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Vad är Vattenbruksprojektet?
Region Jönköpings län arbetar för en ökad
och hållbar produktion av livsmedel i länet.
Detta för att ge fler jobb, grön tillväxt och en
minskad sårbarhet inför kriser. Som en del i
arbetet genomförs vattenbruksprojekt för att
kartlägga intresset och lämpliga områden
för vattenbruk inomhus. Projektet är inriktat
på odling av fisk i RASodlingar
(Recirkulerande AkvakulturSystem) samt
grönsaker tillsammans med fisk i
akvaponiska system. Läs mer om Akvaponi
och RAS på projektets hemsida.
Projektet genomförs med stöd från havs
och fiskeriprogrammet och pågår till oktober
2022. Projektägare är Region Jönköpings

Vad har hänt hittills i projektet?
Det har bildats en styrgrupp med
representanter från Region Jönköpings län,
Länsstyrelsen, Refarm linné, SWECO och
LRF.

län. Refarm Linné arbetar som

I december bildades en referensgrupp med
fler aktörer:

huvudkonsult i projektet. Sweco, Gårdsfisk,
Pond Fish And Greens och Lundvalls

•

Fiskevattenägareförbundet

Diverse medverkar som underkonsulter.

•

Hela Sverige Jönköpings län

•

Leader Östra Skaraborg

•

Bisfärsområde Östra vätterbranterna

•

Naturskyddsföreningen, Jönköpings län

•

Stora Segerstads naturbrukscentrum

•

Framtidscentrum Gislaved

•

Värnamo kommun

•

SciencePark

•

Energikontoret Norra Småland

•

Vätterhem

•

Johanssons försäljning

•

Anu Goup

Enkät om intresse för att driva
vattenbruk och tips på lämpliga
platser
Är du intressarad av att starta RAS eller
Akvaponi eller har du tips på lokaler eller
byggbar mark som skulle kunna användas
för ändamålet? Svara i så fall på denna
Enkät om intresse och lämpliga platser för
odling av fisk och grönsaker inomhus
Hjälp också gärna till att sprida enkäten!

Den 8 december hade vi workshop där vi
diskuterade projektet med olika intressen.
Nu i januari har vi en första enkät ute för att
sondera intresset för att driva vattenbruk
och få tips på lämpliga platser för
vattenbruk. Se mer här till vänster.

Hemsida för projektet

Inbjudan till workshop 2

Projektet har nu en hemsida. Där kommer
att finnas information om pågeående

Nästa workshop kommer att äga rum 23e
februari 9.0012.00

enkäter och annat som är på gång i
projektet. Man kan också hitta
dokumentation från workshop 1. Hemsidan
når du här.

På programmet:
•

Inspirationsföreläsning om akvaponi
med Niklas Wennberg som har flera års
erfarenhet av akvaponi i Göteborg och
en nystartad odling i Floda.

•

Resultat från vår första enkät om
intresse för att driva vattenbruk och tips
på lämpliga platser.

•

Det fortsatta arbetet med kartläggning
av lämpliga platser för vattenbruk, i
tätort så väl som på landsbygd.

Mötesplan
Tider för kommande Workshops
•

23 februari 912 (fika från 8.30)

•

22 sep 912 (fika från 8.30)

Referensgruppsmöten
•

2 mars kl 10.00

•

4 maj kl 13.30

•

30 sep kl 10.00

Vill du veta mer om projektet eller anmäla dig till nyhetsbrevet?
Kontakta Rickard Almers på rickard@miljolinne.se eller 0736130297
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