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Landbaserad fiskodling – att skapa ett hållbart ekosystem 
 

 
 

 
Intresset för landbaserad fiskodling växer mer och mer!  

 
 
 
Välkomna till en fullspäckad halvdag med inspiration, ny kunskap och avsmakningslunch! 
Många är nyfikna på landbaserad fiskodling och potentialen för en ny näring på landsbygden är stor.  
Under denna förmiddag sätter vi på kunskap, dialog om vad som behövs för att skapa ett hållbart 
ekosystem. Avslutningsvis bjuder vi på kreativ avsmakningsmeny lagad på den grönlistade tilapian 
och clarias (ålmal).  
 
Vi tar ett helhetsgrepp för att belysa vad som krävs för ett hållbart ekosystem, vilka roller och nischer 
som öppnas upp för lokala innovatörer och entreprenörer. Vi bjuder på kunskap, både lokal och 
internationell, vi har en gemensam dialog om potentialen och vi ger möjlighet att provsmaka – allt 
för att skapa en relation till produkten, stimulera oss själva till att våga bryta mönster/prova något 
nytt.  

 
 
Detta arrangemang genomförs i samarbete med: 
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                                                                                                                                                                                                       Vi finansieras av: 

 
När: den 31 maj 2018, 9.00 – 13.30 

Var: Östarps Gästis 

 
Kort om programmet 
9.00 Kaffe och fralla 
 

 Recirkulerande system för fiskodling inomhus – hur funkar det?  

Diana Olsson Waage från Lantfisk i Surte ger en inblick i hur recirkulerande fiskodling 

på land är uppbyggd, vad som krävs och hur systemet fungerar. Landbaserad fiskodling 

sker i helt slutna anläggningar, utan påverkan av yttre faktorer som väderlek, temperatur, 

miljö och vattenburna störningar - kontroll är nyckeln.  

 

 Vad krävs av en värdekedja – ett ekosystem – vilka delar blir viktiga?  

För den enskilda vattenbrukaren handlar det internt om att producera och föra ut sin 

produkt på marknaden. Men externt ingår produkten i en lång värdekedja som i varje länk 

definieras av en kund. Det kan vara en slutkonsument, en organisation eller ett företag som 

är delaktig i värdeproduktionen. Hur ser flödet ut för ett vattenbruk? Och vilka aktiviteter är 

primära och vilka är stödjande? Linda Hallberg på Ekofisk i Landskrona ger oss in en 

inspirerande bild av hur värdekedjan kan se ut i just denna bransch. 

 

 Internationell utblick – vad kan vi lära av andra? 

I flera andra länder ser vi intressant tillväxt inom landbaserad fiskodling. Vad kan vi lära av 

andras resa? Vad finns det för erfarenheter kring utrustning för landbaserad fiskodling, kring 

fiskberedningsutrustning och foderutveckling? Kent Olsson berättar om vad han har kommit i 

kontakt med på den ryska marknaden. 

 

 Gemensam dialog kring vad vi kan skapa i sydöstra Skåne med omnejd 

 

12.00 Lunch och avslutningsmingel 

 

Detta är ett arrangemang inom Skåne Innovation Week 

Anmälan gör du via: https://simplesignup.se/event/132435  

 

Varmt välkommen! 

http://simplesignup.se/event/132435-landbaserad-fiskodling-att-skapa-ett-haallbart-ekosystem

