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SVENSK FJÄLLRÖDING MEDGES FÖRLÄNGT TILLSTÅND FÖR
ATT MÖJLIGGÖRA OMSTÄLLNING TILL NY ODLINGSTEKNIK
Svensk Fjällröding AB bedriver odling av röding i Landösjön i Krokom, Jämtland,
och har tio fast anställda samt köper tjänster lokalt som motsvarar ytterligare fem
årsarbetskrafter. Landöröding har blivit synonymt med mycket hög kvalitet och har
serverats på Nobelmiddagen, Kungens 60-årsdag, Kronprinsessans bröllop och vid
statsbesök samt serveras dagligen på restauranger i hela landet. Bolaget ägs av
Hushållningssällskapet Västernorrland som under många år har haft en betydande
roll i avelsarbetet på röding. Avelsprogrammet har framgångsrikt utvecklat
Hornavanrödingen till det som idag kallas Arctic Superior och som numera är en fisk
av central betydelse i utvecklingen av svensk matfiskproduktion.
Svensk Fjällröding har sökt tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad
verksamhet i Landösjön. Mark- och miljööverdomstolen meddelade nyligen dom
varigenom bolaget medgavs fortsatt tillstånd i fem år för att under den perioden
ställa om till annan odlingsmetod än den nuvarande metoden med odling i öppna
kassar.
- Att branschen står inför förändringar där alternativa odlingsmetoder eller
reningsmetoder kommer att komplettera eller rentav konkurrera ut befintlig metod
med öppna kassar har stått klart en tid, säger Thomas Bodén, tf VD på
Hushållningssällskapet Västernorrland. Vårt budskap till domstolen var dock att
tekniksprånget ännu inte ägt rum. Vi hade hoppats på en tillståndstid om tio år,
vilket skulle ha möjliggjort en ordnad övergång om de alternativa teknikerna
fortsätter att utvecklas. Nu fick vi istället fem år med krav på övergång, vilket så klart
är en utmaning.
I domen fastställs inte vad som ska anses utgöra bästa möjliga teknik och inte heller
att odling av fisk i öppna kassar inte uppfyller miljöbalkens krav på att använda bästa
möjliga teknik. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar dock att bolaget inte visat
att öppna kassar utgör bästa möjliga teknik. Domstolen fastställer därför att
verksamheten ska avvecklas eller ställas om till en odlingsmetod som möjliggör
omhändertagande av utsläpp.
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Inom branschen har ett projekt påbörjats under ledning av Sveriges
lantbruksuniversitet som ska undersöka de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för att kunna omhänderta partikulära utsläpp från fiskodlingar i
öppna kassar. Om resultaten av försöken faller väl ut kan en stor del av utsläppen
omhändertas och användas som en resurs, exempelvis i lantbruket.
- Vi deltar redan aktivt i branschens utvecklingsarbete och domen innebär att vi får
snabba på detta arbete, säger Thomas Bodén. Vi behöver analysera domen och dess
konsekvenser ytterligare men ambitionen är att inom en snar framtid kunna
presentera och söka tillstånd för en lösning som möjliggör fortsatt odling av
Landöröding även efter 2023.
Vid frågor om Svensk Fjällröding och odlingen i Landösjön vänligen kontakta
Thomas Bodén, tf VD på Hushållningssällskapet Västernorrland (070-544 66 09,
thomas.boden@hushallningssallskapet.se). Vid frågor om branschens pågående
utvecklingsprojekt, vänligen kontakta Daniel Wikberg, VD på Matfiskodlarna (070641 80 60, daniel.wikberg@matfiskodlarna.se).

