
De nya affärsmöjligheterna – Fina fiskar fast på 
land. studiebesök och Seminarium  för nyfikna i 
Östergötland, Sörmland och hela Östra 
Mellansverige  
 
Tid: Måndagen 27 november mellan 16.00 – 20.00 
Plats: Tuna församlingshem, strax söder om 
Nyköping 
 
Efterfrågan på fisk ökar nu kraftigt.  
Men förutsättningarna förändras. 
 
Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk har 
det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett 
intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg 
foder kan ge 1,1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas 
akvaponik – kombinationen av vattenbruk av fisk eller andra 
vattenlevande djur och växtodling. Hos andra är det enbart 
landbaserad fiskodling. Idag har Sverige en låg 
självförsörjningsgrad av både fisk och grönsaker. Samtidigt som 
efterfrågan på fisk och grönsaker ökar snabbt. 
 
I Sverige såväl som i Östra Mellansverige finns mängder med 
tomma djurstallar och gamla industrilokaler. Dessa lokaler är en 
resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar gårdarna och 
lokalerna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen.  
 
Vi kommer att göra studiebesök på Norrstyle AB som driver 
fiskodling i en gammal industrilokal i Enstaberga söder om 
Nyköping, Här odlas tre sorters stör och regnbåge. 
 
Vi kommer också att få unik möjlighet att få en inblick i den 
explosion som nu sker i nya sätt att odla främst fisk men även 
grönsaker. Efterfrågan i såväl Mälarregionen som internationellt 
växer nu kraftigt.  Vi kommer att diskutera land-baserade 
odlingssystem och vilka fiskar är möjliga att odla på detta sätt. 
Vidare tar vi upp marknads-förutsättningarna för grönt och 
fisk.  Vi går också igenom lite om stöd och regler. Vi bjuder 
också på lite att äta och dricka. 



                             
     

Program för De nya affärsmöjligheterna – Fina fiskar 
fast på land. 

 
Samling vid Tuna församlingshem söder om Nyköping, 2 minuter 
från Norrstyles anläggning (karta kommer vid anmälan) 
 
·       Kort introduktion om kvällen. 
·        Studiebesöket på Norrstyle Swedens anläggning i 

Enstaberga Vd Jelena Gazeeva . Efter studiebesöket 
korta frågor om anläggningen. 

·        En kvällsmåltid med Stör m.m. och kort presentation 
varför vi är här. Refarm 2030 

·       RAS, Art och Ekonomi. Så enkelt som möjligt, men inte 
enklare.  Jason Bailey Verksamhetsledare 
Vattenbrukscentrum Ost 

·       Erfarenheter att odla tilapia.  Bosse Persson Rekarne fisk, 
med lång erfarenhet att odla tilapia. 

·         Möjligheter och utmaningar, efterfrågan och 
lönsamhet med fiskodling. Peter Eklund Refarm 2030 

·       Att satsa på fiskodling- Vilka regler och 
stöd  Fiskerikonsulent Jimmy Blom Länsstyrelsen i 
Södermanland 

·       Frågor och samtal om fisk, protein, ekonomi, marknad 
och samverkan.   Jason Bailey, Peter Eklund 

 



Kostnad: Vi har möjlighet att erbjuda detta möte kostnadsfritt 
tack vare stöd från den nationella livsmedelsstrategin 
administrerad av Jordbruksverket. Anmäld deltagare som inte 
dyker upp debiteras 600 kr. 
 
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan senast 17 
november till jason.bailey@vattenbrukscentrumost.se eller 
peteklund@gmail.com  Uppge namn och mailadress. 
Vägbeskrivning kommer vid anmälan. Visar det sig att vi är 
flera från samma orter ska vi försöka samordna samåkning. 
 
Varmt välkomna 
Maria Unell, Verksamhetsledare Refarm 2030 
Jason Bailey, Verksamhetsledare Vattenbrukscentrum Ost 
Peter Eklund, Verksamhetsutvecklare Refarm 2030 och Hela 
Sverige ska leva Sörmland. 
 
 
 
                                     
 
 
 
Andra aktiviter i projektet Cirkulär fiskproduktion 
 
8 november:  Studiebesök och samtal på Ekofisk i Landskrona 
23 november: Seminarium om De nya affärsmöjligheterna – cirkulära system 
genom klimatsmart akvaponik, heldag Lerum 


