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Svar på skriftligt spörsmål om situationen för inhemsk fiskodling
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 494/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauman /saml m.fl.:
Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att tillståndsförfarandet vid lokala regionförvaltnings- och näringsverksamhetsmyndigheter ska bli enhetligt och den inhemska fiskodlingen således bättre ska kunna möta efterfrågan?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
År 2017 blev ett forsknings- och utredningsprojekt vid statsrådet klart. Syftet med projektet var
att producera praktiskt tillämpbara data och lösningar för att utveckla praxis för styrning av såväl
belastningen från vattenbruket som administrationen av miljötillstånden. Utgående från rekommendationerna från projektet har de kommande utvecklingsåtgärderna avtalats.
Genom instruktioner till myndigheter och sökande eftersträvas ett smidigare tillståndsförfarande
och således förutsättningar för tillväxt av hållbar vattenbruksproduktion. År 2019 kommer anvisningen om miljöskydd vid fiskodling att revideras. Syftet med anvisningen är att främja miljöskyddet vid fiskodling med hänsyn till näringsgrenens verksamhetsvillkor och förenhetliga myndighetsarbetet och tillsynen så att miljöskyddsärenden som gäller fiskodling behandlas enligt
samma principer och jämlikt av olika myndigheter och i olika regioner. Dessutom bereds en
praktisk handbok och ett förnyat ansökningsformulär för dem som söker miljötillstånd för fiskodling. Dessutom eftersträvas en ökad kännedom bland fiskodlare om miljöskyddskraven och en
förenklad ansökningsprocess för företagarna. En möjlighet till förhandsrådgivning som är särskilt
fördelaktig för fiskodlingsprojekt har införts i miljöskyddslagen. För myndigheter och företagare
ordnas utbildning kring tillståndsförfarandet för vattenbruk.
Regeringen har gett en proposition med förslag till ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Revideringen gäller förteckningen över projekt som kräver miljökonsekvensbedömning (MKB-bedömning). Det föreslås att projektförteckningen inkorporerar fiskodlingsprojekt som inte tidigare ingått men på vilka MKB-förfarande enligt den gällande lagen tillämpats
genom beslut i enskilda fall. Med tillägget av fiskodling i projektförteckningen eftersträvas ett
förtydligande av MKB-plikten för fiskodling, vilket bedöms öka rättssäkerheten i fråga om näringsidkarnas MKB-plikt, minska den administrativa börda som de enskilda fallen utgör och påskynda planeringen för projekten. Under de senaste åren har regionförvaltningsverken beviljat
flera miljötillstånd för mycket stora fiskodlingsanläggningar. Exempelvis beviljades år 2017 miljötillstånd för Laitakarin Kalas anläggning, som producerar 1 miljon kg fisk, och för Finnforels
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anläggning för fiskodling i cirkulerande vatten, där 1,3 miljoner kg produceras. På Åland har miljötillstånd för en årlig produktion av 3 miljoner kg fisk beviljats. Ett positivt tillståndsbeslut förutsätter alltid att verksamheten inte äventyrar uppnåendet av målet med en god vatten- och havsstatus.
Helsingfors 18.12.2018
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

