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Nr 51 

Anhållan om arrendering av allmänt vattenområde  

ÅLR 2018/8727 

148 S4 

Nordic Trout Ab anhöll i oktober 2018 om tillstånd till nyttjanderätt på 

allmänt vatten för att bedriva fiskodlingsverksamhet. Bolaget önskar 

arrendera fem olika vattenområden på ca 3 ha vardera. Områdena ligger i 

Delet, Skiftet respektive söder om Föglö. 

 

Bolaget önskar i första hand utlokalisera befintlig verksamhet vid 

nuvarande lokaliteter och i andra hand, om juridiska och andra 

erforderliga förutsättningar finns, anhålla om utökade 

produktionsmöjligheter.  

 

Bolaget hänvisar till en motsvarande anhållan från Brändö Lax Ab och 

att denna bör ses som som ett prejudikat. 

 

Landskapsregeringen vill bidra till att fiskodlingsnäringen kan utvecklas 

till en framgångsrik socialt och miljömässigt hållbar bransch. I detta 

ingår att lokalisera fiskodlingar på de bästa platserna både ur ett 

miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att ansökan motsvarar den tidigare 

anhållan från Brändö lax Ab om arrendering av allmänt vattenområde för 

samma ändamål. Det innebär att de villkor som landskapsregeringen 

ställer för beviljande av rådighet för fiskodlingsverksamhet blir desamma 

för Nordic Trout Ab som för Brändö Lax Ab. 

 

Landskapsregeringen konstaterar därför att arrende kan beviljas under 

vissa förutsättningar. En förutsättning för ett långsiktigt arrende är att de 

bästa platserna för odling i nätkassar identifieras i en lokaliseringsplan 

samt att en konsekvensbedömning genomförs i samråd med fiskodlarna 

samt övriga berörda parter, myndigheter och instanser. I bedömningen 

ska ingå sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av 

lokaliseringsplanen.  

 

En förutsättning för ett långsiktigt arrende är också att 

tillståndsmyndigheten ger tillstånd till verksamheten, och att 



konsekvensbedömningen visar att den tilltänkta fiskodlingsverksamheten 

inte medför betydande negativ påverkan på miljön och är förenlig med 

landskapsregeringens hållbarhetsmål.  

 

Arrendetiden begränsas till den tid ett eventuellt miljötillstånd utfärdas av 

tillståndsmyndigheten, dock som längst till 2030. Om så önskas kan ett 

kortsiktigt arrende som sträcker sig över ansökningstiden för 

miljötillstånd beviljas, efter särskild ansökan, för att tillgodose den 

sökandens behov av rådighet vid inlämnandet av tillståndsansökan.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att arbetet med lokaliseringsplanen har 

inletts i samråd med fiskodlarna. Arbetet genomförs i samråd med en 

referensgrupp i vilken representant för Nordic Trout Ab ingår. Under 

samråden har förutsättningarna för långsiktigt arrende gåtts igenom. 
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