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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Storgatan 6 måndag–fredag Box 708 mmd.ostersund@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 831 28 Östersund Webbplats 

063-15 06 00 www.ostersundstingsratt.domstol.se 
 

hSvensk Fjällröding AB genom Kenneth Ottosson 
 
 

 
 

 
Parter: Sökande: Svensk Fjällröding AB 
Målet gäller: ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fiskodling m.m. i Landösjön, 
Landön 4:23 i Krokoms kommun 
 

 
Domstolen har fått in ytterligare handlingar i målet. Handlingarna finns bifogade. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande över det som står i handlingarna. Domstolen måste ha 
ert yttrande senast den 17 november 2021. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem på 
ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar som ska 
signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Uppge ert namn, målnummer M 1901-21 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna 
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 063-15 06 96. 
 
 
Lili Holmberg 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 36, 41-42 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
http://www.domstol.se/digitalhandling
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Djur- och miljöenheten
Jacob Thomas
010-2253450 Östersunds tingsrätt

c/o Mark- och miljödomstolen
mmd.ostersund@dom.se

 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Yttrande angående komplettering av 
ansökningshandlingar till sökande Svensk 
Fjällröding AB
Ert dnr: M1901-21

Länsstyrelsen Jämtlands Län (nedan Länsstyrelsen) anser att inkomna 
ansökningshandlingar inför ett förnyat tillstånd till sökande Svensk Fjällröding AB (nedan 
bolaget) inte är att betrakta som kompletta. I följande yttrande redogör Länsstyrelsen för 
sina synpunkter angående hur ansökningshandlingarna kan vidareutvecklas och 
kompletteras.

Bakgrund
Svensk Fjällröding AB bedriver en fiskodling i Landösjön på fastigheten Landön 4:23 i 
Krokoms Kommun. Det nuvarande tillståndet löper ut 31 mars 2023 varpå Bolaget enligt 9 
kap. 8 § MB vänder sig till Mark- och miljödomstolen med ansökan om att få förlängt 
tillstånd för att bedriva fiskodling i samma omfattning och lokalisering likt tidigare. Dock 
med möjlighet att få nyttja större delar av vattenområdet. Mark- och miljödomstolen önskar 
Länsstyrelsens yttrande beträffande kompletteringsbehovet av deras ansökningshandlingar. 
Yttrandet ska ha inkommit senaste 2021-10-05.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen gör följande bedömning av Bolagets inkomna ansökningshandlingarna inför 
ett förnyat tillstånd. Det föreligger ett fortsatt behov av komplettering innan handlingarna är 
att betrakta som fullständiga; följande aspekter behöver utvecklas:

- Bolaget behöver utveckla sin redogörelse för de negativa effekter en ökad 
eutrofiering kan resultera i en oligotrof sjö som Landösjön. En eutrofiering kan 
exempelvis medföra en minskad syrenivå, ökad risk för algblomning och risk för en 
påverkan i nedströmsliggande Långan som utgör ett skyddat Natura 2000; vilket 
kan resultera i en sänkning av miljökvalitetsfaktorn näringsämnen från Hög till God 
status i vattenförekomst Nedre Långan. 

- I MKB:n (sidan 42) skriver Bolaget att regleringen är orsaken till det näringsfattiga 
vattnet i Landösjön. Detta är inte att betrakta som en korrekt uppfattning då det är 
en rad geoekologiska, klimatologiska och geomorfologiska faktorer som påverkar 
näringssituationen i sjön vilka alla har en samverkande inverkan. Majoriteten av de 
svenska sjöarna i de Boreala-zonerna i Sverige är naturligt oligotrofa Landösjön 
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utgör sålunda inget undantag. Dessutom är oligotrofiering förekommande även i 
oreglerade sjöar och vattendrag exempelvis Kalix-älven och kan troligtvis vara en 
naturlig följd av klimatförändringar. Detta resonemang behöver därför utvecklas.

- Bolaget har invändningar angående de mycket höga investeringskostnaderna för 
uppförandet av en RAS-anläggningar och för en diskussion att det inte är ekonomiskt 
rimligt. Emellertid är detta argument svårt att bedöma då Bolaget inte har presenterat 
någon kalkyl angående vad kostnaderna för etablering av en RAS-anläggning uppgår 
till. Följaktligen behöver Bolaget tydligt utreda investeringskostnaderna för 
uppförandet av en RAS anläggning och ställa den i proportion med de 
investeringskostnader som föreligger för huvudalternativet samt alternativ 
lokalisering av odlingslokal i Rönnöfors varpå en bedömning av BMT är 
genomförbar.

- I sedimentundersökningen framgår att man känt en svavellukt i samband med 
provtagning (vilket indikerar syrefattiga förhållanden) och att man hittat 
svavelbakterien Beggiatoa. Här behöver Bolaget presentera mer information om 
syre och svavelväte-förhållanden i sedimenten och bottennära vatten med betoning 
på området under kassarna och där observation av bakterien gjorts.
Bolaget behöver utreda kopplingen mellan en ackumulering av näringsämnen vid 
sjöns botten och risken för internbelastning vars följder kan medföra allvarliga 
konsekvenser.

- I ansökan finns en utredning av hur statusen ser ut i dagsläget, samt att man låtit 
SMHI modellera hur den fortsatta verksamheten kan komma att påverka statusen. 
Det som saknas är att SMHI i utredningen kommit fram till att statusen kommer att 
sänkas till God i utloppet, men utifrån Landösjöns stora yta kommer inte statusen att 
ändras. Dock har man inte diskuterat om statusen i Långan kan komma att påverkas 
vilket behöver beaktas.

- Länsstyrelsen ställer sig frågande till hur förflyttningen av kassarna från den 
alternativa odlingslokalen Rönnöfors ska förflyttas vintertid till slakteriet i Landön; i 
texten framgår att Bolaget avser att bogsera kassarna via båt till slakteriet (ca 20 km), 
dock är detta inte görbart vintertid varpå alternativa transportsmetoder för kassarna 
behöver framgå.

- Bolaget behöver utreda hur tätheten i semislutna system skiljer sig jämfört med odling 
i öppen kasse, utifrån rådande text är det otydligt att förstå Bolagets uppfattning i 
frågan då texten är tolkningsbar enligt följande citat ”som tidigare nämns måste 
förmodligen tätheten av fisk vara högre i semisluta system än öppen kassodling”. 

- I MKB:n framgår att driftstörningar i recirkulerande landbaserade anläggningar 
(RAS), som resulterar i åtgärdstider på 15 minuter kan resultera i hög dödlighet, här 
skulle en referenshänvisning vara önskvärd.
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- Det behöver framgå referenser till påståendet att rödingen erhåller en dyig smak som 
följd av anoxisk nedbrytning av det partikulära organiska materialet. 

- Det framgår att Bolaget vill verka för att upprätthålla en bättre kommunikation med 
lokalbefolkningen kring verksamheten, hur har Bolaget tänkt sig att detta kommer att 
ske?

- Flertalet figurer i MKB:n saknar källhänvisningar vilka är nödvändiga för att kunna 
tolka figurerna korrekt.

- Figur 4.5. Är figuren att tolka som en jämförelse mellan de svenska 
produktionssystemen och de internationella?
Är det enbart produktionssystem för kött som är medräknade, eller ingår även 
produktion av andra animaliska produkter? Om det senare, hur har man i så fall tagit 
hänsyn till detta i beräkningarna?)
Är bara protein med i beräkningarna som anges i figurtexten, eller ätligt kött som 
anges i figuren nedtill till vänster? 
Behöver förklaras varför kväve och fosfor är med i figuren (nedan till höger) där 
växthusgasutsläpp vid produktion av livsmedel framgår. 

- Figur 6.4 i MKB:n: Här presenteras medelvärde och variation i mätdata. Det 
framgår att medelvärdet och variansen bygger på varierade antal data. För att en 
läsare ska kunna dra slutsatser behövs information om antal provtagningar som 
ligger till grund för resultatet. Kolla vi exempelvis staplarna från SLU 2019 finns 
ingen variation, varpå detta behöver förklaras.
Är detta värde jämförbart med resultaten från de övriga laborationerna under 2019? 
Om antalet prov varierar, kan det t.ex. vara årstidsvariationer som gör medelvärdet 
från vissa labb lägre (då det inte är lika många prover och vi inte vet när de är 
tagna)?
Det framgår inte hur variationen i uppmätt halt, som visas i felstaplarna, är 
beräknad. Är det max och min-värden? Eller är det standardavvikelsen som visas?

- Figur 6.5 i MKB:n På sid 43 anges att ”Skillnaden av totalfosforhalt mellan 
inlopps- (P5) och utloppspunkten (P4/P9) var ca. 1 μg/l för samtliga laboratorier och 
undersökningsår, se Figur 6.5.”. 
Vilka data har använts (från vilka laboratorier)? 
Är denna skillnad signifikant? 
Hur många värden ingå i analysen (ingår alla mätvärden från alla tre åren för 
respektive provpunkt)? 
Hur ser mätosäkerheterna ut i förhållande till variationen i data mellan punkterna 
(och laboratorierna)? 
Vad visar felstaplarna (stämmer felstaplarna för P5)?

- Figur 6.6 i MKB:n
Vilka vattenförekomster är jämförbara och finns det något ytterligare som det bör 
tas hänsyn till i jämförelsen?
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Bolaget behöver beskriva vad de menar med en storskalig samvariation? 
Hur är den statistiska analysen genomförd, vilken signifikansnivå tillämpas? 

- Figur 6.7 i MKB:n
Det saknas en diskussion om dessa vattendrag är jämförbara med varandra (t.ex. 
avseende avrinningsområdets storlek, markanvändning). 
Vilka statistiska analyser har tillämpats?

- På sid 46 i MKB under rubriken Biologiska kvalitetsfaktorer står följande” 
Undersökningar av växtplankton visade för perioden 2017 – 2020 på God status vid 
samtliga provpunkter i Landösjön (Pelagia 2020). Detta visar att ingen 
övergödning råder i Landösjön. ”.
Vore önskvärt med en tabell där Bolaget presenterar Totalbiomassa, Klorofyll a, 
Planktontrofisk index (PTI), Antal taxa av växtplankton samt sammanvägning av 
parametrar för näringspåverkan vid de fyra provtagningsplatser. Detta för att få en 
klarare uppfattning om vad analyserna skildrar.
På motsvarande sätt vore det bra med en tabell över IPS (indice de polluo-sensibilité 
spécifique) och ACID index för kiselalger samt ASPT (average score per taxon), 
BQI (Benthic Quality Index) och MILA (multimetric index for lake acidification) 
för bottenfauna. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Sara Huss med miljöskyddshandläggare Jacob Thomas 
som föredragande.
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 

fiskodling mm i Landösjön, Krokoms kommun, mål 

M 1901-21 

 

Kammarkollegiet har beretts möjlighet att yttra sig över den ansökan om tillstånd 

enligt miljöbalken (MB) som inkommit från Svensk Fjällröding AB (bolaget). Det 

sökta tillståndet avser fiskodling av röding i öppna kassar med lokalisering i 

Landösjön, Krokoms kommun. Nedan redovisas myndighetens synpunkter på 

ansökningshandlingarna. 

 

Inställning 

Kammarkollegiet bestrider bifall till ansökan och yrkar på avvisning av talan.  

I det fall mark- och miljödomstolen har för avsikt att pröva ansökan i sak, yrkas i 

andra hand på avslag av tillståndsansökan.   

Kammarkollegiet yrkar på rättegångskostnader med ett belopp som kommer att 

anges vid senare tillfälle. 

 

Grunder m.m. 

 

Samrådsförförandets utformning  

En väsentlig del av framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i det fall 

betydande miljöpåverkan konstaterats, är att inhämta synpunkter eller bedriva 

Rättsavdelningen 

Torkel Blomqvist 

08-700 06 44  

torkel.blomqvist@kammarkollegiet.se 

Östersund tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen  

mmd.ostersund@dom.se 
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samråd från berörda myndigheter i enlighet med 6 kap 30 § MB. Fiskodling eller 

övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår kan alltid 

antas utgöra betydande miljöpåverkan enligt 6 § miljöbedömningsförordningen 

(2017:966). 

Enligt 22 kap 6 § MB ska Kammarkollegiet, när det behövs, föra talan i 

ansökningsmål enligt MB för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna 

intressen. I enlighet med sitt utpekade ansvar har Kammarkollegiet varit 

verksamma i ett stort antal processer som berör miljökvalitetsnormer i 

ytvattenförekomster. Nuvarande lokalisering av fiskodlingsverksamheten i 

Landösjön nära inloppet till Långan, riskerar att negativt påverka 

miljökvalitetsnormerna i närliggande vattenförekomster, samt att negativt påverka 

gynnsam bevarandestatus i ett angränsande Natura 2000-område. Kollegiet kan 

därför antas ha varit berörd av det samrådsförfarande som ligger till grund för 

nuvarande MKB och tillståndsansökan.  

Kammarkollegiet har inte fått kännedom om den samrådsprocess som föregått 

framtagandet av aktuell MKB eller givits möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Att kollegiet inte givits möjlighet att påverka det underlag som nu ligger till grund 

för prövningen, är i sig en allvarlig brist i samrådsprocessen. I förlängningen har det 

inneburit att nuvarande prövningsunderlag är behäftad med betydande 

tillkortakommanden, se efterföljande avsnitt om bästa möjliga teknik (BAT), 

miljökvalitetsnormer (MKN) och gynnsam bevarandestatus. Kollegiet bedömer att 

möjligheten att i efterhand avhjälpa de påtalade bristerna saknas. Ansökan ska 

därför avvisas. 

 

Bästa möjliga teknik  

Bolagets uppfattning 

Kammarkollegiet uppfattar bolagets resonemang som att BAT ska bedömas utifrån 

varje specifik fiskodlings lokalisering och den fiskart som verksamhetsutövaren 

ämnar odla. Bolaget anser inte att röding, som denna ansökan avser, är kommersiellt 

gångbar i landbaserade så kallade recirculation aquaculture system (RAS). Som 

grund för denna slutsats anför bolaget i huvudsak följande: 

• Den ökade tätheten av fisk, och den minskade vattengenomströmningen i 

RAS i jämförelse med fiskodling i öppna kassar, kan leda till ökade skador 

på fisken och/eller ökad dödlighet.  

• Större investeringskostnader, energiåtgång och krav på tekniskt kunnande 

gör att tekniken inte är kommersiellt gångbar i jämförelse med fiskodling i 

öppna kassar.  
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• Driftstörningar i RAS kan innebära försämrade förhållanden, upp till 

toxiska nivåer, med en kraftigt ökad dödlighet som följd.  

Kollegiet uppfattar ovan redovisade argumentation som huvudskälet till bolagets 

uppfattning att den aktuella prövningen bör få en annan rättslig utgång än den som 

framgår av Mark- och miljööverdomstolens senaste avgöranden1, där verksam-

hetsutövaren inte kunnat visa att öppna kassar är BAT för produktion av matfisk. 

Forskning kring RAS 

Inom forskning har fördelarna med RAS-anläggningar jämfört med odling i öppna 

system lyfts fram. Som exempel kan nämnas möjligheten till högre 

recirkulationsgrad, möjligheten att odla vid optimerad temperatur i förhållande till 

den odlade arten, minskat foderspill, samt minskad risk för sjukdom, rymning och 

parasitangrepp.2 Sammantaget innebär det en ökad tillväxt över hela året i 

förhållande till alternativa tekniker, och därmed en ökad produktion av matfisk.3  

Driftsstörning och BAT 

Risk för produktionsbortfall till följd av driftsstörningar, med anledning av brister i 

tekniskt kunnande eller säkerhetsrutiner, kan varken knytas till om RAS är en 

teknik som finns tillgänglig, eller om tekniken är tekniskt eller kommersiellt 

gångbar. Det bör därför inte heller anses vara relevant i förhållande till rättsfrågan, 

det vill säga om fiskodling av röding i öppna kassar är att anse som BAT. 

Exempel på RAS 

Cold lake AB är en verksamhetsutövare som sökt och fått tillstånd för odling av 4000 

ton/år röding i landbaserade RAS-anläggningar vid Kallsjön. Tillståndet beviljades 

2018.4 Cold lake AB:s planerade RAS-anläggning är lokaliserad cirka 5 mil 

fågelvägen från bolagets pågående verksamhet i Landösjön. Enligt Cold lake AB:s 

egen uppfattning är röding perfekt att odla i RAS-anläggningar då den är en stimfisk 

som trivs i hög densitet, samt att RAS-tekniken ger möjlighet att optimera miljö och 

vattentemperatur efter rödingens specifika behov. Vidare anges att den högre 

tillväxt, produktion och kvalitet som möjliggörs genom fiskodling av röding i RAS-

anläggningar, beräknas täcka de högre energi- och investeringskostnaderna i 

jämförelse med fiskodling med alternativ teknik som exempelvis fiskodling i öppna 

kassar.5 Det finns enligt anvisad källa minst 18 landbaserade RAS-anläggningar som 

för närvarande är i drift i Sverige.6 Vidare finns planer på ytterligare två RAS-

 

1 Mark- och miljööverdomstolen mål M 8673-15, M 8374-15, M 8882-15 och M 2620-16. 
2 Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar, 2015, Vattenbrukscentrum 

Väst och Göteborgs universitet, s. 48. 
3 Ibid s. 29 
4 Mark- och miljödomstolen i Östersund mål M 185-17. 
5 http://www.coldlake.se/, 2021-10-15. 
6 https://www.havet.nu/fiskodling-pa-land---nu-storsatsas-det-i-sotenas, 2021-10-15. 

http://www.coldlake.se/
https://www.havet.nu/fiskodling-pa-land---nu-storsatsas-det-i-sotenas
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anläggningar för röding i Luleå, en i Sunderbyn, samt en vid Jämtön intill E4:an.7 I 

Europa, Nordamerika och Asien finns det kommersiella landbaserade RAS-

anläggningar i drift, för såväl kall- som varmvattensarter.8  

Det finns objektiv grund för antagandet att ett beslut om en sådan stor investering 

som gjort av exempelvis Cold lake AB vid Kallsjön, innebärande motsvarande 

ekonomisk risk, inte görs på experimentstadiet utan på marknadsmässig grund med 

teknik som både är tekniskt- och kommersiellt gångbar. De många exempel på RAS-

anläggningar som nämnts ovan, både i Sverige och internationellt, torde vidare 

utesluta att RAS-tekniken kan anses vara på experimentstadiet.  

Bedömning 

Sammanfattningsvis anser Kammarkollegiet att ovan anförda resonemang och 

exempel tydligt visar att BAT för matfiskproduktion av röding är att använda sig av 

landbaserade RAS-anläggningar. Ansökan ska därför avslås, då fiskodling av röding i 

öppna kassar inte är förenligt med hänsynsreglerna i 2 kap MB.   

 

Miljökvalitetsnormer 

Vattenförekomsten Landösjön  

I VattenInformationsSystem för Sverige (VISS) Landösjön SE704970-142446) 

indelad som en solitär vattenförekomst (. Vattenförekomsten är idag klassificerad 

som otillfredsställande med målet god ekologisk potential. Kvalitetsfaktorn 

näringsämnen är för närvarande klassificerad som hög status med ett referensvärde 

på 5 µg/l fosfor. I tillståndsansökan presenteras delvis motsägelsefulla mätdata med 

anledning av fosfor. Ett laboratoriums redovisade resultat uppger en fosforhalt på 

långt överstigande referensvärdet, medan övriga laboratoriers redovisade resultat 

ligger strax under till strax över referensvärdet. Det bör särskilt noteras att 

analysresultaten för totalfosfor för åren 2017-2020 i bolagets eget underlag visar på 

en ”statistiskt signifikant skillnad” mellan inlopps- och utloppspunkten i Landösjön 

(P5 respektive P4/P9) på ca 1μg/l.9  

 

 

 

7 

https://vartlulea.se/arkiv/tillvaxt/fiskodlingpalandplaneras.5.72337c70177d5b16d7882f0.html,  

Senast läst 2021-10-15. 
8 Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige – miljöpåverkan, 

odlingssystem, odlingsarter och foder, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

och Vattenbrukscentrum Norr AB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, s. 67. 
9 Bolagets MKB s. 43. 

https://vartlulea.se/arkiv/tillvaxt/fiskodlingpalandplaneras.5.72337c70177d5b16d7882f0.html
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Bedömning  

Kollegiet konstaterar att fosforhalten i Landösjön i nuläget tangerar, och i ett fall 

klart överstiger, referensvärdet av fosfor. Kollegiet konstaterar vidare att det 

föreligger en statistisk signifikant högre halt av fosfor nedströms fiskodlingen, 

jämfört med vid Landösjöns inlopp. Den nuvarande belastningen av näringsämnen 

ligger således nära, eller över det aktuella gränsvärdet. Det föreligger därmed en 

konkret risk för att kvalitetsfaktorn näringsämnen i Landösjön (SE704970-142446) 

kan komma att försämras som en konsekvens av ett fortsatt tillstånd till 

verksamheten. Vidare kan uppnåendet av målet god ekologisk potential komma att 

äventyras.  

Vattenförekomsten nedströms Landösjön  

Nedströms angränsande vattenförekomst Långan (SE704840-142687) är idag 

klassificerad som otillfredsställande avseende målet god ekologisk status till 2033. 

Kvalitetsfaktorn näringsämnen är för närvarande klassificerad som god status med 

ett referensvärde på 4μg/l fosfor. Av VISS framgår utöver detta att uppmätta värdet 

av fosfor under perioden 2015-2017 ligger runt 6,5 µg/l medan tidigare mätvärden 

(2007-2012) inte visade någon betydande förhöjning i förhållande till det förväntade 

referensvärdet. I VISS dras slutsatsen att fosforhalterna har ökat de senaste åren på 

grund av mänsklig påverkan. Till följd av den betydande förhöjningen av fosforhar 

kvalitetsfaktorn näringsämnen nedklassificerats från hög till god. Bolagets 

verksamhet i Landösjön utpekas som särskild punktkälla till övergödning med 

betydande påverkan.  

Bedömning  

Kammarkollegiet kan med utgångspunkt från ovan redovisade uppgifter i VISS 

konstatera att bolagets verksamhet med stor sannolikhet inneburit en 

nedklassificering av en enskild kvalitetsfaktor i Långan (SE704840-142687). Den 

MKB som bolaget presenterat ger ytterligare stöd för detta antagande, då en 

”statistiskt signifikant” högre fosforhalt har påvisats nedströms fiskodlingen vid 

Landösjöns utlopp, i jämförelse med fosforhalten som uppmätts vid Landösjöns 

inlopp. Ett fortsatt tillstånd till verksamheten innebärande ytterligare belastning av 

näringsämnen skulle, utifrån dessa slutsatser, innebära en påtaglig risk för ännu en 

nedklassificering av kvalitetsfaktorn näringsämnen, samt äventyra ett uppnående av 

kvalitetskravet god ekologisk status till 2033. Kollegiet anser även mot denna 

bakgrund att tillståndsansökan ska avslås.   

 

Gynnsam bevarandestatus 

Natura 2000-området Långan; Nedströms Landösjön (SE0720358) omfattar 

älvsträckan mellan Landösjön och utloppet i Indalsälven. Utpekad naturtyp för 

området är större vattendrag som bland annat kännetecknas av relativt 
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näringsfattigt och klart vatten. Som hot mot gynnsam bevarandestatus för 

naturtypen utpekas särskilt bolagets uppströms belägna verksamhet i Landösjön på 

grund av risk för övergödning, samt negativ påverkan från förrymd fisk och 

fisksjukdomar.10  Nuvarande bevarandestatus för naturtypen större vattendrag är i 

aktuellt Natura 2000-område klassificerad som ogynnsam. Som övergripande hot mot 

bevarandemålen i SE0720358 nämns bland annat utsläpp av föroreningar från 

utsläppskällor och försämrad vattenkvalitet till följd av diffusa antropogena källor 

som leder till övergödning.11 

Bedömning  

Enligt tidigare redovisade uppgifter i VISS anses bolagets verksamhet i Landösjön 

utgöra en källa till övergödning med betydande påverkan på den vattenförekomst 

som överlappar Natura 2000-området Långan; Nedströms Landösjön. Kammar-

kollegiet anser det därmed vara klarlagt att ett fortsatt tillstånd innebärande 

ytterligare belastning av näringsämnen, samt risk för förrymd fisk och fisksjuk-

domar, väsentligt skulle försvåra ett uppnående av gynnsam bevarandestatus för den 

utpekade naturtypen större vattendrag, samt de övergripande bevarandemålen. Även 

på denna grund ska tillståndsansökan därmed avslås.  

 

 

Torkel Blomqvist 

Jurist 

 

10 Långan; Nedströms Landösjön SE0720358 Bevarandeplan för Natura 2000-område, s.14. 
11 Ibid, s.11.  


