
Efterlängtad principiellt viktig dom för svensk fisk 
Mark- och miljööverdomstolen har nu gett Slotts Lax AB:s fiskodling i Siljan förnyat tillstånd, 
efter flera år av rättsliga turer och överklaganden.  Det innebär att det nu finns ett juridiskt 
klargörande för hur myndigheterna ska hantera fiskodlingar.  
 
- Jag är väldigt glad över att vi äntligen får godkänt för att fortsätta vår verksamhet. 
Dessvärre har det tagit orimligt lång tid, över fyra år, säger Alf-Håkan Romar, VD på Nordic 
Trout, som också äger Slotts Lax.  
 
Domen visar att svensk fisk har alla förutsättningar för att vara en del av en hållbar 
livsmedelsförsörjning. Svenska fiskodlingar i öppna kassar orsakar minimal miljöpåverkan, så 
länge de är rätt utformade. 
 
- Principiellt är domen ett lyft för hela näringen, som under lång tid har tyngts av kostsamma 
och utdragna tillståndsprocesser, säger Wenche Hansen, VD för branschorganisationen 
Matfiskodlarna Sverige.  
 
Miljötillståndet för Slotts Lax fiskodling var tidsbegränsat och löpte ut i juni 2021. Slotts Lax 
påbörjade processen med att söka nytt tillstånd redan 2017. Sedan dess har processen 
präglats av upprepade överklaganden och långsam handläggning hos myndigheter och 
domstolar. Mark- och miljödomstolen begick även rättegångsfel. Totalt har ärendet avgjorts 
i domstol fyra gånger.  
 
- Problemet är inte miljölagstiftningen, utan att myndigheterna inte har kunnat tillämpa den 
på ett rättssäkert sätt. Dessutom har det hos myndigheterna funnits en brist på kunskap om 
hur fiskodlingssektorn har utvecklats för att idag ha minimal negativ miljöpåverkan. Det har 
kostat oss mycket energi och flera miljoner i ytterligare kostnader. Med mark- och 
miljööverdomstolens beslut har vi äntligen fått ett avslut, som inte bara är viktigt för Slotts 
Lax, utan för hela branschen, säger Alf-Håkan Romar.  
 
Svenskodlad fisk håller hög kvalitet, uppfyller högt ställda miljökrav och har potential att 
vara en naturlig och växande del av en hållbar inhemsk livsmedelsförsörjning. I dagsläget 
exporteras huvuddelen av produktionen (85–90 procent av regnbåge och 40 procent av 
röding, enligt branschorganisationen Matfiskodlarna).  
 
Hållbart vattenbruk är även en viktig och potentiellt växande landsbygdsnäring och 
investeringsviljan bland företagen i branschen är hög. Alf-Håkan Romar har stora 
förhoppningar om att den negativa trenden ska kunna vändas nu.  
 
- Vår regnbåge och röding har framtiden för sig. Konsumenterna efterfrågar hållbar mat. 
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg sade bara häromdagen att hon vill se mer 
svensk fisk på tallriken. Vi som bedriver vattenbruk i Sverige har svaret på den frågan, säger 
Alf-Håkan Romar.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Slotts Lax är en del av Nordic Trout-koncernen. Nordic Trout har ett trettiotal 
verksamhetsställen i Sverige, på Åland och i Finland. År 2021 uppgick Nordic Trouts 
omsättning till 42 miljoner euro, sysselsatte cirka 100 personer och hanterade cirka 8 
miljoner kilo fisk.  
 
Kontakt 
För mer information kontakta gärna Alf-Håkan Romar, verkställande direktör Nordic Trout 
och Slotts Lax, på alf-hakan.romar@nordictrout.com eller mobil +358 44 5898 725. 
 


