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”Vilka åtgärder är landsbygdsministern 
beredd att vidta för att effektivisera 
tillståndsprocesserna och ge mer långsiktiga 
villkor för svensk fiskodling?”

Skriftlig fråga från riksdagen

Näringsdepartementet 3

”Fisket, vattenbruket och de blå värdekedjorna är viktiga näringar för 
Sverige. Regeringen har tagit ett helhetsgrepp för att säkerställa deras 
viktiga roll i den gröna omställningen, tillväxten och 
landsbygdsutvecklingen. Med strategiska satsningar från det 
offentliga, röjandet av tillväxthinder och mer forskning och 
innovation stärker vi de blå näringarna.

Vattenbruket är en framtidsbransch som kan bidra till jobb och tillväxt i 
hela landet, att hållbarhetsmål nås och att vi får en bättre tillgång till 
fisk, skaldjur, musslor och alger.”

Landsbygdsministerns svar
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• Myndighetsstrategin för fiske och 
vattenbruk

• Livsmedelsstrategin
• Bioekonomistrategin
• Maritima strategin
• Forskningspropositionen

Nationella strategier och mål för 
livsmedelsproduktionen
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• Forskning, frihet, framtid – kunskap och 
innovation för Sverige, prop:2020/21:60 

• Satsningarna på livsmedelssystem, blå 
bioekonomi samt forskningsprogrammet 
för hav och vatten 

Forskningspropositionen
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”I budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1, 
utgiftsområde 23) förstärktes det kommande havs-, fiskeri-
och vattenbruksprogrammet med 474 miljoner kronor totalt 
över åren 2022–2027 i syfte att snabba på utvecklingen 
av ett hållbart vattenbruk. Regeringen fattade den 17 
februari 2022 beslut om att programförslaget ska 
överlämnas till EU-kommissionen för godkännande.”

Landsbygdsministerns svar, forts

Departementsnamn 7

”Regelverket för vattenbruket är komplext och involverar prövningar
enligt olika lagstiftningar och av olika myndigheter. Vattenbrukssektorn
har vid flera tillfällen pekat ut regelförenkling som central för att öka
nyetableringar. Regelverket måste skapa incitament till ökad
livsmedelsproduktion och bidra till att nationella miljömål nås. Arbetet
med regelförenkling och att minska den administrativa bördan är viktigt
för ett konkurrenskraftigt och hållbart vattenbruk.”

”Statens jordbruksverk redovisade 2020 sitt uppdrag att kartlägga och 
utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av 
vattenbruksverksamheter. Redovisningen bereds inom 
Regeringskansliet.”

Landsbygdsministerns svar, forts
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”Även livsmedelsstrategins handlingsplaner har bidragit till 
det fortsatta arbetet med att förenkla tillståndsprocesserna 
inom bland annat vattenbruket. Tillväxtverket arbetar för 
närvarande med digital förenkling, i syfte att minska och 
förenkla vattenbruksföretagens uppgiftslämnande och 
kontakter med myndigheter. Exempelvis finns guider för att 
starta vattenbruksföretag på verksamt.se.”

Landsbygdsministerns svar, forts
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”Vidare är miljöprövningsprocessen en viktig fråga. 
Regeringen har under de senaste åren vidtagit en rad 
åtgärder för att processen ska vara modern och effektiv, 
samtidigt som ett högt miljöskydd uppnås. En viktig åtgärd 
är den utredning som regeringen har tillsatt för att se över 
det nuvarande systemet för prövning enligt miljöbalken. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022. 

De pågående initiativen är viktiga i arbetet att förkorta och 
effektivisera processerna för olika tillstånd för vattenbruk. 
Jag följer den fortsatta utvecklingen noga.”   

Landsbygdsministerns svar, forts
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• Gemensamma fiskeripolitiken 
• Gröna given – Vattenbruk en källa till 

protein med lågt koldioxidutsläpp för 
livsmedel och foder

• Exempel: EU Algae Initiative

Mål med vattenbruket på EU-nivå
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• Uppdrag om förutsättningar för framtida 
samexistens mellan havsbaserad vindkraft, 
yrkesfiske, vattenbruk och naturvård

• Redovisas 28 februari 2023

Samexistens mellan havsbaserad 
vindkraft och livsmedelsproduktion
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