
Tillstånd	  mm	  för	  fiskodling	  

Rådighet	  över	  va7net	  för	  planerad	  odlingsposi9on?	  
	  -‐	  Enskilt	  va,en:	  äger	  själv	  eller	  arrenderar	  
	  -‐	  Allmänt	  va,en:	  krävs	  rådighetsmedgivande	  från	   	  
	  Kammarkollegiet	  

	  
Strandskyddsdispens	  krävs	  om	  <300	  m	  från	  strandlinje	  

	  -‐	  Naturskyddade	  områden	  prövas	  av	  Länsstyrelsen	  
	  -‐	  Övriga	  områden	  prövas	  av	  aktuell	  kommun	  
	  -‐	  Normalt	  Bdsbegränsat	  Bll	  5-‐10	  år	  



Odlings9llstånd	  krävs	  för	  all	  odling	  av	  fisk	  och	  blötdjur	  oavse7	  
produk9onsmängd	  
	  

	  -‐	  Söks	  på	  blanke,	  hos	  Länsstyrelsen	  och	  prövas	  enligt	  
	  fiskerilagsBJningen,	  SFS	  1994:1716	  &	  SJVFS	  2014:4	  

	  
	  

	  -‐	  Behandlas	  först	  eJer	  a,	  kopia	  på	  strandskyddsdispens	  
	  inkommit,	  samt	  eventuellt	  miljöBllstånd	  prövat	  enligt	  
	  Miljöbalken.	  Tidsbegränsat	  samma	  Bd	  som	  
	  strandskyddsdispens	  

	  



Miljö9llstånd	  krävs	  för	  all	  odling	  med	  mer	  än	  40	  ton	  
foderförbrukning	  per	  år	  

	  -‐	  Odling	  <1,5	  ton	  foder/år	  kräver	  ingen	  åtgärd	  kopplat	  Bll	  
	  miljöBllstånd,	  men	  Bllsynas	  ändå	  inom	  miljöBllsyn	  

	  
	  -‐	  Odling	  <40	  ton	  är	  anmälningsplikBg	  Bll	  aktuell	  kommun	  
	  och	  ska	  å\öljas	  av	  en	  MKB	  

	  
	  -‐	  Odling	  över	  40	  ton	  foder/år	  kräver	  miljöBllstånd	  och	  
	  prövas	  av	  MPD	  på	  Länsstyrelsen.	  MKB	  bör	  definiBvt	  tas	  
	  fram	  av	  en	  insa,	  miljökonsult.	  	  Prövning	  enligt	  
	  Miljöprövningsförordningen	  SFS	  2013:251	  och	  9	  kap	  MB	  

	  



Utmärknings9llstånd	  (SJVFS	  2014:4)	  
Skicka	  ansökan	  Bll	  Transportstyrelsen	  om	  Bllstånd	  för	  a,	  inneha	  
sjösäkerhetsanordning	  (SSA).	  Va,enbruksanläggningar	  ska	  vara	  
utmärkta	  med	  gula	  specialmärken	  i	  de	  y,re	  begränsningspunkterna.	  
	  
Meddela	  Sjöfartverket	  
Sjöfartsverket	  ska	  meddelas	  de	  aktuella	  hörnkoordinaterna	  när	  
odlingen	  väl	  är	  på	  plats	  så	  a,	  odlingen	  märks	  ut	  på	  sjökort	  vid	  
uppdatering.	  
	  
Primärproduk9on	  
Registreras	  hos	  Länsstyrelsens	  Landsbygdsenhet.	  
	  
	  
	  



Fly7nings9llstånd	  
Krävs	  vid	  all	  fly,ning	  av	  fisk,	  t	  ex	  insä,ning	  av	  smolt	  i	  kasse.	  (enligt	  
SJVFS	  2014:4)	  
	  
Hygienplan	  
Ska	  finnas	  för	  all	  odling.	  SJV	  ansvarar	  för	  kraven	  på	  vad	  den	  ska	  
innehålla.	  (SJVFS	  2014:4)	  
	  
Offentlig	  kontroll	  uteTer	  odlingens	  riskklass	  	  
Görs	  två	  gånger	  per	  år	  i	  riskklass	  1,	  en	  gång	  per	  år	  i	  riskklass	  2	  och	  
en	  gång	  vart	  annat	  år	  i	  riskklass	  3.	  
	  
Registrering	  	  in-‐	  &	  uWörsel	  
Registrering	  hos	  SJV	  för	  in-‐	  och	  u\örsel	  av	  va,enbruksdjur.	  Kräver	  
veterinärintyg	  vid	  varje	  in-‐	  u\örsel.	  
	  
	  


