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Vilken julklapp!
Umlax AB har idag fått fortsatt miljötillstånd i sjön Malgomaj
Nu har Miljööverdomstolen satt ner foten och avisat överklagan. Det innebär
att MPD:s beslut står fast att Umlax AB´s sätt att odla fisk i Malgomaj är bästa
tillgängliga teknik (BAT).

I december 2018 erhölls beslut från Miljöprövningsdelegationen (MPD), vilken
tillstyrkte ansökt verksamhet. Beslutet överklagades av en privatperson boende i
Finland via ombud. Efter en lång och utdragen prövningsprocess i flera rättsinstanser
har MÖD beslutat att avisa överklagan. Detta beslut går inte att överklaga och
tillståndet har därmed vunnit laga kraft.
-

Vilken fantastisk julklapp för mig, för vår duktiga personal, för
inlandskommunerna, för svensk mat och alla våra kunder. Detta innebär att vi
kan fortsätta och utöka vår produktion av vår fantastiska och hälsosamma
fjällröding. Det tryggar sysselsättning och ger oss även helt andra möjligheter
att göra långsiktiga och hållbara investeringar, säger ägare och VD Josef
Nygren.

-

Det är med stor lättnad jag nu konstaterar att denna långa och märkliga
process äntligen är över. Det har slitit hårt på bolagets ekonomi, anställda och
ledning och nu får de äntligen fokusera på att producera fjällröding till våra
matbord, säger Anna-Carin Jonsson styrelseordförande i Umlax AB.
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-

Jag hoppas också att detta är en vägvisare, för övriga miljötillståndsprocesser,
som pågår i vårt land. Beslutet ligger helt i linje med en utökad svensk
livsmedelsproduktion, fortsätter Josef Nygren.

För ytterligare information:
- Josef Nygren, ägare och VD Umlax AB, tel 070-677 81 10
- Anna-Carin Jonsson, styrelseordförande Umlax AB, tel 070-606 04 62

Umlax AB bedriver sedan 1987 fiskodling med förädling och försäljning av fisk.
Rörelsen är inriktad framför allt mot fjällröding, där bolaget etablerat en
marknadsledande position i Sverige. Umlax AB bedriver genom sina anläggningar i
Vilhelmina, Malgomaj, Lockne, Arjeplog, Slussfors och huvudkontor i Lycksele.
Umlax har verksamhet genom hela produktionskedjan från avelsfisk och rom till
leveransklara fiskprodukter. Bolaget sysselsätter för närvarande 30 anställda samt
extra personal.
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