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Nr 35 

Hälsotillstånd för vattenbruksanläggning /  

Företagsnamnbyte 

ÅLR 2019/1224 

45 S4 

Landskapsregeringen har tidigare beviljat hälsotillståndsnumret Å106 för 

vattenbruksföretaget Ålands fiskförädling Ab samt fiskodlingsanstalter 

och renseri som ingår i företagets verksamhet (Dnr S30/09/5/32-45).  

 

Ålands fiskförädling Ab har meddelat landskapsregeringen om företags-

namnbyte till Nordic Trout Ab. Landskapsregeringen antecknar informa-

tionen till kännedom. 

 

Ansökningar och kompletteringar 

Enligt 55 och 56 §§ i lagen om djursjukdomar (FFS 2013/441) samt 4 § i 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjuk-

domar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (FFS 1009/2013) kräver odling av 

vattenbruksdjur och deras könsceller som livsmedel, för försäljning eller 

annars för överlåtelse för vidareodling eller utplantering tillstånd från 

Ålands landskapsregering. Aktören som har beviljats tillstånd ska ome-

delbart underrätta Ålands landskapsregering om väsentliga förändringar i 

sin verksamhet och hålla beskrivningen av egenkontroll uppdaterad. För 

varje vattenbruksanläggning ska en separat ansökan lämnas. 

 

Det har kommit till Ålands landskapsregerings kännedom att Nordic 

Trout Ab (f.d. Ålands fiskförädling Ab) inte har ansökt om hälsotillstånd 

för vattenbruksanläggningarna ”Hastersboda” och ”Skrovsö” vilka fick 

miljötillstånd 18.11.2013 respektive 22.4.2014 (miljötillståndet för 

Skrovsö fastställdes av HFD 21.12.2017). Ålands landskapsregering kon-

staterar också att Nordic Trout Ab (f.d. Ålands fiskförädling Ab) inte har 

underrättat landskapsregeringen om väsentliga förändringar i sin verk-

samhet. 

 

Straffbestämmelser för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter 

mot lagen om djursjukdomar beskrivs i 115§. 

 

Ålands landskapsregering uppmanar Nordic Trout Ab (f.d. Ålands fisk-

förädling Ab) att underrätta landskapsregeringen om väsentliga 
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förändringar i sin verksamhet och ansöka om hälsotillstånd för vatten-

bruksanläggningarna ”Hastersboda” och ”Skrovsö” så snabbt som möj-

ligt, dock senast 1.4.2019. 

 

Landskapsregering kommer att fatta beslut om ärendet utgående från de 

befintliga handlingarna om ansökningar och kompletteringar inte har in-

kommit senast den 1.4.2019. 
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