
YTTRANDE 

  

Från Hallands Sportfiskeklubb till Sportfiskarna med anledning av remiss 2019-03-26 Dnr 621-8981-
18 avseende ansökan för laxodling utanför Bua, Varbergs kn. 

Hallands Sportfiskeklubb förvaltar fiske på laxförande sträckning i Ätran och Suseån som båda har 
genuina stammar av vild atlantlax. Klubbens medlemmar är oroade över de risker för stora negativa 
konsekvenser som en laxodling enligt remitterad ansökan skulle kunna ha för de vilda laxbestånden 
på västkusten. Hallands Sportfiskeklubb ansluter sig därför till Sportfiskarnas yttrande i ärendet. 
Klubben anser även att Sportfiskarna ska passa på att informera allmänheten om riskerna med 
laxodling i öppna kassar t ex i form av en kampanj. Det passar bra så här "Laxens år" 2019. 

Hallands Sportfiskeklubb föreslår därutöver att Sportfiskarna i sitt remissvar på lämpligt sätt 
uppmärksammar följande miljörättsliga frågor.  

- Den planerade verksamheten utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 3 kap. 1 § 
Miljöprövningsförordningen, Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 fiskodling eller övervintring av 
fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. Baserat på underlaget i den utsända remissen 
verkar det inte som att sökanden är medveten om det.  

- Den planerade verksamheten ska enligt 6 § Miljöbedömningsförordningen antas medföra 
betydande miljöpåverkan, vilket innebär krav på samråd, miljökonsekvensbeskrivning med mera. 
Baserat på underlaget i den utsända remissen verkar det som att sökanden varken har genomfört 
samråd eller utrett miljökonsekvenserna. Det är således inte visat att sökanden uppfyller 
kunskapskravet enligt 2 kap. 2 § miljöbalken. Ansökan ska därför avvisas. 

- Kunskap och beprövad erfarenhet avseende laxodling i öppna kassar visar att verksamheten 
kommer att kunna orsaka stora negativa konsekvenser för miljön och särskilt laxbestånden längs 
västkusten (exempel på risker framgår av övriga föreningars yttranden och vi förutsätter att det lyfts i 
Sportfiskarnas yttrande). Odling i öppna kassar har dessutom i flera avgöranden från Mark- och 
miljööverdomstolen 2017-03-13 bedömts inte utgöra "bästa möjliga teknik" vid fiskodling, se t ex M 
8882-15 länk http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-
miljooverdomstolen/2017/). Baserat på underlaget i den utsända remissen verkar det som att 
sökanden varken har tagit fram några försiktighetsåtgärder eller motiverat varför "öppna kassar" 
trots rådande rättspraxis skulle vara en lämplig teknik utanför Bua. Det är således inte visat att 
sökanden uppfyller varken försiktighetsprincipen eller kravet på bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § 
miljöbalken. Ansökan ska därför avvisas.  

- Lokaliseringen förefaller vara vald för musselodling. När denna idé fallit har sökanden plötsligt slagit 
om till att odla lax. Sökanden har därför enligt handlingarna inte tagit fram något som helst underlag 
som visar att platsen kan anses lämplig för verksamheten laxodling i öppna kassar. Det är rimligen 
helt andra krav som ställs på en lokalisering för en laxodling än för en musselodling. Sökanden verkar 
inte ens ha försökt påvisa att kravet på val av plats enligt 2 kap. 6 § miljöbalken är uppfyllt, troligen 
av okunskap. Ansökan ska därför avvisas.  
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