Akvaponi kopplar samman den gröna och blåa näringen
- lär dig om landbaserat fiskodlingssystem som affärsmöjlighet
Akvaponi är ett slutet kretslopp där fisk och grönsaker drar nytta av varandra.
Fiskens restprodukter blir växternas näring samtidigt som de renar vattnet. När vi
odlar inomhus har vi möjlighet att producera mat året om, under kontrollerade
former som bidrar till minskat matsvinn. Genom att placera odlingar på land ges
möjlighet till diversifiering och nya grönblåa jobb regionalt i Sjuhärad.

Dag:

Torsdag 24 oktober 2019

Plats:

Rådde Gård, Länghem

Tid:

09.30 – 12.30

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Refarm Linné och görs inom
ramen för två Leader Sjuhäradprojekt.
Gröna Möten Sjuhärad sprider ny kunskap och belyser möjligheterna inom de gröna
näringarna. Refarm Linné är en förening som sprider kunskap och inspiration om
hållbar produktion och konsumtion av mat från landbaserade fiskodlingar.
Anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på
www.gronamoten.se senast 20 oktober 2019.
Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Välkomna!

Program
09.30 Inledning av Gröna Möten
Caroline Dahrén, Gröna Möten, inleder. Presentation av nytt Leader Sjuhäradprojekt, Kimberly
Berglöf, Refarm Linné.
09.45 Framtiden är blågrön - möjligheter och utmaningar samt efterfrågan och lönsamhet
Vilken potential har Sjuhärad och dess kommuner att skapa jobb och attraktivare platser?
Hur ser marknaden ut för fisk och grönt? Kimberley Berglöf, Refarm Linné.
10.10 Hur blir det mer cirkulär samhällsplanering på riktigt
Går det att arbeta mer långsiktigt och cirkulärt. Landsbygden har goda förutsättningar att skapa
hållbara cirkulära processer där landbaserad fiskodling kan kopplas till övrigt jordbruk.
Kortfattad beskrivning av akvaponi. Niklas Wennberg, Refarm Linné
Paus med bikupor.
11.00 Livet som fiskbonde

Störodling – Sverige sist men snart bäst i världen

/Torbjörn Ranta, VD Arctic Roe of Scandinavia, småländsk störodling

Landbaserad odling med miljövänlig vattenrening

/Matilda Olstrope, tidigare VD Vegafish, bohusländsk räkodling
12.15 Nästa steg för nyfikna
Information om framtida inspirationsträffar och studiecirklar tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan. Ernst Gustafsson & Kimberly Berglöf
Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast
2019-10-20. Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18

Gröna Möten Sjuhärad och Mer fisk på land i Sjuhärad finansieras av:

