


Projektet i Nystad

Bakgrund :

Den nya ekologiska statusklassificeringen av ytvatten kommer 
sannolikt att begränsa antalet beviljade nya miljötillstånd för 
traditionella fiskodling, vilket ytterligare kommer att öka vikten 
av substitutionssystem och innovationer.

Antalet RAS-anläggningar har inte förökat pga. höga investerings-kostnader 
och dålig lönsamhet.

Tradi�onella odlingar nära kusten har varit tvungna a� fly�a eller sluta sin 
verksamhet.

Kan en semisluten odlingssystem skapa en lösning �ll de�a?



M ål:

Hitta en lösning som passar till de finska förhållanden 
med slamuppsamling i sikte

�Förslag om lämplig material

�att skapa en teknisk ritning

�beräkna produktions- och driftskostnader 



G enom förande:

Projektet samlade erfarenheter från utlandet (Norge),

intervjuade konstruk�ons- och material�llverkare, 

gick igenom projekt som redan hade förts i Finland och Sverige och

letade e+er material�llverkare i Norden och Bal�cum.

Arbetssiffra/produk�onsvolymen sa�es �ll 100 ton 



Projektet pågår…

Slutsatser hittills:

Plasering:

En semisluten odlingssystem måste vara belägen nära stranden för a� minimera risken för 
strömavbro� och haverier samt minimera kostnader OBS! Slamhantering kräver plats.

Teknik:

Va�enpumpar måste placeras vid va�ennivå. Strukturen i samband med va�enflöde måste 
fungera som en centrifug.

Va�enombyte minst en gång i �mme, helst två gånger i �mme.

Material:

Polyethen är uppenbarligen den bästa material i frågan, hållbar och flexibel. Dock okänd hur 
strukturen tål under olika väder- och is förhållanden (VTT). Livslängd +50 år?

Glasfiber/hårdplast är dyrt och inte inte lika hållbart som PEH



Överflöd
Gångpla�a

4 pumpar för
inkommande va�en med 
va�enflöde
~500 litr./s/stycke

Slamuppsamling 
ca. 10% av 
tot.flöde genom 
bo�enven�k

Rörläggning för 
fiskpump

Rörläggning för 
slamuppsamling

12 st PE-elementer 



Dim 315 mm rör för 
fiskpump

Stabilisering

Förstärkning

Rör för slamuppsamling
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Projektet pågår…

Slutsatser hittills:

Tillväxt: 

Odlingstäthet måste vara minst 50 kg/m3, startvikt 500 g så a� fisken är slakFärdigt på samma höst.

Jämnare �llväxt, kanske aningen längre �llväxtperioden om va�en kan pumpas från kallare/varmare 
va�enskiktet.

Slamuppsamling och –hantering:

Det finns inga färdiga eller effek�va system för semislutna system i sjöss.

För a� kunna leda 100% av allt fekalier genom bo�enven�l blir utmanande (strömmodellering med (VTT).

Allt va�en kan ej ledas genom bo�enven�l pga. högt va�enflöde. Mängden mellan 10-30% kan ledas via 
och resten far genom utrinningsluckor.

Det finns liten eller ingen information om reningsreduktion.
Kostnader för slamhantering?

Kväve kan inte tas bort, men troligen 90% av fosfor. Är de�a betydelsefullt för miljön?



Projektet pågår…

Slutsatser hittills:

Kostnader: 

Offert från UponorInfra � prislapp ca. 1,2 milj.€ (utan teknik).

Beräkning av dri+kostnader pågår: pumpar+reservkra+, stepfiltern, 
syresä�ning, larmsystem, uFodring, slamhantering mm. samt 
jämförande prisuppska�ning.

Kostnader per kilo hamnar iallafall mellan den tradi�onella och RAS-
produk�on.
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