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Saltea Seafood AB
Fiskebäcks Hamn 34
426 58 VÄSTRA FRÖLUNDA

TILLSTÅND ATT ANLÄGGA OCH BEDRIVA MUSSELODLING

BESLUT
Länsstyrelsen beviljar Saltea Seafood AB, org.nr. 556695-8392 förlängt
tillstånd för pågående odlingsverksamhet att anlägga och bedriva odling av
musslor inom nedanstående vattenområde med nedan angivet läge och omfattning.
Tillståndet för odlingsverksamheten gäller tills vidare, dock längst till och
med den 31 december 2023.
Tillståndet gäller för musselodlingsanläggningar inom odlingsområde 38
och 40 enligt detta beslut.
Beslutet om tillstånd för odlingsverksamhet inom redovisat vattenområde
förfaller om verksamheten inte påbörjats inom två år från beslutsdatum.
Beslutet kan återkallas om de förutsättningar som gäller för meddelande av
tillstånd inte längre föreligger.
Detta tillstånd omfattar endast prövning av Er ansökan enligt förordningen
(SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och prövning
enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:34) om ändring i
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:12) om fiskodling och flyttning av
fisk mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk samt utmärkning av vattenbruksanläggningar.
Länsstyrelsen har vid sin prövning av Er ansökan enligt förordningen (SFS
1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen enbart beaktat riskerna för spridning av smittsamma sjukdomar och icke önskade arter och
stammar av blötdjur samt om verksamheten påtagligt kan skada riksintresset
för yrkesfisket, naturvården eller friluftslivet.
Tillståndet omfattar ingen prövning enligt bestämmelserna i annan lagstiftning.

Postadress:
542 85 MARIESTAD

Besöksadress:
Hamngatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
0501-60 53 33

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
fiske.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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LÄGE:
Musselodlingsanläggningarna inom odlingsområde 38 är belägna inom
musselvattenområde 24 – Fjällbacka yttre skärgård, SE 583625-111300,
Tanums kommun.
Vattenområde: Område 38: Allmänt vatten – utanför strandskyddat vattenområde, SV Trinisla, Väderöfjorden, Tanums kommun,
Skagerrak, enligt på karta markerat vattenområde, bilaga 1.
Koordinater:
Sweref 99
och WGS 84
grader och
minuter

Syd/Nord – 6497232, Väst/Öst – 280420
N 58o 33,598’, E 11o 13,490’
Syd/Nord – 6497207, Väst/Öst – 280536
N 58o 33,588’, E 11o 13,610’
Syd/Nord – 6496974, Väst/Öst – 280545
N 58o 33,463’, E 11o 13,634’
Syd/Nord – 6497013, Väst/Öst – 280338
N 58o 33,478’, E 11o 13,418’

Musselodlingsanläggningarna inom odlingsområde 40 är belägna i nära anslutning till musselvattenområde 24 – Fjällbacka yttre skärgård, Tanums
kommun.
Vattenområde: Område 40: Allmänt vatten – utanför strandskyddat vattenområde, SV Otterön, Tanums kommun, Skagerrak, enligt
på karta markerat vattenområde, bilaga 2.
Koordinater:
Sweref 99
och WGS 84
grader och
minuter

Syd/Nord – 6506679, Väst/Öst – 280427
N 58o 38,678’, E 11o 12,948’
Syd/Nord – 6505946, Väst/Öst – 281047
N 58o 38,303’, E 11o 13,630’
Syd/Nord – 6505661, Väst/Öst – 280692
N 58o 38,139’, E 11o 13,281’
Syd/Nord – 6506238, Väst/Öst – 280168
N 58o 38,433’, E 11o 12,707’

Kommun:

Tanum

Län:

Västra Götaland

Vattenområde: 112/113 – Skagerrak
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OMFATTNING:
Odlingsform:

Longline teknik – musselodling på lina. Odlingssystem,
Smart Farm.

Verksamhet:

Område 38: Högst 3 odlingsriggar, Smart Farm (250 x 1540 meter/rigg)
Område 40: Högst 8 odlingsriggar, Smart Farm (250 x 1540 meter/rigg)

Art:

Blåmussla

Produktion:

Beräknad totalproduktion ca. 800 ton per 1,5 år.
Område 38: Beräknad produktion ca. 200 ton per 1,5 år
Område 40: Beräknad produktion ca. 600 ton per 1,5 år

VILLKOR


Odlingarna skall vara förankrade på sådant sätt att de inte kan förflytta
sig utanför de områden som redovisas med koordinater i beslutet och
som markerats på karta, bilaga 1 och 2.



Till odlingarna hörande förankringar, bojar och linor får inte finnas utanför de områden som redovisas med koordinater i beslutet och som markerats på karta, bilaga 1 och 2.



Länsstyrelsens beslut 2008-04-28, dnr 621-59566-2007, med särskild
specifikation enligt Fiskeriverkets och Sjöfartsverkets föreskrifter, för
utmärkning av vattenbruksanläggningar skall följas, bilaga 4.



Vid skörd av blåmussla skall all produktion tas om hand och föras iland.



Dumpning av blåmussla och övriga påväxtorganismer från odlingsverksamheten får inte ske.



Då odlingsverksamheten upphör skall vattenområdena återställas i ursprungligt skick.



Odlingsföretaget skall vidta de åtgärder som tillsynsmyndighet kan föreskriva för att begränsa eventuella olägenheter. De föreskrifter Statens
jordbruksverk kan komma att meddela i särskild ordning skall efterföljas.
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Saltea Seafood AB har i ansökan som inkom till Länsstyrelsen den 16 april
2013 ansökt om förlängt tillstånd att anlägga och bedriva odling av musslor
inom 1 vattenområde i Väderöfjorden, Tanums kommun och 1 vattenområde i SV Otterön, Tanums kommun. Av ansökan framgår att tillståndet
önskas förlängas minst 10 år.
Länsstyrelsen har i beslut 2008-06-30, dnr 621-621-71171-2007 beviljat
Scanshell AB tillstånd att anlägga och bedriva odling av musslor enligt beslut ovan. Scanshell AB har därefter ombildats till Saltea Seafood AB.
Odlingsverksamheten kommer att omfatta högst 3 och 8 odlingsriggar per
vattenområde, longline anläggningar, 250 x 15-40 meter per odlingsrigg.
Sökanden har upplyst om att odlingsriggarna skall placeras glest för att
säkra god näringstillförsel samt ge möjlighet för båttrafik mellan odlingsriggarna. Odlingsriggarna skall enligt sökande placeras utanför strandskyddat
vattenområde

SKÄLEN FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Enligt 2 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen krävs tillstånd av länsstyrelsen för att sätta ut fisk eller flytta
fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en
fiskodling (musselodling). Ett sådant tillstånd får förenas med villkor.
Tillstånd får inte ges till odling som är olämplig med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av
oönskade arter eller smittsamma sjukdomar.
Av 3 § punkt 3 Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:34) om
ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:12) om fiskodling och flyttning av fisk mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk samt utmärkning av
vattenbruksanläggningar följer att länsstyrelsen inte får lämna tillstånd till
odling som påtagligt kan skada områden av riksintresse för yrkesfiske, naturvård eller friluftsliv.
Samtliga beviljade odlingsanläggningar kommer att vara belägna utanför
strandskyddat vattenområde.
Länsstyrelsen bedömer att beviljade odlingslägen för musselodling inte utgör någon påtaglig risk för sjötrafikens säkerhet eller för sjötrafikens framkomlighet. Stora möjligheter finns att med båt färdas vid sidan av odlingarna inom aktuella vattenområden.
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Odlingarna kommer dessutom att utmärkas enligt specifika krav av Länsstyrelsen, vilket medför att de kommer att synas väl i dagsljus och mörker.
Tillståndsgivna musselodlingar inom berörda vattenområden bedöms inte ge
någon påtaglig skada på riksintresset för yrkesfiske, naturvård eller friluftsliv.
Blåmusslor växer vilt i mycket stor mängd längs västkusten. De odlade
musslorna härstammar från vilda musslor i vattenområdet och har därmed
samma genetiska ursprung. Någon risk för spridning av smittsamma sjukdomar med anledning av ansökan om tillstånd att bedriva musselodling föreligger inte.
Odling av blåmussla bedöms som en näring som har stora möjligheter att
utvecklas längs den svenska västkusten. Vattenkvalité och näringsförhållanden medför att det kan produceras blåmusslor av mycket god kvalité för
konsumtion.
Musselodling för uppfyllande av miljömålen ”Hav i balans samt levande
kust och skärgård” och ”Ingen övergödning” får anses vara av stort samhällsekonomiskt värde. Förutom en levande skärgård framhålls vikten av att
minska tillförseln av fosfor- och kväveföreningar.
En av de åtgärder som nämns i de regionala miljömålen är anläggande av
musselodlingar. Odlingarna har positiva miljöeffekter genom att näringsämnen tas från havet och därmed i ett lokalt perspektiv motverkar övergödningen av kustvattnet.
Vetenskapliga undersökningar angående påverkan från musselodlingar har
endast påvisats en mycket lokal effekt under odlingsanläggningarna genom
nedfall av musslor och påväxtorganismer.
Musselodlingar har behov av skyddade lägen för att klara vågor, vind och
strömmar. Det är stora svårigheter att hitta lämpliga odlingslägen som inte
omfattas av strandskydd.
För produktion av musslor till konsumtion är det en absolut nödvändighet att
odling av musslor bedrivs inomskärs i skyddade lägen. Detta ger förutsättningar för en riklig produktion av välmatade och konsumtionsvänliga musslor. Inomskärs är förekomsten av mussellarver riklig, god settling av larver
för tillväxt ger bra produktion, utvecklingen av bl.a. byssustrådar i musslan
blir mindre, näringsförhållandena är goda, tillväxten är mycket god.
Vid en etablering av musselodling utomskärs eller på vattenområden utsatta
för vind, vågor och starka strömmar saknas alla de ovan nämnda förutsättningarna.
Anläggande av musselodlingar i närhet av naturliga musselbankar och ålgräsängar bidrar till minskad sedimentering inom dessa vattenområden.
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Länsstyrelsen remitterade den ursprungliga ansökan om odlingstillstånd för
musslor till Sjöfartsverket, Tanums kommun och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Yttrande har inkommit från samtliga remissinstanser.
Sjöfartsverket tog inte ställning i sakfrågan och framförde; att innan en geografisk sammanställning av befintliga odlingar har presenterats kommer
Sjöfartsverket tills vidare avstyrka all fortsatt etablering av odlingar på västkusten, där verket bedömer att sjötrafikens framkomlighet och säkerhet berörs.
Tanums kommun hade inget att erinra mot anläggande av musselodlingar
inom vattenområdena 38 och 40, under förutsättning att musselodlingarna
inte påtagligt skadar riksintressena eller strider mot bevarandesyftena med
Natura 2000-områden och naturreservaten samt att vattenområdena för musselodlingarna revideras så att de ej omfattas av strandskydd.
Sotenäs kommun avstyrker placering av musselodling inom vattenområde
37, enligt avslagsmotivering ovan.
Naturvårdsenheten har lämnat synpunkter på samtliga redovisade odlingslägen. För ovan i beslutet beviljade odlingslägen har följande synpunkter lämnats;
Generella synpunkter, Samtliga anläggningar skulle komma att ligga inom
riksintresse för naturvård. Om en musselodling anläggs utanför strandskyddat område, i ett vattenområde med god vattenomsättning och djupare än 6
meter, där den inte bedöms störa det rörliga friluftslivet, medför den generellt inte någon påtaglig skada för riksintresset. Placeringen måste dock bedömas i varje enskilt fall. Flera av odlingarna är föreslagna att anläggas i
nära anslutning till olika fågelskyddsområden. Anläggningen i sig och den
aktivitet som är kopplad till den, bedöms inte innebära någon större påverkan på den häckande fågelfaunan.
När anläggningen ligger nära fågelskyddsområden som det är frågan om i
vissa områden, kan företaget inte räkna med att få tillstånd till skyddsjakt
eller till att sätta upp ljudskrämmor e.d.
Område 38; Ingen erinran.
Område 40; Ingen erinran. Placeringen ligger inom Natura 2000-området Tanumskusten. Då inget av de utpekade habitaten berörs görs bedömningen att
inge prövning behövs.
Ett tillstånd för odling av musslor inom markerade vattenområden strider
därför inte mot förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
eller Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:34) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:12) om fiskodling och flyttning av fisk
mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk samt utmärkning av vattenbruksanläggningar
Tillstånd för odling av musslor kan därför lämnas enligt redovisning ovan.
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Ytterligare odlingsverksamhet i nära anslutning till beviljade tillstånd bör
inte ske.

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR


Andra för verksamheten nödvändiga tillstånd eller medgivande skall
inhämtas.



Tillståndet omfattar ingen prövning enligt bestämmelserna i annan lagstiftning.



Verksamheten får inte skada enskild rätt.



När odlingsverksamhet skall bedrivas inom vattenområde som inte tillhör Er behövs tillstånd av fastighetsägaren.



Företaget skall varje år före den 1 mars till Länsstyrelsen komma in med
en anmälan om att odlingsverksamhet skall bedrivas. (SJVFS 1998:98,
se bilaga 5)



Företaget skall föra journal över musselodlingens verksamhet.
(SJVFS 1998:98, se bilaga 5)



Musselodlingsanläggningarna skall utmärkas enligt bestämmelserna i
Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:34) om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:12) om fiskodling och flyttning av
fisk mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk samt utmärkning av vattenbruksanläggningar. (bilaga 6)




Samtliga musselodlingsanläggningar skall vid anläggningarnas yttre
egränsningspunkter vara utmärkta med prickar (gula specialmärken)
enligt gällande utmärkningssystem för sjötrafiken. (SJÖFS 1979:14, se
bilaga 7).



Transportstyrelsen anser generellt att en vattenbruksanläggning är ett hinder
för sjöfarare och av den anledningen är det nödvändigt att denna form av inrättning utrustas med lämplig typ av s.k. sjösäkerhetsanordning (specialmärke) enligt fastställd norm (SJÖFS 1979:14). För att etablera en sjösäkerhetsanordning (SSA) inom svenskt sjöterritorium krävs ett tillstånd av
Transportstyrelsen, vilket ansöks via myndighetens webbplats
(www.transportstyrelsen.se/ssa).

Ett utfärdat tillstånd av Transportstyrelsen innebär bl.a. att aktuellt område med
tillhörande SSA blir redovisat i aktuellt sjökort.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Jordbruksverket. Hur man överklagar, se bifogat formulär nr O 11 (bilaga 3).

Beslut i detta ärende har fattats av länsfiskekonsulent Fredrik Larsson efter
föredragning av länsfiskekonsulent Jarl Svahn.

Fredrik Larson

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Bilaga 7

Jarl Svahn

Karta
Karta
Hur man överklagar, formulär nr O 11
Länsstyrelsens beslut om utmärkning av vattenbruksanläggningar.
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:98) om kontroll
av vissa sjukdomar hos musslor.
Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:34) om ändring
i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:12) om fiskodling och
flyttning av fisk mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk samt
utmärkning av vattenbruksanläggningar.
Sjöfartsverket kungörelse (SJÖFS 1979:14) om utmärkningssystem
på svenskt vatten

Kopia till:
Jordbruksverket
Tanums kommun
Transportstyrelsen
Sjöfartsverket
Kustbevakningen
Sjöpolisen
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