Mål nr M 4033-16 samt M 2809-17

Utsättning av lax- och
havsöringssmolt avseende Gråda
kraftverk m.fl. i Dalälven
Marco Blixt, Fiskeansvarig
Fortum Sverige AB

Utsättningsåtaganden av lax- och havsöringssmolt i Dalälven
(totalt 245 000 smolt/år)
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havsöring

Vattenfall

Fortums åtagande att odla och sätta ut 60 000 laxsmolt i Dalälven
Kompensationsodlingsfasen
Ljusne fiskodling AB, Ljusne

(tidigare Vattenfall, Älvkarleby)
Avelsfiske, inkubation av
rom, smittskyddskontroll

Smoltutsättning

SLUs fiskeriförsöksstation
i Älvkarleby, Dalälven
Avelsbassängen, SLUs
fiskeriförsökstation,
Dalälven

havsfasen

Historik i korthet
• December 2013 - Uppsägning av legoavtal med Vattenfall (kunde ej enas om avtalsvillkor)
• Juni 2014 - Anmälan till tillsynsmyndighet om flytt av odlingsfas för 60’ laxsmolt från Västanå till
Ljusne kompensationsodling

• Januari 2016 - Inbjudan till anvisningsmyndighet om samråd rörande tillämpningsanvisningar
• Maj 2016 - Beslut av Lst Dalarna om att laxsmolten senast från och med år 2018 skall ha
uppodlats i Dalälvens mynningsområde
• Mars 2017 – Dom, Mark- och miljödomstolen
• Nov 2018 – Dom, Mark- och miljööverdomstolen
4

FUGs utlåtande

Lst Dalarnas beslut
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Frågorna i målet

• Är det ett villkor enligt tillståndet att odling i smoltfasen ska ske i Dalälvens mynningsområde?
• Om odlingsplatsen inte utgör ett villkor, kan då tillsynsmyndigheten ändå meddela beslut om
detta?
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Villkor enligt 1997 års dom
Stockholms tingsrätt, Avd 9, Vattendomstolen,
dom i mål VA 49/96 1997-02-18
Årliga avgifter m.m. upphävdes och ersattes med:

• Kammarkollegiets yrkanden 1996-06-20

✓ Årlig utsättning av angiven mängd smolt av lax och
havsöring

1.

Med upphävande av laxavgifter – utsättning av
angiven mängd smolt och havsöring

✓ Andel havsöringsmolt respektive laxsmolt

2.

Avgift för ägaren vid Mockfjärds kraftverk

✓ Kraftverksägarna bekosta märkning för kontroll

3.

Andel öringsmolt respektive laxsmolt

✓ Utsättning och märkning av smolt ska utföras av
kraftverksägarna efter samråd med representant för
Fiskeriverket

4.

Kraftverksägarna bekosta märkning för kontroll

5.

Utsättning och märkning ska utföras av
kraftverksägarna efter samråd med representant för
Fiskeriverket

✓ Ägaren till Mockfjärds kraftverk ska erlägga årlig avgift
Domstolens domskäl:
- De yrkade ändringarna av villkorsbestämmelserna ska
fastställas att gälla
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Är det möjligt att genom tillsynsbeslut enligt 26 kap 9 §
miljöbalken besluta om att odling ska ske i Dalälvens
mynningsområde?
• Föreläggande som behövs för att följa miljöbalken, dom eller andra beslut
• Inte mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet
• Föreläggande får inte begränsa en tillståndsdom som har rättskraft

• En tillståndsdom hindrar dock inte en myndighet från att meddela föreläggande som är
brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer
eller beträffande dammsäkerhetshöjande åtgärder i vissa fall
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Carlins märkningar visade,
att laxen återvänder till den
älv där den blivit utsatt som
smolt, oavsett var
uppfödningen till smolt ägt
rum.
Ref. s.116. i boken ”Fiskodling och
vattenkraft” av Erik Monten (1988).
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Slutsatser
• Är platsen för odling i smoltfas ett villkor enligt
1997 års dom?

1997 års dom innehåller inte något villkor om var
smolten ska odlas.
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• Har det funnits skäl för Länsstyrelsen Dalarna som
tillsynsmyndighet att meddela beslut om plats för
odling?
Det finns inte något underlag som visar att det
föreligger sådana risker med smoltodlingen i
Ljusne att detta skulle kunna innebära allvarlig
skada på miljön.

Dom
• MMÖD instämmer i MÖDs bedömning om att domen
från 1996 inte kan anses innehålla ett villkor om att
odling ska ske i Dalälvens mynningsområde.
• MMÖD bedömer att den utredning som har
presenterats i målet inte styrker att det är nödvändigt
och brådskande (26:9 MB) att föreskriva att smolten
under hela sin livscykel fram till utplantering i Dalälven
måste uppodlats i Dalälven. MÖDs dom ska därför inte
ändras.
• Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om
mark- och miljödomstolar inte överklagas.
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Frågor att fundera över
(eftersom alla parter är helt överens om att kompensationsodlings-verksamheten för havsvandrande fisk i Dalälven på sikt bör ske samlat i
Älvkarleby)
• Domstolsprocess eller samrådsprocess?
• Tillsynsmyndighet och anvisningsmyndighet. FUGs roll.
• Hur går vi vidare?
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