, which is the sector of food 
production that increases the most in the world. Ammerån has a strong protective value 
based on its completely unregulated flow and protection from future hydropower 
development. In 2003 the area was declared as a nature reserve, and in 2005 Ammerån 
became a site of community importance, an area that helps to preserve the biodiversity in the 
future. In many cases the authorities lack the knowledge necessary for a correct assessment 
of fish farming matters. Results of this study indicate that fish farming in Gesunden carries a 
risk both when it comes to pathogens and genetic influences. Much of the literature points at 
the risks of genetic intervention between farmed fish stocks and wild populations. This is a 
concern for the long-term preservation of Ammerån. A guarantee that Ammerån not would 
be affected by aquaculture in Gesunden cannot be provided based on current knowledge, and 
today’s experts are not united when it comes to the risks. 
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Sammanfattning 
 
I Sverige har vi bra förutsättningar för att utveckla vattenbruket, som idag är en den sektor 
inom matproduktionen som ökar mest i världen. Med tanke på vår ökande konsumtion av 
protein så måste också produktionen öka för att vi ska kunna tillgodose en växande 
efterfrågan. Det är i våra reglerade näringsfattiga inlandsvatten som man anser att 
förutsättningarna för en ökad odling är som bäst. Vattenbruk är dock en typ av verksamhet 
som är förknippat med vissa miljöproblem, och det ställs specifika krav på dess omgivning. 
 
Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka vilken påverkan en fiskodling i sjön 
Gesunden skulle kunna ha på Ammerån i Jämtlands län, detta främst när det gäller smitta 
och genetiska risker för naturliga fiskbestånd.  Arbetet har genomförts främst genom en 
studie av befintlig litteratur, men även genom besök på en fiskodling och genom kontakt med 
experter inom området. 
 
Gesunden är en av de sjöar i Jämtland som ingår i ett större projekt där 10 lämpliga lokaler 
för odling av röding ska pekas ut. Sjön rankas i detta projekt som lämplig för odling av 
röding, dock utesluts det inte att andra arter än röding kan komma att bli aktuella. 
 
Ammerån har idag ett starkt skyddsvärde som grundar sig på att den är helt oreglerad och 
skyddad från framtida vattenkraftsutbyggnad. 2003 förklarades området som naturreservat 
och 2005 fastställdes Ammerån till att vara ett område av gemenskapsintresse, ett område 
som bland annat betyder att det i längden bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.  
 
Resultatet av studien pekar på att en eventuell odling i Gesunden medför en risk för 
Ammerån både när det kommer till smitta och genetisk påverkan.  Mycket av den litteratur 
som finns att tillgå påpekar riskerna med att genetisk inblandning kan ha stor effekt på det 
långsiktiga bevarandet. Smittämnen kan färdas i avstånd om flera kilometer i vatten, så en 
garanti på att Ammerån inte skulle kunna påverkas kan inte lämnas. 
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1 Inledning 
 
Vattenbruk är idag en av de sektorer inom matproduktion som växer snabbast i världen 
(Aquabest, 2012), och produktionen av animaliska grödor har ökat med 8,8 % per år sedan 
1985 (Diana, 2007). Det finns idag cirka 100 odlingar för matfisk i Sverige, och åtminstone 
lika många för sättfisk (Jordbruksverket, 2013 b). Sett till den ökande användningen av 
protein som livsmedel så måste vattenbruket och produktionen utökas för att täcka framtida 
konsumtion, då behovet av fisk som livsmedel inte kan tillgodoses enbart genom fiske av vild 
fisk (Sveriges Lantbruksuniversitet [SLU], 2012). Odling av fisk och skaldjur anses vara en 
framtidsnäring som ska ha stor potential att möta en ökad efterfrågan (Jordbruksverket, 
2012). Sveriges reglerade inlandsvatten har just nu de bästa förutsättningarna för en ökad 
odling, och Sverige har med sin goda vattenkvalitet sina tusentals sjöar och långa kust i stort 
mycket stor tillväxtpotential enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson (Jordbruksverket, 
2012). 
 
Fiskodling är för Sverige en växande näringsgren, som dock är förknippat med vissa 
miljöproblem, de största miljöeffekterna är idag utsläpp av näringsämnen, spridning av 
sjukdomar samt rymningar som genetiskt påverkar vild fisk (Aquabest, 2012).  Odling av fisk 
är en vattenverksamhet som ställer krav på sin omgivning, bland annat då den tar en stor yta 
i anspråk, behöver ett visst djup och är beroende av rent vatten i tillräckligt mängd och 
omsättning (Aquabest, 2012). Storleken på odlingarna varierar från små dammar till odlingar 
på tusentals fiskar, beroende på vilka lokala förutsättningar som finns för odling 
(Jordbruksverket, 2012). Odlingen ska inte ha negativ effekt på sin närmiljö och vara 
anpassad efter restriktioner och konkurrerande intressen (Aquabest, 2012). 
  
Myndigheterna har i många fall inte den kunskap som krävs för en korrekt bedömning i 
fiskodlingsärenden, och något som måste ses över är vilka möjlighet till stöd det finns för 
myndigheter som saknar tillräcklig expertkunskap (Alanärä, 2012). Myndigheter är på grund 
av detta ofta försiktiga i tillståndsfrågor. I Gesunden utreds potentialen för en odling av 
röding med ett minimum på 300 ton/år och med möjlighet att kunna expandera till 1000 
ton/år (Aquabest, 2012). 
 
1.1  Syfte och avgränsning 
Syftet med detta arbete var att genom en studie av befintlig litteratur samt övrig information 
bedöma eventuella risker för Ammerån beträffande smitta, smitning och genetisk påverkan 
för vilda bestånd. Detta har gjorts genom att sammanställa information från vetenskaplig 
litteratur och rapporter inom forskningsfältet. Tolkning av lagstiftning och övriga 
skyddsbestämmelser gentemot eventuella påverkansfaktorer har gjorts och vägts mot 
resultatet av litteraturstudien.  
 
Sammanställningen är tänkt att ge vägledning åt Bygg- och miljönämnden i Ragunda 
kommun vid frågor om vattenbruk i Gesunden. Syftet var också att undersöka kunskapsläget 
kring hur en eventuell fiskodling förhåller sig till skyddade områden och dess vilda bestånd 
av fisk.  
 
Arbetet avgränsades till att beröra effekter och eventuella risker för naturliga fiskebestånd i 
Ammerån, som har sitt utlopp i Indalsälven cirka 1 mil nedanför Gesunden. Samt om en 
eventuell fiskodling i Gesunden kommer i konflikt med nutida skydd samt framtida planer 
för Ammerån.  
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1.2 Frågeställningar 
– Är en fiskodling i Gesunden förenlig med skyddsvärdet av Ammerån och lagstiftning i 
övrigt? 
 
– Hur stor är riskerna när det kommer till smitta och genetiska risker för naturliga bestånd i 
Ammerån? Går det att bedöma? 
 
– Är det befintliga kunskapsläget tillräcklig för att kunna ta ställning till en fiskodling i 
Gesunden? 
 
 
1.3 Begrepp och förkortningar 
Hybrid – En korsning mellan två arter som främst uppkommer genom mänsklig påverkan. 
 
Korsning – Blandning mellan två arter som kan förekomma i naturen. 
 
Främmande art – Art som inte förekommer naturligt på platsen. 
 
SCI - Site of Community Interest - Område av gemenskapsintresse som bidrar bland annat 
till bevarandet av den biologiska mångfalden.  
 
 

2 Bakgrund 
 
I Jämtlands län undersöks för närvarande förutsättningarna för vattenbruk. Ett antal sjöar 
har undersökts och Gesunden rankas som tredje mest lämpliga lokal. Sjön anses som lämplig 
då den uppfyller flertalet viktiga parametrar så som tillräckligt djup, omsättning och 
vattenkvalitet. Dock är det flera faktorer som spelar in vad gäller lämplig lokalisering, 
exempelvis konkurrerande intressen, restriktioner och naturskydd. Man måste även ha en ur 
miljösynpunkt lämplig lokalisering som inte innebär någon form av negativ påverkan på 
omgivningen (Aquabest, 2012).  
 
Intensiv fiskodling är ofta förknippat med någon form av miljöpåverkan (Aquabest, 2012), 
och kan leda till bestående förändringar i miljön. Det går att reducera negativ miljöpåverkan 
på miljön genom en noggrann utredning när det kommer till lokalisering (Alanärä & 
Andersson, 2000). Projektet som utreder förutsättningarna för fiskodling är en bra grund för 
eventuella intressenter, dock är det fortfarande odlarna själv som måste driva på frågan om 
att få tillstånd (Montell, 2012). 
 
2.1 Lagstiftning och skydd 
För att få bedriva vattenbruksverksamhet i Sverige måste man enligt svensk lagstiftning ha 
tillstånd, både enligt miljölagstiftningen samt av fiskerilagstiftningen. Länsstyrelsen är den 
myndighet som beviljar tillstånd för odling av fisk enligt förordningen (1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen. Detta gäller oavsett produktionsstorlek och inriktning på 
verksamheten. Fiskodling regleras under förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Detta innebär att det är en typ av verksamhet som nästan alltid måste 
anmälas eller tillståndsprövas.  
 
Fiskodlingar som använder mer än 40 ton foder per kalenderår är tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken och även ändring i sådan verksamhet ska anmälas (Alanärä, 2012). Förbrukar 
verksamheten mer än 1.5 ton foder per kalenderår men max 40 ton ska den anmälas till 
kommunen då den har prövningsnivå C. Risken för spridning av smittsamma 



 
 
 
 
 

 
 

3 
 

 
  

 

sjukdomar och oönskade fiskstammar eller fiskarter är det som prövas.  
 
Vid en förbrukning av max 1.5 ton foder per kalenderår är verksamheten varken anmälnings- 
eller tillståndspliktig, men lyder i vilket fall under samma lagstiftning då den fortfarande kan 
behöva kontrolleras. Länsstyrelsen ska kontrollera att tillåten mängd odlad fisk inte 
överskrids, dock är tillgängligheten till miljörapporter och kontrollprogram ofta bristfällig 
(Alanärä 2012).  
 
Den tänkta produktionen för Gesunden är minst 300 ton per år vilket skulle innebära att 
verksamheten blir tillståndpliktig enligt miljöbalken och tillstånd ska beviljas av 
länsstyrelsen i Jämtlands län. Olofsson (2013 a) anser att man borde få in tänkbara lokaler 
för vattenbruk redan i kommunernas översiktsplan, detta för att locka nya entreprenörer till 
Jämtland. 
 
I MB 1 kap finns balkens mål. Här nämns att en hållbar utveckling ska främjas för att 
försäkra en god miljö. 1§ i samma kapitel talar om att balken ska tillämpa på ett sådant vis att 
” värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas” (punkt 2) och att ”den biologiska 
mångfalden bevaras” (punkt 3). Enligt miljöbalken 3 kap 5§ ska området skyddas mot 
åtgärder som kan ”påtagligt försvåra näringens bedrivande” av bland annat friluftsfiske. 
 
2.2 Vattenbruk 
Enligt Jordbruksverket (2012) är vattenbruk ett samlingsbegrepp för odling av djur och 
växter i vatten. I Sverige odlas fisk, musslor, ostron och kräftor och i andra delar av världen 
odlas även alger. Fisk, musslor och ostron odlas främst för att användas som livsmedel, och 
kräftor odlas både för att användas som livsmedel och för utsättning. Det finns också odling 
av sättfisk, det vill säga fisk som ska sättas ut i naturvatten. Alanärä och Andersson (2000) 
nämner att en fiskodling kan anses som stor när den har en årsproduktion på över 100 ton. I 
en senare rapport av Alanärä (2011) når inte en produktion på 100 ton/år upp till att räknas 
som en mellanstor odling. 
 
Sverige har stor tillgång på vattendrag och sjöar som skulle kunna vara lämpliga för 
fiskodling. Flera av dem anses också sakna betydande naturvärden. De vattendrag som redan 
tidigare är så pass hårt nyttjade att de inte tål den extra belastning en fiskodling skulle kunna 
medföra har istället blivit mål för miljövårdande åtgärder menar Alanärä och Andersson 
(2000). Innehåller vattendragen unika växter eller djurarter bör dessa även skyddas mot 
negativ miljöpåverkan. Även i vatten som saknar betydande miljövärden kan konflikter 
uppstå med andra nyttjare och intressenter, bland annan när det kommer till fiske, friluftsliv 
och båttrafik (Alanärä & Andersson, 2000).  
 
Många vattendrag och sjöar i Sverige erbjuder fiske av hög kvalitet, både när det gäller 
husbehovsfiske som sportfiske. Kring dessa vatten är konflikter mellan fiskodlingar och 
andra nyttjare som vill skydda fiskebeståndet så gott som oundvikliga. En odling tar en stor 
yta i anspråk och det är viktigt med mycket utrymme (Alanärä & Andersson, 2000). 
Diskussioner förs idag kring framtiden för skyddade orörda områden och hur dessa ska 
förvaltas för att nå de mål som idag anses vara viktiga.  
 
2.3 Områdesbeskrivning  
Gesunden i Ragunda kommun är en av de sjöar i Jämtland som utreds för lämplighet när det 
kommer till vattenbruk (Aquabest, 2012). Sjön som har en längd på 16 km, en bredd på 2-3 
km och en area på ca 30 km² utgör ett älvmagasin i Indalsälven och har en 
regleringsamplitud på 2 meter . I övre delen avgränsas sjön av Stugun kraftverk med en 
fallhöjd på 7,3 meter och i nedre delen av Krångede kraftverk (figur 1), vilket har en fallhöjd 
på 60 meter. Nedströms Krångede ligger ytterligare ett kraftverk innan Ammeråns 
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utlopp i Indalsälven, Gammelänge kraftverk, som har en fallhöjd på 19 meter (Vattenkraft, 
2013). Båda kraftverken saknar förbipassage för fisk exempelvis i form av fisktrappa eller 
dylikt. I Gesunden sker ett aktivt fritidsfiske som sköts av Gesundens fiskevårdsområde 
(Gesundens FVO, 2013). Sjön erbjuder ett varierande fiske med fiskar så som gädda, sik, 
harr, lake och abborre, det planteras även ut öring varje år (Gesundens FVO, 2013).  Sjön 
anses vara lämplig för fiskodling bland annat för att Indalsälven är exploaterad av 
vattenkraft. 
 

 
Figur 1: Visar Ammeråns utlopp i Indalsälven i förhållande till Gesunden. Ammeråns utlopp (höger i bild) är 
markerad med blå punkt, Krångede och Gammelänge kraftverk med röd punkt samt Gesunden (vänster i bild) 
med svart punkt. 

 
2.4 Ammerån  
Ammerån är ett sex mil långt biflöde till Indalsälven, vars utlopp ligger ca en mil nedströms 
Gesunden (figur 1).  Ammerån är Indalsälvens näst största biflöde och denna har idag ett 
starkt skyddsvärde. Detta bygger i grunden på att ån är helt opåverkad av 
vattenkraftsutbyggnad och är ett av Sveriges få kvarvarande vattendrag som omfattar ett 
opåverkat naturområde (Länsstyrelsen, 2003). Tack vare sin särart har den undantagits från 
vattenkraftsexploatering. Även Ammeråns biflöden är skyddade via Miljöbalken [MB] 4 kap 
6§, som anger att vattenkraftverk inte får byggas samt att vattenreglering och 
vattenöverledning inte får ske i Ammerån (Länsstyrelsen, 2003). Vattendraget har på grund 
av sin orördhet använts i forskningssyfte, samt att fritidsfisket är av så hög kvalitet att 
turismnäringen längst Ammerån blivit betydande (Länsstyrelsen, 2006). När det kommer till 
harrfisket så är det inte många platser i Sverige som kan jämföras med Ammerån 
(Länsstyrelsen, 2003). 
 
Från 1914 fram till 1969 användes Ammerån som flottningsled, och när flottningen upphörde 
började arbetet med olika återställningsåtgärder. Sedan dess har arbetet inriktats på åtgärder 
som ska gynna ekosystemet och den biologiska mångfalden (Länsstyrelsen, 2003). 
Länsstyrelsen förklarade 2003 området som naturreservat med motiveringen att ”bevara 
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biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och tillgodose behov av 
områden för friluftslivet” (Länsstyrelsen, 2003) detta med stöd av MB 7 kap. 4 §. 
Naturreservatet sträcker sig från Solbergsvattnets utlopp till strax uppströms Ammeråns 
utlopp i Indalsälven.  
 
I januari 2005 fastställdes Ammerån till att vara ett område av gemenskapsintresse (SCI), 
vilket bland annat betyder att det bidrar till att bevara den biologiska mångfalden 
(Naturvårdsverket, 2003). Detta innebär att Ammerån dessutom ingår i ett europeiskt 
nätverk av värdefulla naturområden - Natura 2000, där man jobbar för att bevara värdefulla 
naturområden och hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Detta görs genom att bygga 
upp ett ekologiskt nätverk av naturområden (Naturvårdverket, 2003). Arbetet grundas på två 
EU-direktiv; fågeldirektivet (2009/147/EG) och habitatdirektivet (92/43EEG), där 
tyngdpunkten ligger på att säkerställa att framtida förvaltning är hållbar (Naturvårdsverket, 
2003). 
 
2.5 Naturliga fiskbestånd i Ammerån och Gesunden  
I Ammerån finns flertalet fiskarter så som abborre, mört, sik, gädda och id (Hagström, 2012), 
och i några av Ammeråns biflöden finns bäcköring (Länsstyrelsen, 2013). Det är främst harr 
och öring som är intressanta ur fritidsfiskesynpunkt. Dock har beståndet av öring i 
vattendraget gått ner sen början på 1900-talet, detta på grund av bristen på död ved i 
vattendraget som en följd av skogsbruket (Hagström, 2012). I Gesunden finns gott om gädda, 
sik, harr, lake och abborre, sen så planteras det även ut öring varje år (Gesundens FVO, 
2013). 

 
 2.6 Agens X  
Under 2012 konstaterade man smitta hos en landbaserad fiskodling med förbindelse till 
Indalsälven. Skador på nykläckt regnbåge påvisades i samband med en rutinundersökning på 
odlingen (SVA, 2013). Skadorna var så allvarliga att all fisk avlivades. Skadorna orsakades av 
ett för Sverige okänd parasit som fått arbetsnamnet Agens X. Parasiten som tros orsaka 
skadorna har aldrig påvisats i svenska vatten tidigare, samt att det kan vara en 
sjukdomsframkallande parasit som ännu i världen är oupptäckt (SVA, 2013). Odlingen 
sanerades, och under smittutredningen om vart smittan kom ifrån gjordes fynd nedströms 
odlingen som liknar denna parasit. SVA kan inte till 100 % garantera att det handlar om 
samma parasit men kan inte heller utesluta det då odlingen har ett öppet system till 
Indalsälven (SVA, 2013). Det kan inte heller uteslutas att vild fisk kan komma att påverkas 
negativt, även om risken är låg (SVA, 2013). Smittans ursprung är fortfarande okänd och 
man vet inte om denna kan ha spridit sig nedströms i Indalsälven, och arbetet med att 
identifiera smittan pågår fortfarande och utförs av SVA (Jordbruksverket, 2013 a).  
 
 

3 Metod 
 
Vetenskapliga artiklar och rapporter, kommunens handlingar, lagstöd och tidigare studier 
har legat till grund för arbetet. Lagstiftning har studerats med speciellt fokus på skyddsvärd 
natur. Litteraturen som studerats är både svensk och internationell. För att få det material 
författaren önskat har en kombination av sökord använts, bland annat Ammerån, smitta, 
hybridisering, fiskodling och vattenbruk samt aquaculture, environmental, risk, impact, 
pathogen, escape, disease och transmit. Google har använts som sökmotor och publikationer 
har även sökts på Google Scholar samt Web of Science. Kontakt med flertalet kunniga inom 
området har hållits under tiden i form av mailkontakt och telefonsamtal, bland annat med 
verksamma inom Aquabest, Vattenbrukscentrum norr och övriga intressenter. Detta har 
bidragit till en öppen och opartisk syn genom arbetets gång. Genom tolkning av vald 
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litteratur och tillämpning av författarens tidigare kunskaper har en sammanställning gjorts.   
 
 

4 Resultat  
  
4.1 Naturreservatet Ammerån 
Länsstyrelsen (2003) ansåg att ett beslut om naturreservat väl stämde överens med 
lagstiftningen om bestämmelserna för hushållning med mark och vattenområden i MB 3 kap. 
Inom ramen för naturreservatets ändamål vill man bevara områdets orörda karaktär och 
skydda den biologiska mångfalden, för att i framtiden kunna ge möjlighet till bland annat 
forskning i den orörda natur som reservatet omfattar (Länsstyrelsen 2003). Enligt MB 
1998:808, 3 kap 6 § är området är av riksintresse både när det kommer till naturvård och 
friluftsliv, vilket innebär att området ”så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön” (Länsstyrelsen, 2003)  
 
I Ammeråns bevarandeplan från Länsstyrelsen (2006, s.7) står följande under rubriken 
bevarandemål ”Älvens fauna och flora skyddas mot utsättningar av främmande arter och 
populationer (smittsamma sjukdomar och parasiter, konkurrens, genetisk påverkan etc)”.  
 
4.2 Natura 2000 
Effekten av ett införande av Natura 2000-område är att man utan tillstånd enligt 7 kap 28 § i 
miljöbalken inte får bedriva verksamhet av någon typ om denna kan ha en betydande negativ 
påverkan på ett Natura-2000 område. Detta gäller även för verksamheter som bedrivs 
utanför området. I bedömningen ser man till vilken effekt som eventuella verksamheter kan 
ha på syftet för bevarandemålen. Det är länsstyrelsen som är operativ tillsyns- och 
prövningsmyndighet för verksamheter som kan komma att påverka miljön i ett Natura 2000-
område. Länsstyrelsen får endast ge tillstånd till åtgärder eller verksamheter som inte befaras 
störa eller skada Natura 2000-området, och det kan förenas med villkor (Naturvårdsverket, 
2003). 
 
I Länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000-området (2006) står följande i 
områdesbeskrivningen för Ammerån: ”Hela vattensystemet är av riksintresse för 
vetenskaplig naturvård och synnerligen rikt på geovetenskapliga, botaniska, zoologiska, 
limnologiska och allmänekologiska naturvärden.”  
 
4.3 Miljömålet levande sjöar och vattendrag 
Riksdagens definition av miljömålet levande sjöar och vattendrag: "Sjöar och vattendrag ska 
vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas". 
 
Arter som är främmande för Sverige kan komma att påverka negativt om de kommer ut i våra 
naturmiljöer. Arter som finns naturligt på platserna riskerar att störas eller i värsta fall 
utkonkurreras (Miljömål, 2013). 
  
4.4 Miljökvalitetsnorm 
Indalsälven har klassificerats med en ekologisk status som anses vara måttligt 
otillfredsställande eller dålig pga. de kraftiga flödesförändringar som blev till när 
vattenkraften byggdes ut i älven. För sjön Gesunden i Jämtland har den ekologiska statusen i 
ytvattenförekomsten klassificerats som god, (Vatteninformationssystem Sverige [VISS], 
2013), och får inte försämras (Naturvårdsverket, 2007). Dock är det andra 
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krav som gäller för konstgjorda eller modifierade vatten (Naturvårdsverket, 2007).  
 
En tidsfrist till år 2021 har fastställts av vattenmyndigheten för att kunna vidta de åtgärder 
som behövs för att nå god ekologisk status, detta för att det anses som både ekonomiskt 
orimligt och tekniskt omöjligt att hinna vidta de åtgärder som behövs för att fram till 2015 
uppnå god ekologisk status (VISS, 2013). Ytterligare utredningar behövs dessutom för att 
avgöra vilka åtgärder som krävs för att skapa de förutsättningar som behövs för att kunna 
uppnå god ekologisk status fram till 2021. För Ammerån så är den ekologiska statusen 
klassificerad som måttlig (VISS, 2013). 

 
4.5 Odlade arter 
Riskerna varierar med vilka arter man odlar, risken för korsning och hybridisering minskar 
om man odlar en art som man vet inte kan korsa sig med vilda bestånd, samt etablera sig i 
det vilda. Det motsatta gäller för odling av inhemska arter, där det är mycket mer troligt att 
rymlingar ska kunna beblanda sig med vilda bestånd (Nilsson, 2000). I Sverige är det 
regnbåge som är den mest odlade fisken, men även röding, lax, ål, musslor och kräftor 
förekommer i varierande mängd (Jordbruksverket, 2013 b). År 2008 var öringen den mest 
populära arten att odla (Naturvårdsverket, 2008) och i Sverige har odling av röding ökat de 
senaste åren (Rosten, 2013). Olofsson (2013, a) menar att det inte ska spela någon roll för 
vattendraget om en fiskodling upprättas i Gesunden, då odling kommer ske av samma art 
som redan planteras ut i vattendrag över hela Jämtland. Den art av regnbåge som odlas i 
Sverige sägs vara en väldigt anpassningsbar variant då den har små krav på sin omgivning 
(Främmande arter, 2007). 
 
4.6 Främmande arters påverkan 
Spridning av främmande arter utgör idag nationellt ett av de största hoten mot vår biologiska 
mångfald och anses som ett stort miljöproblem (Simberloff, Parker & Windle 2005). I Norge 
är det hundratusentals fiskar som smiter varje år; 370.000 bara under år 2011, (Solbakken et 
al., 2008). Sammanlagt smet 5,96 miljoner fiskar av arterna atlantlax, regnbåge (även kallad 
regnbågsöring) och torsk under åren 2001 till 2009  (Jensen et al., 2010), samt att många 
fiskar rymmer obemärkt och förblir orapporterade (Naylor, Eagle & Smith, 2010).  
 
Oberoende av vilken utrustning som används vid fiskodling så förväntar man sig att 
rymningar fortfarande kommer vara ett problem i framtiden då det snarare orsakas av 
hanterings- och monteringsfel än av dålig utrustning (Jensen et al., 2010). Det är alltså den 
mänskliga faktorn som i mer än 80 procent av fallen orsakar rymningarna i Norge 
(Solbakken et al., 2008). Risken finns att kassar rivs sönder under islossning. Vind- och 
ispåverkan kan skada odlingskassar till den grad att kassarna som man har fisken i, går 
sönder helt (Alanärä & Andersson, 2000) och fisken simmar då ut i vattendragen 
(Gerhardsson, 2013).  
 
Främmande arter utgörs inte bara av andra arter än de som finns på platsen, utan också av 
andra populationer av samma art (Naturvårdsverket, 2008). Studier visar på tydliga 
skillnader hos lokala bestånd bland annat hos sötvattensfisk, speciellt öring som är en av de 
arter man studerat detta på (Nilsson, 2000). Det är en art som skiljer sig mycket även över 
små områden och denna kan bilda populationer som varierar genetiskt på olika platser. Detta 
innebär att även om den utsatta fisken härstammar från trakten eller närliggande område så 
kan den ändå påverka vild fauna på ett negativt sätt (Naturvårdsverket, 2008). 
 
Genetisk variation och genetiska förändringar kan uppstå hos den vilda fiskstammen efter 
interaktion med den odlade, och det är en risk för den biologiska mångfalden att introducera 
främmande arter i vattendrag (Jordbruksverket, 2012). Det finns även en risk för inkorsning i 
naturliga bestånd (Nilsson, 2000). När det kommer till öring finns det en risk för att 
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rymlingar korsar sig med vilda bestånd (Nilsson, 2000).  
 
För att bevara en genetisk variation är bevarandet av lokala bestånd viktigt. Fisk som sprids i 
vattendragen, antingen av människor eller på grund av att de smiter från odlingar, kan 
eventuellt reproducera sig med och påverka vilda bestånd och påverka lokala bestånd. 
Genetisk sammansättning och beståndens olika egenskaper kan påverkas och i värsta fall 
försvinna (Nilsson, 2000). Forskningen kring harren är bristfällig i jämförelse med den som 
gjorts kring öringen. Man vet inte hur harren kommer att kunna påverkas av andra arter då 
man inte vet med säkerhet vet hur den fungerar genetiskt (Nilsson, 2000). Inkorsning av 
odlad fisk i vilda bestånd är en risk som man måste ta med i bedömningen när man utreder 
lämpligheten för en fiskodling, samt hur stor effekten av detta skulle kunna bli 
(Naturvårdsverket, 2008). 
 
4.6.1 Exempel på korsningar och hybrider 
Bröding, splejk, kröding och tigeröring är fyra korsningar som det pratas om idag (Westrin 
2013). De tre förstnämnda är hybrider, som betyder att de först och främst kommit till genom 
mänsklig hantering, medan tigeröringen är en korsning mellan två arter som kan förekomma 
naturligt (Westrin 2013). Bröding är en hybrid mellan nordamerikans bäckröding och röding 
(Westrin, 2013), splejk är en hybrid mellan en insjööring och en bäckröding (Jansson, 2013), 
kröding är en hybrid mellan kanadaröding och röding (Westrin, 2013), och tigeröring som är 
en korsning mellan en röding och en öring.  
 
När det kommer till fertilitet hos hybriderna så är spejk fertil och kan reproducera sig 
(Jansson, 2013), det samma gäller även en del av brödingarna (Muus & Dahlström, 1981, 
refererad i Jansson 2013) och krödingen är fertil (Westrin, 2013) När det kommer till 
tigeröringen så är dödligheten hos denna hybrid relativt hög, och de få som överlever är 
oftast inte fertila (Jansson, 2013) men kan dock förekomma i naturen (Jansson, 2013). Man 
har hittat hybriderna bröding och splejk i Sverige, i Piteälven och Skellefteälven (Jansson, 
2013), dock är hybriderna relativt ovanliga (Josefsson 1999).  
 
Den inhemska öringen kan under vissa förhållanden korsa sig med lax, men frekvensen är låg 
och avkomman är vanligtvis steril enligt Nilsson (2000). Regnbåge har enligt Andersson 
(2013) inte samma period för lek som öringen har, så risken att dessa arter korsar sig ses som 
liten. Enligt Andersson (2013) ska det inte heller anses som en större risk att röding och öring 
skulle korsa sig då de föredrar olika levnadsförhållanden och förekommer i olika typer av 
vatten. Rödingen är en sjölekande fisk medan öringen håller sig i strömmande vatten 
(Andersson, 2013). En nackdel med röding är dock att den konkurrerar med andra arter av 
laxfiskar (Rosten et al., 2013). 
 
Bäckrödingen är ekologiskt och biologiskt lik inhemsk öring och harr, då den har liknande 
krav på mat, temperatur, utrymme och livsmiljön i övrigt. Sätts dessa arter ihop ses det som 
troligt att konkurrens om resurser skulle uppstå, detta då dessa arter inte har ett gemensamt 
ursprung där de utvecklats tillsammans (Fausch 1988, refererad i Öhlund 2002).  
 
4.7 Kraftverkens påverkan  
I Sverige är det många vattendrag som är reglerade av vattenkraft, och därför anses mer 
lämpliga för fiskodling än andra vattenförekomster. Detta på grund av att kraftverksmagasin 
är mer näringsfattiga och då bättre skulle klarar av det ökade tillskottet av närsalter en odling 
för med sig (Markensten et al., 2012). Dock får höjningen av näringshalten inte gå för fort 
eftersom man då riskerar att det goda siktdjupet som en klarvattensjö har går förlorad 
(Markensten et al., 2012). I denna typ av vattendrag väntas branschen växa (Alanärä & 
Andersson, 2000). Vattenkraftverken förhindrar också till viss mån att förrymd fisk sprids 
vidare i systemet då spridningsvägarna är kapade (Nilsson, 2000).  
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Vid vattenkraftverk är det många fiskar som dör av att de fastnar i kraftverkens intagsgaller, 
och även om de tar sig förbi gallret är det ännu en del som dör i turbinerna (Larinier & 
Travade, 2002). I turbinerna kan dödsorsaken både bero på att fisken slås ihjäl och att 
tryckskillnaden blir så pass stor att fiskens simblåsa skadas och fisken dör som följd. Olika 
fiskarter har också olika förmåga att anpassa sig till tryckskillnaderna (Larinier & Travade, 
2002). Hur pass stor dödligheten i turbinerna är beror på faktorer som hur stor fisken är och 
vad det är för typ av turbin (Larinier & Travade, 2002). Turbintypen som används i Krångede 
kraftverk är Francis, och i Gammelänge är det turbintyp Kaplan (Vattenkraft, 2013). I typen 
Francis varierar dödligheten på ung laxfisk mellan 5-90%, medan den i kaplan ligger på 
mellan 5-20% (Larinier & Travade, 2002). När det kommer till ål så har forskare kommit 
fram till att det är 7 av 10 ålar som dör i samband med passage förbi vattenkraftverk, detta på 
grund av att den är så pass lång (Naturskyddsföreningen, 2012). 
 
4.8 Smitta och spridningsrisk 
Latent liggande sjukdomar har lättare för att bryta ut hos stresspåverkad fisk (Wichartd, 
2000) och smittämnen kan från odlingen spridas så pass långt som flera kilometer i 
vattendragen. På grund av trängseln i en odling och den stora mängden fisk är en odling 
också en gynnsam miljö för olika parasiter menar Wichartd (2000). Den öppna interaktionen 
som odlad och vild fisk har i en kassodling innebär också ökad risk för smitta (Wichartd, 
2000). Ett sjukdomsutbrott kan innebära stora konsekvenser för odlare, främst ekonomiskt. 
På vild fisk kan samma sjukdom få stora konsekvenser både ekonomiskt och biologiskt, 
framförallt i regionen men även nationellt (Statens veterinärmedicinska anstalt, [SVA], 
2011).  
 
Något som setts vid andra odlingar är att den vilda fisken lockas till kassarna, bland annat då 
mängden bottenlevande djur och zooplankton ökar i odlingens närhet (Alanärä & Andersson, 
2000), samt att den vilda fisken äter foderspill och fekalier från den odlade fisken. Detta kan 
både öka intresset för att fiska vid odlingens närhet, men också störa friluftsfisket (Alanärä & 
Andersson, 2000). Utsläpp av närsalter från odlingen kan ge upphov till en förändrad 
artsammansättning och ökad produktion av djurplankton och alger i vattnet. Detta ökar i sin 
tur produktionen av fisk, och kan på så vis också vara en fördel för fiskare (Alanärä & 
Andersson, 2000). Dimensioneras odlingen efter vad vattendraget klarar av så ska dock 
risken för dessa ekologiska effekter vara liten (Wahlström, 2000).  
 
Att man begränsar fiskarnas rörelseutrymme innebär att man hindrar fisken från att simma 
iväg från smittkällan och spridningsrisken blir på så vis högre enligt Andersson (2013). Den 
ökade mängd bakterier som en odling för med sig stör reproduktionen för både organismer 
och vild fisk. Även ökad mängd svamp och virus har samma påverkan. Det handlar om 
organismer som inte bara kan framkalla sjukdomar hos fisk, utan även hos människor i 
olyckliga fall (Kleander, 2013). 
 
Risken att nya smittämnen tar sig in i Sverige har ökat i och med öppnare gränser inom EU 
(Wichartd, 2000). Man uppmanar till försiktighet när det kommer till att importera fisk och 
fiskeprodukter från andra länder, då en latent liggande sjukdom kan blossa upp som en följd 
av den stress som importen innebär (Wichartd, 2000). Ett sjukdomsutbrott berör som 
bekant inte bara odlingen i sig, utan även den vilda faunan, andra närliggande odlingar samt 
även området nedströms odlingen. Strömlevande fisk så som harr och öring vandrar ofta 
nedströms för att övervintra (Nordwall, Näslund & Degerman, 2001), vilket i det här fallet 
skulle betyda en vandring från Ammerån ner till Indalsälven där fisken är extra exponerad 
för eventuella smittämnen från Gesunden.  
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5 Diskussion  
 
5.1 Smitta 
Riskerna för att smittämnen och parasiter ska spridas från odlad fisk till det vilda beståndet 
är idag en stor nackdel när det kommer till odling i stor skala, det är ett problem som 
uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Med öppnare gränser inom EU ökar 
riskerna för att nya smittämnen ska komma in i våra svenska vatten. Det diskuteras huruvida 
man vill att inhemskt material ska användas till odlingar i Jämtland. Import av rom och 
avelsprodukter är något man vill undvika för att minska risken för utbrott av en importerad 
smitta enligt Olofsson (2013 a). I Sverige har vi för nuvarande ett gott smittläge, dock kan 
situationen kan snabbt förändras om sjukdomar kommer in i landet via import från annat 
land eller landsdelar. Kunskapsläget kring spridning av smitta är idag inte tillräckligt stort för 
att kunna göra en bedömning i en sådant här fall. Att Ammerån inte ligger i direkt 
förbindelse till Gesunden, utan en mil nedströms, gör läget mer komplicerat och en 
bedömning svårare.  
 
Att en odling i Gesunden inte skulle ha någon som helst påverkan på Ammeråns fiskbestånd 
är något som inte går att garantera, eftersom eventuell smitta kan färdas så pass långa 
avstånd som flera kilometer så kan en odling ha påverkan på längre avstånd än vad fisken tar 
sig. Även om risken för spridning från Gesunden till Ammerån minskas av passagen genom 
de två kraftverken kan fisk ta sig förbi de kraftverksturbiner som är aktuella för Gammelänge 
och Krångede kraftverk vilket betyder att smittad fisk som vandrar nedströms kan ha 
påverkan på även längre avstånd. Eftersom Ammerån är oreglerad ända upp till Strömsunds 
kommun är det inte heller bara Ragunda kommun som i det långa loppet skulle kunna 
påverkas.  
 
Sen smittan Agens X upptäcktes är man extra vaksam när det kommer till vattenbruk i 
kommunen. Med tanke på att utredningen kring smittan fortfarande pågår och man inte är 
säker på smittans ursprung borde diskussioner om ytterligare odlingar i kommunen få vänta. 
Man vet inte hur smittämnet kommer att påverka Indalsälvens bestånd varken i Ragunda, 
eller nedströms, både när det kommer till vilda bestånd och andra odlingar. Dessa typer av 
sjukdomsutbrott i vattendrag med närhet till områden med så pass högt skyddsvärde och 
tydliga restriktioner som Ammerån har vill man undvika.  
 
Man är idag inte enade om effekterna av smittspridning i våra vattendrag och fler 
utredningar behövs för att så långt som möjligt i förväg reducera risken för påverkan på den 
biologiska mångfalden. Ett sjukdomsutbrott i en odling är något som kan kosta odlaren 
enorma summor pengar om all den odlade fisken måste avlivas (SVA, 2013), utifrån detta 
kan det anses som mest ekonomiskt rimligt för odlare att vidta försiktighetsåtgärder för att 
undvika situationer som i Utanede, där odlaren ännu inte fått någon kompensation (SVA, 
2013). Dock menar Ajax (2013) att det är i de situationer man hellre importerar billigare rom 
från utlandet än att tänka förebyggande, som dessa typer av situationer kan uppstå. Vad 
smittan Agens X beror på ursprungligen är inget man ännu vet, och utredning pågår 
fortfarande om smittans ursprung, så att just denna smitta skulle komma från importerad 
rom går inte att säga. 
 
5.2 Genetiska risker 
Genetisk påverkan är något som i första hand skulle komma att påverka Gesundens 
fiskebestånd, och när det gäller detta behövs ytterligare undersökningar, något som rimligtvis 
borde tas upp i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. När det gäller Ammerån finns det 
mer faktaunderlag att gå på i jämförelse. Dock är litteratur om hur harren skulle påverkas av 
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andra arter bristfällig, sökning efter både internationell och svensk litteratur har gett dåligt 
resultat. Mycket av den litteratur som finns om fiskodlingar idag som tar upp odlingars 
effekter på sin närmiljö handlar främst om marina odlingar och inte odling i sötvatten som 
behandlas i denna rapport. Utifrån litteraturstudien går det inte ge något självklart svar när 
det kommer till frågan om genetisk påverkan på Ammeråns fiskbestånd.  
 
Mycket av den litteratur som studerats påpekar risken med att sprida främmande arter, samt 
risken för att sprida sjukdomar. Att man i projektet (Aquabest 2013) utreder lokaler lämpliga 
för röding betyder inte att andra arter än rödingen kan komma på tal, eftersom vilken sorts 
fisk som skulle odlas i Gesunden är något som odlaren själv ansöker om (Olofsson, 2013 b), 
och är inget man med säkerhet så här långt i förväg, förutom att man vet vilka arter som är 
vanligast att odla. De arter som tagits upp här visar på att hybridisering förekommer, men 
detta oftast genom mänsklig hantering plus att de inte är vanligt förekommande. Flera 
hybrider visar sig också ha dålig överlevnad och en viss osäkerhet finns fortfarande kring 
deras fortplantningsförmåga.  
 
Avståndet mellan en eventuell odling och Ammerån gör det mer svårbedömt än att bedöma 
risken för själva Gesunden i sig.  Förrymd fisk måste även passera två vattenkraftverk med 
dess turbiner innan den ens kommer till utloppet i Indalsälven. Det anses då därför inte att 
genetisk påverkan är den största risken när det kommer till Ammerån om man jämför med 
smittorisken (Ajax, 2013). Det går utav informationen som sammanställts inte heller att 
säkert avgöra om den fisk som odlas skulle påverka Ammerån, det enda som går att säga är 
att risken verkan finnas, än om den kan verka som liten. 
 
Undersökningar om hur kraftverk påverkar nedströms vandrande fisk finns inte i samma 
utsträckning som effekter hos uppströms vandrande fisk. Risken för genetisk påverkan är 
oklar då de två kraftverken som fisken skulle behöva passera orsakar en viss dödlighet. Dock 
finns studier som visar att fisk tar sig förbi kraftverken i varierande omfattning beroende på 
typ av turbin och storlek på fisk.  
 
5.3 Lagstiftning och tillstånd 
Åsikterna kring fiskodling idag är väldigt delade, och det är tydligt hur olika intressenter 
argumenterar för sin sak. Trycket från de intressenter som vill utöka vattenbruket i våra 
inlandsvatten är stort, och man ser det som en framtidsnäring med goda möjligheter att 
utvecklas. 
 
Ser man till studerad litteratur och lagstiftning så skulle inte en odling i Gesunden vara 
förenlig med skyddet av Ammerån då osäkerheten kring negativa effekter är för stor. Ämnet 
vattenbruk ger fortfarande skenet av att vara i en experimentell fas trots att forskningen gått 
framåt de senaste åren, och svar på viktiga frågor finns inte i tillräcklig utsträckning för att 
kunna göra en säker bedömning. Det kan då därför anses att vattenbruk först och främst 
borde bedrivas i vattendrag där man inte riskerar påverkan på områden med den nivå av 
skyddsvärde som Ammerån har. Man vill så långt som det är möjligt bevara Ammerån och 
skydda den från negativ påverkan. Tanken med att bilda naturreservat är att skydda natur 
som kan vara värdefull och som kan ha ett värde för friluftslivet, samt att man för framtiden 
vill bevara den biologiska mångfalden. Det är svårt att i förväg veta hur pass stor effekt en 
odling skulle kunna ha på vilda bestånd, både genetisk och med tanke på sjukdomar, så 
någon garanti att skyddsbestämmelserna efterlevs kan aldrig lämnas. 
 
Enligt Natura 2000 bestämmelserna får man inte bedriva verksamhet som kan ha en 
betydande påverkan på området man vill skydda. Detta gäller även för verksamheter som inte 
ligger i det skyddade området. Det är inte uteslutet att vattenbruk i Gesunden skulle kunna 
ha en negativ påverkan på Ammerån och därför går det inte att garantera att skyddet av 
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vattendraget efterlevs.  Något man måste ta med i bedömningen är också att det inte bara är 
den egna kommunen som berörs av vattenbruk då man är många fler som delar på samma 
vatten. 
 
Gesunden i sig är rankad högt när det kommer till lämplighet för vattenbruk om man går på 
kemiska och fysikaliska parametrar, men ser man till eventuella negativa effekter och risker 
på skyddade områden så måste man idag få bättre ordning på förvaltningen av vattenbruket. 
Ammerån är ett av Sveriges få kvarvarande opåverkade vattendrag. 
 
Studien kring ämnet pekar på att information om vattenbruk finns att tillgå till viss mån, 
men är för myndigheter utan kunskap om fiskodling inte tillräckligt lättanvänd. Ett stort 
ansvar läggs på myndigheten när det kommer till dessa beslut. Något stöd för myndigheterna 
när det kommer till prövningen verkar inte finnas i tillräcklig utsträckning som det ser ut 
idag, men som det ser ut nu så kommer det att behövas eftersom vattenbruket i Sverige ökar.  
 
 

6 Slutsats 
 
Att vattenbruket kommer att behöva växa med vår ökade konsumtion av fisk är förståeligt, 
men försiktighet bör vidtas innan man vet mer om de konsekvenser och effekter en odling 
kan ha på våra vilda bestånd, både när det kommer till smitta och till genetiska risker. 
Nyttjandet av våra inlandsvatten måste vara hållbart i längden. 
 
Resultatet av studien pekar på att en eventuell fiskodling i Gesunden medför en risk för 
Ammerån både när det kommer till smitta och genetisk påverkan.  Mycket av den litteratur 
som finns att tillgå påpekar riskerna med att genetisk inblandning kan ha stor effekt på det 
långsiktiga bevarandet. Smittämnen kan färdas i avstånd om flera kilometer i vattnet, så en 
garanti för att Ammerån inte skulle kunna påverkas kan inte lämnas. Tolkning av studerad 
litteratur pekar ändå på att det är spridning av smitta som snabbast skulle ge negativa 
effekter. Genetisk påverkan är något som kan vara svårare att se, och som kan ha påverkan på 
längre sikt.   
 
Det har arbetats hårt och länge för att säkerställa bevarandet av Ammerån, man har ett 
framtida intresse av vattendraget både i form av fiske samt forskning. Genetisk påverkan är 
icke reversibel, så en effekt på vild fauna går inte att återställa. Riskerna kring genetisk 
påverkan är otydliga då olika korsningar har olika lätt att överleva och fortplanta sig, men 
risken finns, även om den kan anses som liten.  
 
När det kommer till Gesunden, bör det uppmanas till eftertanke och försiktighet när det 
kommer till en vattenbaserad odling. Indalsälven kan med sin förbindelse till Ammerån ha en 
direkt påverkan när det kommer till genetiska risker och smitta. Det går i dagsläget inte 
motbevisa att en odling skulle kunna ha negativ effekt på Ammeråns långsiktiga bevarande.  
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