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VERKSAMHETSPLAN 2018     
 

Finansiering har säkerställts fram till slutet av 2019 genom den Europeiska 

Havs- och Fiskerifonden (EHFF) men att vara proaktiv i att hitta projektmedel 

eller anbud för att driva verksamheten är alltid ett mål av VCO.  

 

Regioner, regionförbund och länsstyrelser i vår närhet bör bearbetas för att säkra 

upp nödvändig medfinansiering i ovan program. Styrelsen påbörjar utredning 

kring hur VCO som organisation ska fungera i framtiden.  

 

Att vidareutveckla befintliga riktlinjer för potentiella företagare som vill etablera 

RAS eller akvaponi odling. Under 2017 skapade VCO ett bra samarbete med 

ReFarm 2030. Det samarbetet kommer att fortsätta även under 2018 där en del 

av samarbetet kommer att innebär skapandet av ett vägledningsmaterial om hur 

man går till väga, kontakter, tillstånd, ekonomiska beräkningar, produktions-

anläggningar, och företagsekonomiska förutsättningar. VCO kommer också att 

uppdatera och ta fram nya informationsmaterial som kan delas ut under möten 

och som promotar VCO som en information- och kontaktnav inom vattenbruk 

 

Under 2017 har VCO initierat kontakt med flera andra aktörer inom vattenbruk 

och inte minst med Vattenbrukscentrum Norr (VBCN). Både VCO och VBCN 

vill se en förenat vattenbruksnäring och kommer att sträva efter det under 2018.  

 

 

Aktiviteter 

 

- Råd och stöd till potentiella vattenbrukare och verka för att fler 

vattenbruksföretag startar upp 

 

- Bidra med expertstöd inom RAS vid större etableringsprojekt 

   

- Erbjuda dessa nya företag hjälp med nätverk, tillstånd, teknikval etc.  

 

- Arbeta aktivt för fler medlemmar inklusive flera av de aktiva RAS odlare 

 

- Arrangera möten och samarbete för flera träffar och studieresor för 

potentiella odlare tillsammans med andra partners som t.ex. ReFarm 

2030  
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o Anordna minst 2 informationsseminarier inom området 

vattenbruk 

 

o Anordna 2 informationsmöte/utbildningstillfällen om 

möjligheterna med musselodling. 

 

o Anordna minst 2 studieresor till RAS odlingar i samarbete med 

ReFarm 2030 

 

 

- Utarbeta och driva utvecklingsprojekt i samarbete med andra aktörer. Det 

finns redan planerat samarbete med ReFarm 2030, SLU, Sweco, VBCN 

och Vadstena Fisk. 

 

- VCO skall vara med som en del av utbildningen inom YH Fisk och 

skaldjursodling, i samarbete med Lysekils kommun under första halvan 

av 2018. 

 

- Informationsmaterial: Ett handledningsmaterial eller handbok om 

RAS/akvaponik och en broschyr om att starta ett vattenbruk. 

 

- Initiera samarbete i ett projekt om cirkulär eller kretsloppsodling 

tillsammans med Drivbänk och Vreta Kluster där kompost, insekter och 

fisk ingår.  

 

- Att driva musselodling i sankt Anna  

 

- Utföra en andra skörd av musslor och starta en ny produktionscykel för 

odlingen. Planera för hur musselodlingen skall drivas efter projektet 

BBG. 

 

- Vara aktiv i vattenbruksrådet på den nationella nivån. 

 

- Utökat samarbete med Jordbruksverket (kopplat till Livsmedelsstrategin 

m.m), Landsbygdsnätverket, utbildningar och andra nationella och 

regionala aktörer inom vattenbruk 
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Bemanning 

 

Jason Bailey har tjänsten som verksamhetsledare med fastanställning (100%). 

Mats Emilsson är ansvarig för driften av musselodlingen (60%).  

 

VCO hyr kontorsplats på Vreta Kluster.  

  

 

 

 

 Bengt Nordström 

Ordförande 
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