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Verksamhetsberättelse 2017.      
 

Under första halvan av året har VCO haft 4 deltidsanställda personer: Markus 

Langeland (25% anställning) Ola Helmerson (30%), samt Mats Emilsson och 

Jason Bailey i över tid varierande omfattning. Sedan 1:a juli har Jason Bailey 

varit anställd som verksamhetsledare med 100% anställningsgrad.  

 

VCO drivs i formen av ideell förening med en styrelse sammansatt av 

representanter för det offentliga, privata och akademi. Styrelsen har haft totalt 4 

möten under året.  
 

Aktiviteter 
Utförda aktiviteter presenteras kopplade till delmål från Verksamhetsplanen 2017 

(VP2017).  

 

Att säkerställa fortsatt verksamhet efter år 2017. Att under året vara proaktiv 

och söka finansiering genom anbud och projektmedel. 

- Beviljat stöd inom LOVA projektet för musselodlingen i Sankt 

Annas skärgård: 280 000kr 

- NutriTrade 2018: Beviljat stöd för musselskörd 2018 – 12Kr/kg 

- I juli 2017 fick VCO besked om beviljad finansiering från 3 projekt 

inom Livsmedelsstrategin (Jordbruksverket). Dessa 3 projekt 

inkluderade (1) utveckling av branschriktlinjer för musselodling i 

Östersjön (382 tkr), Informationsinsatsar inom RAS och akvaponi 

(142 tkr) och ett tillväxtprojekt tillsammans med Vadstena Fisk AB 

för verifiering av tillväxtmodellen för abborre (116 tkr). 

Branschriktlinjer projektet ska slutrapporteras i maj 2018. Projektet 

om Informationsinsatsar slutrapporterades i december 2017. Tillväxt 

projektet ska rapporteras innan slutet av 2018.  

- VCO har även fått beviljat omfattande stöd från Jordbruksverket för 

satsningar på bl.a. kompetensutveckling och informationsinsatser 

inom vattenbruk genom Havs- och Fiskeriprogrammet (HoFF). 

Stödet är på 1,4 milj. Kronor och sträcker sig över 2 år med 

slutrapportering december 2019.  

 

Att vidareutveckla befintliga riktlinjer för potentiella företagare som vill 

etablera RAS odling. Ett vägledningsmaterial om hur man går till väga, 

kontakter, tillstånd, produktionsanläggningar, odlingsbara fiskarter och 

företagsekonomiska förutsättningar, vidareutveckla den ekonomiska kalkyl för 

ett medelstort RAS-system utifrån flera arter.  
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- Material (webbmaterial utvecklas konstant och antal besökare på 

webbplatsen & FaceBook sidan utökas). Statistiken visar att vi får 

över 3000 besökare per dagen på webbsidan, de flesta från 

Storbritannien och Nederländerna. Syftet med denna enorma ökning i 

trafiken är dock okänd i dagsläget men det har varit konstant sedan 

slutet av november. Sverige står för runt 2000 av de totala besökarna 

sedan slutet av november (~5%). 

- VCO har producerat en ”Handbok för Sötvattensfiskar i RAS” i 

tryckt och elektroniskt format.   

- I samarbete med ReFarm 2030 har VCO också producerat en 

synopsis handbok som täcker akvaponi, tillstånd, fiskarter, vatten, 

kommunala riktlinjer och information om RAS. Denna synopsis ska 

utvecklas vidare under 2018 tillsammans med ReFarm 2030.  

- Tillstånds figurer uppdaterade på webbsidan och presenterade på 

möten på Gotland, Karlskrona och Nyköping.  

 

 Att vara sammankallande för två delåtgärder (delåtgärd; Utveckla 

produktionssätt för fler vattenbruksarter och delåtgärd; Ekonomisk 

bärkraft i slutna och integrerade system) i den nationella handlingsplanen 

för svenskt vattenbruk. Ansvaret innebär att man har ansvar för att initiera 

samverkan inom åtgärden genom kontakter med andra relevanta aktörer. 

 Utarbeta och driva utvecklingsprojekt i samarbete med andra aktörer  

 Utökat samarbete med Jordbruksverket (kopplat till Livsmedelsstrategin 

m.m), Landsbygdsnätverket, och andra nationella och regionala aktörer 

inom vattenbruk  

 

- VCO har initierat samarbete med många parter inom vattenbruk, 

både inom olika projekt och rådgivning/undervisning/presentationer. 

VCO har samarbetat med de följande under 2017:   

 ReFarm 2030 – samarbete under Hösten 2017 som kommer 

att fortsätta under 2018 

 Uddevala Kommun – rådgivning och produktion av 

informationsmaterial i form av webb-baserade undervisning 

och tryckt material 

 Gotland – Blått Centrum – Seminarium oktober 2017 och 

inleder planering av en kurs för potentiella vattenbrukare.  

 Oskarshamn – mars 2017 – möte om ”BIC II”  

 Swemark (VCV) – kursföreläsare i tillståndsansökning  

 Vattenbrukscenter Norr – Initierat kontakt och diskussion 

kring ett samarbete i utveckling av ekonomiska 

beräkningskalkyler  
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 Landsbyggdsnätverket – samarbete under inspirationsmötet 

på Gotland och fortsätt kontakt med aktörerna inom LBN. 

 Eu Percid Fish Group – Möte på Irland i mars 2017. Skapade 

kontakter inom abborre-fisk gruppen inom Europa. 

 BBG – fortsätt samarbete med andra aktörer inom BBG 

projektet 

 Regionförbundet Kalmar Län – återträffande grupp av 

intresserade odlare, andra näringar (kyckling industri) och 

myndighetspersoner  

 Sättfisk och Sportfiskare – initierat kontakt med denna grupp 

som har många års erfarenhet inom land-baserad fiskodling. 

Inbjuden till ett möte i februari tillsammans med VCN.  

 Jordbruksverket – Nära kontakt och regelbunden dialog med 

SJV. Vi jobbar tillsammans inom ett projekt om digitala 

satsningar för tillståndsansökningar. Här har vi varit med om 

ett samarbete mellan länsstyrelsen, HaV, SJV, Tillväxtverket 

och kommuner för att ta fram en online ansökningsformulär 

som anpassas efter svar från sökaren. Har inlett diskussioner 

med Veronica Andrén om att utveckla en presentation där jag 

och Veronica åker och presenterar om vattenbruk till 

skolbarn. 

 VCO har skrivit en rapport till Havs och Vatten myndigheten 

(HaV) som heter ”Översikt av tekniker för odling av 

vattenlevande organismer i Sverige” och har assisterat i en 

miljökonsekvens beskrivning för utökning av produktion hos 

en odlare i Östergötland. 

 VCO:s projekt för åtgärden Kunskapshöjande insatser kring 

recirkulerande vattenbruk. VCO har genomförts genom en 

ekonomisk kalkyl för RAS odling av abborre, som var 

rapporterat i slutet av 2016 men presenterades muntligt juni, 

2017 till SJV Jönköping. En förstudie om 

smittspridningsrisker vid RAS-odling i Sverige var klar i maj-

juni 2017.   

 Samarbete och regelbunden kontakt med flera etablerade 

företag inom vattenbruk: Stadsjord, Gårdsfisk, Lantfisk, 

Norrstyle, Ekofisk, Vadstena Fisk, m.m. 

 

 Råd och stöd till potentiella vattenbrukare och verka för att fler 

vattenbruksföretag startar upp 

- VCO har informerat, samarbetat och haft 

informationsutbyten/utbildning för ett flertal potentiella och 
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befintliga entreprenörer inom vattenbruk. Dessa fanns bland annat i 

Kalmar Län, Jämtland, Skåne, Östergötland, Halland, Sörmland, 

Västra Götaland och Örebro Län. Bland andra har vi haft mycket 

diskussion med: Ekofisk – Landskrona, Hasselby Konsult - 

Emmaboda (Kalmar), Kungshamn lax, Brightwater Fish – Bromma, 

Ödvada Fisk – Emmaboda (Kalmar), Kedjeåsens Fisk AB - 

(Karlskoga), Gordon Danielsson – Jämtland, Thomas Olsson 

(Gotland), Niklas Wennberg (Göteborg), Olsson Waage (Västra 

Götaland), Mikael Andersson (Östergötland), Studenterna på YH 

kursen.  

 

 Verka för fler medlemmar  

- Nyhetsbrevet skickas ut minst 4x per år och resultatet har blivit en 

ökning i anmälda. FaceBook sidan växer och antal följare har ökat 

med 50% sedan den publicerades i september, 2017.  

- Medlemskap i VCO har dubblat från 2016 till 2017, från 8 

medlemmar 2016 till 18 för 2017.    

 

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

skaldjursodling, i samarbete med Lysekils kommun 

- VCO har fortsätt ansvar för en stor del av kursen och kommer att 

fortsätta med uppdraget under 2018-2019 förutsätt att Lysekil 

beviljar stödet till Yrkeshögskolan.  

- Kursen är ett bra sätt för VCO att lära känna de flesta nya och 

etablerade aktörer inom vattenbruk-Sverige.  

 

 Anordna 2 informationsseminarier inom området vattenbruk 

 Anordna 2 informationsmöte/utbildningstillfällen om möjligheterna med 

musselodling. 

- I mars, 2017 var VCO med på en studieresa utifrån Kalmar till 

Gårdsfisk i Kristianstad. 

- I samband med VCO:s årsmöte i maj, arrangerades ett seminarium 

med talare från Norrstyle störodling (Nyköping), Ekofisk 

(Landskrona), Torsta AB (Kall) och Jordbruksverket.  

- I samarbete med ReFarm 2030 kunde VCO planera och vara delaktig 

i flera studieresor och informationsmöten:  

 Studieresa till Stadsjord, Göteborg. 24-okt., 2017. Det fanns 

33 besökare på plats och vi hade tid efter besöket att 

diskutera akvaponi och RAS med deltagarna. 

 Studieresa till EkoFisk i Landskrona. 8-nov, 2017. VCO och 

ReFarm 2030 samarbetade med att ordna ett besök på en 
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industriell symbios odling av tilapia i Landskrona. Det 

fanns 16 besökare på plats och vi höll i ett seminarium om 

RAS odling. VCO diskuterade odling av olika sötvattens 

fiskarter. 

 Studieresa Norrstyle AB. 27-nov, 2017. VCO och ReFarm 

2030 samarbetade med att ordna ett besök på en stör odling 

i Enstaberga. Det fanns 36 besökare på plats och vi höll i ett 

seminarium om RAS odling. VCO diskuterade odling av 

olika sötvattens fiskarter och akvaponi samt ekonomi och 

marknaden. 

 Informationsmöte och seminarium på Gotland. 26-nov, 

2017. VCO deltog i ett inspirationsmöte om RAS odling 

och dess möjligheter på Gotland. Runt 50 personer var på 

plats. VCO var en av huvudtalare och var en del av panel 

diskussionen efteråt.  

 Kalmar: VCO har varit delaktig i en Regionförbundet 

Kalmar Län Intressegrupp av runt 15-20 personer) som 

träffade 2 gånger under året för att diskutera ekonomi, 

utfodring av fisk, alternativa foder och nya arter i akvaponi 

och RAS.  

 Samarbete – Utveckling av en ekonomisk kalkyl för små-

skalig akvaponi – Sörmland Länsstyrelsen. Rådgivning om 

kalkylen.  

 Möten under matveckan i Växjö tillsammans med ReFarm 

2030. 7-september, 2017.  

 

 

 Initiera förstudie om anläggning av testbädd – RAS-odling 

◦ VCO har varit delaktig i möten och samlat information om 

möjligheterna och kostnader för en Demo-RAS.  

 

 

 

Musselodling 

VCO har under 2017 bedrivit en musselodling i Sankt Annas skärgård Intresset 

för odlingen har varit stort och ett flertal studiebesök har tagits emot för att 

sprida kunskap  om musselodling i Östersjön.  

 

VCO har också haft fortsatt samarbete inom BBG projektet. Projektet är ett 

transnationellt EU-projekt som finansieras av EU:s östersjöprogram. Projektet 

löper maj 2016-april 2019 med fokus på storskalig musselodling i Östersjön. 
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VCO deltar med den pilotodling som etablerats i St Anna skärgård.  I och med 

projektet säkras driften av musselodlingen under perioden 2016-april 2019.  

 

På hösten 2017 skördade VCO för första gången efter att ha köpt 

skördeutrustning från ett företag i Holland. På 4 linor tog VCO upp 15 ton 

musslor som fraktades till Tekniska Verket i Linköping för produktion av 

biogas. Den totala skörden (inklusive planerat skörd våren 2018) uppgår till 

omkring 75 000 kg musslor. Det innebär ett upptag av omkring 825 kg kväve 

och 83 kg fosfor, vilket är ett betydligt högre resultat än förväntat. 

 

 

 

Bengt Nordström 

Ordförande 
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