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Växjö den 15 februari 2017 

Studiebesök på  Slakthuset Göteborg 
– ett nav för kvartersodling och akvaponik 

  
 

Heldagsupplevelse av urban livsmedelsproduktion! 
6 april kl 10-15 

Refarm	  2030	  är	  projektägare	  för	  Vinnovaprojektet	  ”Industriell	  symbios	  för	  akvakultur	  i	  
cirkulära	  flöden”.	  En	  av	  huvudaktörerna	  i	  projektet	  är	  Niklas	  Wennberg,	  Hylapond	  AB.	  Han	  
inte	  bara	  vet	  hur	  man	  organiserar	  akvaponik,	  han	  har	  en	  fungerande	  enhet	  igång.	  Två-‐tre	  
olika	  sorters	  fiskar	  i	  produktion	  och	  tillhörande	  växthus	  under	  planering	  –	  se	  modell	  ovan.	  
Så	  ser	  ramarna	  ut	  för	  vårt	  studiemöte	  i	  väst.	  
	  	  	  	  	  	  Utöver	  nödvändiga	  fika-‐lunch-‐ritualer	  kommer	  vi	  att	  titta	  på	  kvartersfiskodlingen	  –	  se	  
några	  bilder	  nästa	  sida.	  Växtodlingsdelen	  är	  i	  sin	  linda	  …	  men	  man	  får	  en	  god	  bild	  även	  av	  
den.	  Hur	  det	  kan	  se	  ut	  i	  skördesäsong	  kan	  man	  ana	  av	  bilden	  ovan.	  

Program 
10.00	  	  Samling	  kaffe/te	  och	  hembakat	  
10.30	  	  Vär(l)dens	  inspirerande	  sittning	  …	  om	  protein,	  vattenbruk,	  akvaponik.	  	  

Stora	  och	  små	  system	  –	  från	  kvartersmodeller	  till	  byalag,	  flera	  slags	  fisk,	  problem	  för	  
miljömärkning,	  urban	  industriell	  ekologi	  alt	  symbios	  m.m.	  

12.00	   Visning	  av	  fiskeriet,	  odlingsrum	  etc	  
12.30	   Lunch	  
13.15	  	  Samtal	  om	  fisk,	  protein,	  livsmedelsstrategi,	  samverkan	  och	  nordiskt	  samarbete.	  	  
14.30	   Åkahemfika	  under	  fortsatt	  trivsamhet	  
Kostnad 
Medlemmar	  faktureras	  500	  kr/person	  ex	  moms	  	  
Övriga	  800	  kr/pers	  ex	  moms 
Anmälan 
Max	  25	  pers	  –	  senast	  30	  mars	  på	  info@miljolinne.se	  -‐	  uppge	  namn	  och	  fakturaadress	  
Medlemmar	  har	  förtur.	  Vägbeskrivning	  till	  Slakthuset	  kommer	  vid	  anmälan	  	  
Ev	  frågor	  –	  Gösta	  Skoglund	  070-‐517	  54	  53	  
	  
Välkomna	  !	  
Maria	  Unell/verksamhetsledare	  	  
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	   	   Stora	  fiskar	  …	  i	  tankar	  

	  
	  
Reningsverket	  i	  bakgrunden	  

	  
	  
	   	   Grovreningsverk	  

	  


