
                                                                                                                               

 

Program för samrådsmöten inför ansökan om fortsatt tillstånd till fiskodling i Landösjön 

Svensk Fjällröding AB avser att ansöka om förnyat tillstånd till fiskodling i Landösjön och med 

anledning av detta så inbjuder vi till samråd.  

Samrådsmöten kommer att genomföras vid två tillfällen enligt nedan: 

• Församlingshemmet i Rönnöfors tisdag 27 oktober kl 18 

• Långans servering i Landön onsdag 28 oktober kl 18 

Alla berörda är välkomna men på grund av Corona-läget är det obligatoriskt med föranmälan. Anmäl 

deltagande till Kenneth Ottosson, kenneth.ottosson@hush.se eller 070-6078422 senast 21/10. 

Uppge namn och kontaktuppgift samt plats där du önskar delta. 

Vi bjuder på fika. 

Samrådsunderlag och program finns på https://hushallningssallskapet.se/samradsunderlag-for-

odlingstillstand/ 

 

1. Inledning – Kenneth Ottosson, Hushållningssällskapet Västernorrland 

- syfte med samråd 

- tillståndsprocess 

- kort historik odling, tillstånd  

2. Nuvarande verksamhet – Elin Mehlhorn, Svensk Fjällröding AB 

- odlingens utformning och läge 

- produktion 

- slakt/försäljning 

- hantering fiskrens  

3. Verksamhetens miljöpåverkan – Björn Rydvall, Pelagia Nature & Environment AB 

- lite fakta om fosfor  

- hur näringsfattig är Landösjön – jämförelser för perspektiv 

- lite allmänt om hur utsläpp från odlingen kan påverka miljön 

- resultat av mätningar inom ramen för recipientkontrollprogrammet och vad det innebär i praktiken 

- fosforhalter i jämförelse med andra vattendrag inom Indalsälvens vattensystem 

- kort om SMHI:s modelleringar  

4. Fika 

5. Status, undersökningar och resultat – Björn Rydvall, Pelagia Nature & Environment AB 

- genomgång av genomförda undersökningar 

- kompletterande undersökningar utöver kontrollprogram 
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6. Ansökan – Kenneth Ottosson, Hushållningssällskapet Västernorrland 

- tidplan 

- yrkanden 

- villkor 

- förebyggande åtgärder 

7. Lokalisering Rönnöfors – Kenneth Ottosson, Hushållningssällskapet Västernorrland 

- syfte 

- odlingens utformning och läge 

8. Miljökonskekvensbeskrivning – Isabelle Svensson, Pelagia Nature & Environment AB 

- förslag till omfattning och innehåll 

 

9. Diskussion – frågor – synpunkter 

- möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter 

10. Avslutning 


