Miljöfarlig verksamhet?
Kommunen eller länsstyrelsen
kan vid samråd bedöma att
verksamheten är miljöfarlig
enligt miljölagstiftningen. Detta
gäller även för odlingar under
1,5t foder per år. I så fall kan
kommunen eller länsstyrelsen
kräva att en MKB görs.

Djurstallsprövning
Om du ska hålla mer än 35t fisk
per år ska odlingen också
förprovas som djurstall enligt
djurskyddsförordningen.
kontakta länsstyrelsen

Livsmedelsverket
För slakthantering
och livsmedelshygien
ta kontakt med
livsmedelsverket
Primärproducent: Kontakta
Livsmedelsverket för att
höra om du måste registrera
dig som primärproducent hos
länsstyrelsen.

Lagar och Förordningar
Följande är en lista över de mest
omfattande regelverken som en fiskodlare
måste ta hänsyn till. För mer information
och en komplett lista ta kontakt med
Jordbruksverket.
Miljöbalken 1998:808
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Fiskerilagstiftningen SFS 1994:1716
Statens Jordbruksverks föreskrifter om
djurhälsokrav för djur och produkter från
vattenbruk (SJVFS 2014:4)
Hygienregler för livsmedel med
animaliskt ursprung ((EG) nr 853/2004)

För mer information kontakta:
Vattenbrukscentrum Ost
www.vattenbrukscentrumost.se
info@vattenbrukscentrumost.se
Tel: 072-045 2609
Jordbruksverket
www.svensktvattenbruk.se

vattenbrukskansliet@svensktvattenbruk.se

Tel: 036-15 50 00
Din kommun eller länstyrelse

Odla Fisk på Land
En vägledning genom tillståndsansökning

Du måste alltid söka en odlingstillstånd hos länsstyrelsen enligt fiskerilagstiftningen!

Hur ser din verksamhet ut?
1.Var? Har du en specifik plats i
åtanke? Hur många m2 finns
tillgänglig?

Anmäl eller sök tillstånd hos kommun eller länstyrelsen.
Behöver du bygglov för lokalen?

kontakta kommunen

Beroende på den planerade storleken på odlingen kan du behöva ta kontakt med
länsstyrelsen och/eller din kommun. Vad var den årliga foderförbrukningen som du
räknade fram?

2. Vatten? Finns det tillgång till
vatten? Hur mycket? Källan?

Mindre än 1,5t per år

inte anmälningspliktig

Från 1,5t till 40t per år

anmäl till kommunen

3. Fisk? Vilken fiskart(er) funderar
du på? Vad kräver den?

Över 40t per år

4. Storlek? Hur står är din odling?
(a) Uppskatta hur mycket som kan
odlas årligen i det utrymme som
finns. En enkel tumregel kan
vara 20 - 25m2 per ton fisk
producerat.
(b) Uppskatta den årliga
foderförbrukning. Exempel 10t
fisk/år. Foderförbrukning kan
grovt uppskattas till 1,0 till 1,5 *
10t = 10 till 15t foder per år
(beroende på fiskart)

När du har funderat över parametrarna
ovan kan du börja bocka av några av
de tillstånden som behövs!

sök tillstånd hos länsstyrelsen. Miljöfarlig verksamhet. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs. Ta kontakt med
en konsult och rådgör med länstyrelsen.

Type to enter text

Placering av odlingen.
Kommer verksamheten ligga nära vatten? Behöver du strandskyddsdispens?
Skyddat område

kontakta länsstyrelsen

Oskyddade område

kontakta kommunen

Import/export/transport av fisk.
För import eller export av fisk
EU) hos Jordbruksverket.

sök registrering (inom EU) eller tillstånd (utanför

För förflyttning mellan odlingar eller till naturvatten
länsstyrelsen i det län dit fisken ska flyttas.
För att transportera levande djur

sök tillstånd hos

sök tillstånd hos Jordbruksverket

Obs! Vill du odla, för Sverige, främmande art

kontakta länsstyrelsen

Slakteri?
Anmälan av miljöfarlig verksamhet för mindre fiskslakteri eller mindre
beredningsanläggning
anmäl hos kommunen

