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Va,enbruk  –  en  grön  näring    
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Taskforce	  Va9enbruk	  

Samling	  av	  berörda	  aktörer	  och	  experter	  med	  olika	  perspekLv	  på	  samma	  fråga:	  	  

Tillstånd	  och	  Lllsyn	  –	  varför	  så	  
krångligt	  och	  långsamt?	  

MariLma	  klustret	  
Swemarc	  
MaSiskodlarna	  
Länsstyrelsen	  
Sweco	  
Landsbygdsnätverket	  
Göteborgs	  Universitet	  
Jordbruksverket	  
Lysekils	  kommun	  
Uddevalla	  kommun	  
RISE	  
Smögen	  lax	  
AdvokaSirman	  Stangdell	  &	  
Wennerqvist	  AB	  
Tillväxt	  Norra	  Bohuslän	  
(HaV)	  
(Emma	  Nohrén	  MP)	  
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Revidera	  miljöbalken	  och	  förenkla	  4llståndsprocessen	  
•  Om	  Lllstånd	  för	  fiskodling	  behöver	  sökas	  enligt	  miljöbalken	  beror	  i	  dag	  på	  
mängden	  foder	  som	  förbrukas	  och	  inte	  på	  de	  förväntade	  utsläppen.	  Ingen	  hänsyn	  
tas	  Lll	  vilken	  teknik	  som	  används	  eller	  de	  arter	  som	  odlas.	  Det	  hämmar	  
innovaLon	  och	  teknikutveckling	  
•  Nya	  arter	  verkar	  nu	  hamna	  under	  den	  ena	  eller	  andra	  regleringsordningen	  mer	  av	  
en	  Lllfällighet	  eeersom	  de	  inte	  beaktades	  vid	  lagsLeningens	  uSormning.	  	  
•  Y9randen	  från	  myndigheter	  kommer	  in	  sent	  i	  processen.	  	  
Lösning:	  lags4<ningen	  bör	  ändras	  så	  a9	  hänsyn	  tas	  Lll	  teknik	  och	  de	  därav	  
förväntade	  utsläppen.	  Hänsyn	  behöver	  tas	  Lll	  nya	  arter	  samt	  Lll	  skillnader	  
mellan	  odlingsarter.	  Myndigheter	  behöver	  y9ra	  sig	  redan	  under	  
samrådsstadiet	  och	  inte	  inkomma	  med	  sena	  y?randen	  Lll	  prövnings-‐
myndigheterna.	  	  
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Förbä?ra	  4llsynsarbetet	  och	  kunskapen	  hos	  myndigheterna	  
•  Flera	  olika	  myndigheter	  ansvar	  för	  prövning	  och	  Lllsyn	  av	  va9enbruk.	  
Samordningen	  mellan	  dessa	  brister	  och	  har	  le9	  Lll	  en	  osmidig	  och	  ineffekLv	  
Lllsyn.	  Oea	  saknas	  kunskap	  hos	  Lllsynsmyndigheten.	  	  

Lösning:	  samordning	  mellan	  myndigheterna	  Ldigt	  i	  processen.	  Jordbruket	  
skulle	  kunna	  fungera	  som	  en	  förebild.	  Dessutom	  behövs	  en	  vägledning	  för	  
Lllsyn	  av	  va9enbruk	  uLfrån	  art	  och	  lokalisering.	  En	  myndighet	  bör	  ges	  
ansvar	  för	  a9	  samordning	  sker	  och	  a?	  vägledning	  tas	  fram.	  	  
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Förläng	  4llståndens	  längd	  och	  utveckla	  system	  för	  kon4nuerlig	  förbä?ring	  
•  Tillstånden	  gäller	  endast	  för	  en	  Ld	  om	  Lo	  år.	  Korta	  Lllstånd	  ger	  dåliga	  
förutsä9ningar	  för	  a9	  investera	  i	  ny	  och	  förbä9rad	  teknik.	  Det	  gäller	  
miljöförbä9ringar	  så	  väl	  som	  fiskhälso-‐	  och	  fiskvälfärdsåtgärder.	  Men	  även	  
många	  investeringar	  i	  anläggningarna	  som	  ger	  effekLviseringar	  och	  förbä9rad	  
arbetsmiljö	  uteblir.	  	  	  

Lösning:	  låt	  Lllstånden	  gälla	  en	  längre	  4d,	  t	  ex	  20	  år	  med	  uppföljning/
utvärdering	  eeer	  10	  år.	  Kon4nuerligt	  utvecklingsarbete	  i	  samråd	  med	  
Lllsynsmyndigheterna	  bör	  också	  sLmuleras.	  



Utred	  om	  va?enbruket	  bör	  klassas	  som	  areell	  näring	  
•  A9	  klassa	  va9enbruket	  som	  areell	  näring	  kan	  medföra	  a9	  olika	  stödformer	  blir	  
Lllgängliga	  även	  för	  va9enbruk.	  SamLdigt	  måste	  eventuella	  vidare	  konsekvenser	  
utredas.	  

Lösning:	  JBV	  bör	  ges	  i	  uppdrag	  a9	  utreda	  vad	  konsekvenserna	  kan	  bli	  av	  en	  
sådan	  klassning.	  	  
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Ta	  fram	  riktlinjer	  för	  provtagningar	  och	  för	  vad	  4llståndsansökan	  ska	  
innehålla	  	  
•  Oea	  brister	  kunskapen	  hos	  de	  mindre	  va9enbrukarna	  om	  vad	  Lllståndsansökan	  
behöver	  innehålla.	  Det	  leder	  Lll	  komple9eringar	  och	  i	  sin	  tur	  stora	  förseningar.	  	  

Lösning:	  ta	  fram	  tydliga	  riktlinjer	  för	  vad	  underlaget	  för	  ansökan	  ska	  innehålla.	  	  



Underlä?a	  4llgång	  4ll	  avelsmaterial	  
•  Va9enbrukare	  får	  inte	  Lllstånd	  a9	  importera	  avelsmaterial	  från	  Norge	  då	  det	  
norska	  Lllsynssystemet	  inte	  överensstämmer	  med	  krav	  från	  EU.	  	  

Lösning:	  se	  över	  lags4<ningen	  och	  se	  om	  det	  vore	  möjligt	  a9	  göra	  det	  
Lllåtet	  med	  import	  av	  avelsmaterial,	  alternaLvt	  iniLera	  någon	  form	  av	  
avelsprogram.	  
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7 Gör	  va?enbruket	  4ll	  en	  del	  av	  kommunernas	  översiktsplaner	  
•  För	  a9	  möjliggöra	  etablering	  av	  va9enbruk	  måste	  behoven	  av	  lämpliga	  
va9enmassor,	  inklusive	  va9enkraeens	  reglermagasin,	  hydrografiska	  
förhållanden,	  strömmar	  och	  vindar	  beaktas	  och	  Lllgång	  Lll	  kajer	  och	  
ändamålsenliga	  byggnader	  på	  land	  måste	  Lllgodoses.	  	  

Lösning:	  ta	  dessa	  behov	  i	  beaktande	  i	  kommunala	  översikts-‐	  och	  
detaljplaner.	  Då	  får	  va9enbruket	  möjlighet	  a9	  verka	  sida	  vid	  sida	  med	  andra	  
kustnära	  akLviteter.	  Kommuner	  och	  regioner	  måste	  se	  Lll	  a9	  de9a	  
genomförs.	  



Vilken  åtgärd  tar  jag  med  mig  hem?

SWEMARC 
SWEDISH MARICULTURE  
RESEARCH CENTER 



Nya  jobb  och  hållbar  
matproduk;on  genom  enkla  

lagändringar
Kontakt:	  

David	  Langlet,	  david.langlet@law.gu.se	  
MariLma	  klustret	  i	  Västsverige	  

	  
Magnus	  Nordgren,	  Magnus.Nordgren@jordbruksverket.se	  

Landsbygdsnätverket	  
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Nya  jobb  och  hållbar  
matproduk;on  genom  enkla  

lagändringar
Riksdagsseminarium	  14/2	  2018	  
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Almedalen	  
2017	  

Almedalen	  
2018	  

Svinesundskommitéens
/Swemarcs	  dokument	  

Taskforce	  bildas	  
Taskforce	  upplöses	  

Taskforce	  återformas	  ?	  

Handlings-‐
planen	  

Analys	  och	  åtgärdsförslag	  *7	  

Strategin	  

Jordbruksverkets	  
förslag	  2011	  

Regeringsuppdrag	  *2	  

Händelser	  och	  processer	  



Tack  för  oss!  
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DokumentaLon	  och	  Rapport	  nås	  via	  våra	  hemsidor	  
www.swemarc.se	  eller	  www.mariLmaklustret.se	  eller	  www.landsbygdsnatverket.se	  
	  
	  
	  


