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Nr 93 

Utlåtande om miljökonsekvensprogram och plan för 

Natura bedömning för utvidgning av Loukeenkari 

fiskodling 

ÅLR 2018/8541 

178 S4      

NTM-centralen i Egentliga Finland önskar utlåtande om 

miljökonsekvensprogram inklusive en plan för Natura bedömning för 

utvidgning av Loukeenkari fiskodling i Gustavs kommun. Fiskodlingen 

är belägen nordost om Brändö nära åländskt vatten. 

 

Ålands landskapsregering har tidigare gett utlåtande om huruvida 

miljökonsekvensbeskrivning bör tillämpas i enlighet med rikets 

lagstiftning i samband med utvidgning av Loukeenkari fiskodling. I 

utlåtandet framförde landskapsregeringen att en grundlig 

konsekvensbedömning inklusive samråd och hörande ska genomföras.  

 

I det tidigare utlåtandet konstateras att utvidgningen av fiskodlingen 

planeras till ett vattenområde (s.k. vattenförekomst) i gränsområdet 

mellan riket och Åland som delvis förvaltas av riket och delvis av 

landskapet Åland. Av det kartmaterial som landskapsregeringen tog del 

av då den nuvarande fiskodlingen fick tillstånd, framgår att fiskodlingen 

under vissa väderförhållanden kommer att ha en påverkan på 

vattenkvaliteten på vidsträckta områden i Brändö kommuns norra 

skärgård. Inom ramen för AQUABEST-projektet genomfördes 

scenarioberäkningar av effekterna för stora fiskodlingar som är placerade 

i ytterskärgårdsområden i norra Ålands skärgård. Beräkningarna visade 

att påverkan kan vara betydande med mer än 5 procentiga ökningar på 

vidsträckta områden runt odlingsplatserna. Landskapsregeringen anser 

därför att en kontinuerlig fullskalig odlingsverksamhet bör föregås av en 

grundlig analys och helhetsbedömning av projektets konsekvenser. 

 

I det tidigare utlåtandet konstaterades 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. Den 

åländska delen av det vattenområde där fiskodlingen planeras har 

klassificerats med måttlig (nöjaktig) status. Landskapsregeringen 



konstaterade att en spridning av näringsämnen in på åländskt vatten 

försvårar nyttjande av vattenområdet för åländska verksamheter. 

Samtidigt försvåras uppnåendet av god status på åländskt vatten.  

 

Utlåtande  

Landskapsregeringen anser, i linje med tidigare utlåtande, att det måste 

göras en grundlig analys av det planerade projektet. I detta bör ingå  

en bedömning av projektet samt en bedömning av kumulativa effekter 

tillsammans med övriga projekt i regionen i enlighet med rikets lag om 

förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, bilaga 2, punkt 1 a och b) 

 

En bedömning bör göras av projektets lokalisering och miljöns 

känslighet, särskilt gällande vattenmiljön samt konsekvensernas typ och 

varaktighet i enlighet med MKB-lagens bilaga 2, särskilt punkt 2 b och c 

samt punkt 3 a – h). Bedömningen bör innefatta, i enlighet med 

statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

(nedan kallad MKB-förordningen) 4 §, en beskrivning av ”projektets 

indirekta och direkta, kumulativa, kortsiktiga, medellångsiktiga och 

långsiktiga permanenta och tillfälliga, positiva och negativa 

konsekvenser, samt gemensamma konsekvenser med andra existerande 

och godkända projekt”. 

 

I linje med MKB-förordningen 3 § punkt 5 bör de miljökonsekvenser 

som påverkar åländskt område beskrivas. 

 

I detta bör ingå en analys av i vilken omfattning de kvalitetsfaktorer och  

-deskriptorer, som omnämns i vattendirektivet och det marina direktivet 

påverkas, samt om det nya planerade projektet är förenligt med andra 

miljömål och -krav. Detta inbegriper krav och mål gällande kustområden 

och hav i det HELCOM:s åtgärdsprogram för Östersjön.  

 

I detta bör även bedömas om och i vilken utsträckning projektet (dels i 

sig och dels kumulativt) påverkar de tröskelvärden som nyligen antagits 

för att uppfylla det marina direktivets miljömål. I detta bör även ingå en 

bedömning huruvida utvidgning av fiskodlingar i området är förenligt 

med MAI (maximalt tillåtna utsläpp) som Östersjöländerna kommit 

överens om inom ramen för HELCOM:s åtgärdsprogram för Östersjön. 

 

För att få en helhetsbild över konsekvensernas storlek, utbredning, 

sannolikhet, varaktighet och frekvens måste en samlad bedömning göras, 

som beaktar variationen inom åren, liksom den förväntade 

mellanårsvariationen, beroende t.ex. på väderförhållanden under olika år.  

Bedömningen bör göras för olika år för att göra det möjligt att bedöma 

variationen mellan olika år. När modeller används bör osäkerheter och 

felmarginaler beskrivas. 
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