Hej Lena.
Jag läste din motion om fiskodling i öppna kassar. Jag skulle gärna vilja ställa några frågor för att
bättre förstå både bakgrunden, vad du vill uppnå med motionen och om det finns andra tankar än
det som står i yrkandet.
…Något som bidragit till denna är de fiskodlingar med öppna kassar som läcker fosfor, kväve och
andra näringsämnen. Vilka är de andra näringsämnena?
…Ytterligare belastning sker genom att man i fiskodlingarna använder importerat fiskfoder istället för
att hämta detta i det havsområde som man odlar i. Detta är till största delen korrekt men
förhoppningsvis kan du ändå vara positiv till att vi har påbörjat ett intressant projekt tillsammans
med bl.a. SLU och Processum. På några års sikt hoppas vi att tillsammans med den finska
fodertillverkaren Raisio kunna utveckla ett foder med skog som råvara. Redan idag finns foder som
baseras på skarpsill från Östersjön. Det ger ett näringsuttag och påverkar Östersjön positivt.
Samtidigt är halterna av miljögifter så höga i fisken från Östersjön att dessa först måste avskiljas från
foderråvarorna innan fiskfoder kan tillverkas. Det är min förhoppning att vi, under förutsättning att
foder från Östersjön är konkurrenskraftigt, alltmer kan övergå till ett foder som vi kan hämta i det
havsområde som man odlar i. Du nämner även lokalt producerat foder, vilket/vilka avser du då? Om
du menar foder baserat på mussla finns det fortfarande många utmaningar, varav bristande
produktionskapacitet och hög kostnad är de främsta.
…Fiskodling med öppna kassar är en omodern metod och i många länder är den här typen av
fiskodling utfasad sedan flera år tillbaka. När tillstånd beviljas skall bästa möjliga teknik används,
vilket Mark- och Miljödomstolen har fastslagit att öppnas kassar fortfarande är. Jag har svårt att se
att vi inom närtid kan utveckla odlingsmetoder för matfisk som kan konkurrera med öppna kassar.
Odling på land bl.a. i RAS kommer öka, men troligen mest för att skapa en effektiv produktion av
sättfisk. Fifax på Åland brukar nämnas som ett exempel på RAS för matfisk. Vi följer med intresse
bolagets utveckling och om några år kan vi utvärdera huruvida det finns ekonomisk bärkraft i bolaget.
Jag tror att du liksom jag, önskar ett vattenbruk som kan leva på en sund ekonomisk grund och att vi
inte bygger tillväxten på omfattande offentlig finansiering. I nya programmet för Europeiska Havsoch fiskerifonden finns inte heller tillräckligt med medel för att finna finansieringslösningar liknande
de på Åland. Vi måste ha i åtanke att Sverige har mycket goda förutsättningar för att kraftigt öka
produktionen av matfisk, då avser jag röding och regnbåge. Just nu pågår ett flertal
tillståndsprövningar i olika instanser. Vi måste också respektera de beslut vi får gällande
odlingstillstånd. Vår bransch, liksom de flesta andra behöver långsiktiga och stabila
marknadsförutsättningar. När tillstånd ges skall dimensioneringen av verksamheten bl.a. baseras på
näringsförhållanden i omgivningen. Eftersom miljökvalitetsnormerna måste följas och god ekologisk
status uppnås får inte tillstånd ges till verksamheter som motverkar detta, oavsett om det gäller
odling i öppna kassar eller RAS-anläggningar. Detta medför att en väl dimensionerad odling inte
innebär problem med övergödning. För att undvika miljöproblem skall även lokaliseringen vara väl
genomtänkt och liksom alla andra verksamheter skall den skötas enligt det givna tillståndet.
För din kännedom kan jag nämna att vi har ansökt om medel (inte beslutade) för att utreda möjliga
tekniker i syfte att minska utsläpp av näringsämnen och partikulärt spill från öppna kassar.
Jag har noterat att du medverkat i motioner där det framgår att vi i glesbygd ska kunna skapa
varaktiga arbetstillfällen. De absolut flesta odlingarna finns i glesbygd och där skapar de varaktiga
arbetstillfällen. En lämplig odlingslokal kan inte flyttas och med rimliga förutsättningar kan vi
bibehålla arbetstillfällen och naturligtvis skapa fler när vi möjliggör nya etableringar.

Som du ser nedan företräder jag branschorganisationen Matfiskodlarna. Önskar du ytterligare
information om vår verksamhet ber jag dig läsa på vår hemsida.

