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Nr 59 

Utlåtande om anhållan om tillstånd för 

fiskodlingsverksamhet av försöksnatur 

ÅLR 2019/3724 

102 S4  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland önskar utlåtande om 

Lännenpuolen Lohi OY:s anmälan om samt anhållan om tillstånd för 

fiskodlingsverksamhet av försöksnatur.  Avsikten med försöksprojektet 

är att testa nedsänkbara odlingskassar i finska förhållanden, såsom 

effekten av låga temperaturer och isförhållanden vintertid men även de 

speciella förhållandena med korta och branta vågor i Östersjön. Förutom 

Lännenpuolen Lohi OY medverkar Naturresursinstitutet LUKE, Brändö 

Lax Ab/Utskärs Fisk Ab samt utrustningstillverkare i projektet. 

Försöksanläggningen planeras placeras på fastlandssidan i Norra Skiftet 

ca 5 km nordost från Jurmo. Enligt ansökan ska årstillväxten vara 95 ton 

vilket innebär ett ökat årligt utsläpp med 473 kg fosfor och 3977 kg 

kväve.  

 

Landskapsregeringen önskar framhålla att den är positiv till fortsatt 

utveckling av en hållbar fiskodling och hållbara produktionsmetoder. En 

förutsättning för detta är att de odlingssystem som utvecklas ska vara 

långsiktigt miljömässigt hållbara. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att försöksverksamheten planeras till ett 

vattenområde (s.k. vattenförekomst) i gränsområdet mellan riket och 

Åland som delvis förvaltas av riket och delvis av landskapet Åland. Den 

åländska delen av det vattenområde där fiskodlingen planeras har vid 

klassificeringen av området bedömts ha måttlig (nöjaktig) status. 

 

Landskapsregeringen konstaterar vidare att Weserdomen ålägger EU:s 

medlemsstater att inte ge tillstånd till verksamheter som riskerar att 

orsaka en försämring av status eller riskera uppnåendet av god 

ytvattenstatus, också om man beaktar enskilda kvalitetsfaktorer. 

 

Landskapsregeringen anser därför i linje med landskapsregeringens 

tidigare utlåtanden att en kontinuerlig fullskalig odlingsverksamhet bör 

föregås av en grundlig analys och helhetsbedömning av projektets 

konsekvenser.  



 

Eftersom det i området pågår och planeras omfattande fiskodling bör en 

sådan analys och helhetsbedömning omfatta även försöksanläggningar 

med begränsad produktion.  Analysen bör göras kumulativt så att den 

sammanlagda effekten av all nuvarande och planerad fiskodling i 

området bedöms. 

 

I detta bör ingå i vilken utsträckning projektet (dels i sig och dels 

kumulativt) påverkar de tröskelvärden som nyligen antagits för att 

uppfylla det marina direktivets miljömål, inbegripet effekter på 

skyddsvärda biotoper och arter. 

 

I detta bör även ingå en bedömning huruvida nya fiskodlingar i området 

är förenligt med MAI (maximalt tillåtna utsläpp) som Östersjöländerna 

kommit överens om inom ramen för HELCOM:s åtgärdsprogram för 

Östersjön. Uppnåendet av MAI är troligen en förutsättning för uppnående 

av god status i yttre kustvatten i hela regionen.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att det i bilaga 3 till ansökan visas 

kartor där förändringar av näringshalter på mindre än 5 % inte verkar 

visas. Landskapsregeringen önskar framhålla att förändringar på ett fåtal 

procent i ytterskärgård kan betraktas som betydande eller mycket stora 

beroende på hur stort avstånd man befinner sig från föroreningskällan. 
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