Länsstyrelsens beslut;
kassera 700 000 matportioner
Den 5 juni beslutade Länsstyrelsen i Västernorrland att företaget Nordic Trout
ska slakta 80 000 fiskar och därmed kassera nästan 700 000 matportioner,
detta trots att regeringen har beslutat införa lättnader för fiskodlare och tillåter
företagen att hålla mer fisk i sina odlingar. Ett av Näringsdepartementets
starkast vägande argumenten för lättnaderna är att livsmedel inte ska
kasseras.
Ändringarna, som är en följd av corona-pandemin, trädde i kraft den 15 juni och baseras på
Näringsdepartementets promemoria som låg till grund för regeringsbeslutet. Länsstyrelsen i
Västernorrland har under utformandet av förslaget lämnat synpunkter. Vid tidpunkten för
länsstyrelsen beslut hade de därför kännedom om det lättnader som skulle införas av regeringen
varför det kan anses än mer orimligt att de fattat ett beslut som står i strid med förslagen i
promemorian. Länsstyrelsen i Västernorrland är statens förlängda arm och fattar trots det beslut
som innebär att fiskodlaren blir tvungen att kassera livsmedel.
"De tillfälliga lättnaderna minskar risken för att vi tappar producenter av ett viktigt livsmedel. För
landsbygdsutvecklingen är det viktigt att företagen finns kvar och att jobben säkras", säger
landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Samma skäl anger Miljödepartementet i sin promemoria. "För att undvika att stora mängder
livsmedel går till spillo och skapa möjligheter för verksamhetsutövarna att hitta nya
distributionskanaler, finns det skäl att underlätta förfarandet för tillfälliga ändringar av dessa
verksamheter och dess tillstånd."
Kramfors kommun har förståelse för bolagets svåra situation och hade beviljat Nordic Trout
möjlighet att stödutfodra fiskarna med 40 ton foder för att möjliggöra att både uppfylla
djurskyddslagstiftningens föreskrifter och tillgodose fiskarnas välfärd.
”Vi är positiva och tacksamma för kommunens beslut och deras förståelse för företagets akuta
situation som orsakats av Coronapandemin." Säger Alf-Håkan Romar som är företagets VD och
tillägger att, "det är häpnadsväckande att Länsstyrelsen anser att vi ska slakta och kassera
fisken”.
Branschorganisationen Matfiskodlarnas VD Daniel Wikberg reagerar kraftigt på uppgifterna att
Länsstyrelsen beslutar att ett hälsosamt och välsmakande livsmedel ska destrueras när vi
samtidigt befinner oss i en situation där Sverige ska öka självförsörjningsgraden. Matfiskodlarnas
medlemmar vill och ska bidra till detta, vi står redo att öka vår produktion, att fortsätta bidra till en
levande landsbygd och skapa varaktiga arbetstillfällen. Att föda upp matfisk i öppna system är en
robust och tillförlitlig odlingsteknik som är okänslig för yttre störningar vilket är en styrka i en
krissituation.
Vi ska också alla hjälpas åt att minska matsvinnet och vi ställer oss därför frågande till om det är
rimligt att fiskar som uppnått den storlek då de kan ätas vid middagsbordet i stället ska kasseras.
Det finns politiska beslut och en nationell livsmedelsstrategi som anger att den nationella
livsmedelsproduktionen ska öka. Statens myndigheter, i detta fall Länstyrelsen i Västernorrland
ansvarar för att förverkliga riksdagens och regeringens beslut. Den statliga förvaltningen ska
vara till nytta för medborgare och företag. Det rimmar illa när Länsstyrelsen i detta fall frångår
nationella beslut och överlämnar åt tjänstemän att besluta att 170 000 kilo livsmedel ska
kasseras.
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