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Kostenheter i Mälardalen inbjudes att delta med 2 pers/lag 

Välkommen till en unik* utvecklingskurs med ”Flera Fina Fiskar”  
Varför      Offentlig sektor är en viktig nyckel till matlagning med landodlade 

fiskar som bas.  
När            Onsdag den 31 okt kl 09.00-15.00  
Var            Metodmatlagningsköket, Moraberg. Morabergsvägen 6B Södertälje  
Hur           Fika + föreläsning först på morgonen. Ungefär 10.30 drar vi igång vid 

spisarna. Målet är 16 olika fisk-grönsaksrätter. Framåt 12.30 är det 
dags för avsmakning och samtal om respektive rätters möjligheter i 
kommunal matlagning. 

Kock Jens Vikingsson, tidigare kostchef i några kronobergskommuner, 
numera frilansare. Dessutom Emma Shields, egen restaurang – 
tidigare bl.a. PM i Växjö, Oaxen, restaurang Flickan etc 

Gästföreläsare     Gösta Skoglund, SA Refarm berättar om de nya fiskarna, som odlas i 
några av landets få pilotanläggningar … och som levererar till vår kurs. 

Arrangör Refarm AB och MatLust 
Kostnad 1000 kr/lag – ex moms.  

Resten betalas av Jordbruksverkets stöd för vattenbruk. 
Frågor Gösta Skoglund, 070-5175453 eller mail gosta@miljolinne.se 
Anmälan Senast 15 oktober – gärna tidigare till info@miljolinne.se … först till 

kvarn gäller. Två personer/lag och totalt 18 deltagare. 
 

Välkomna med anmälningar! 
 

Katarina Erlingson 
Vik verksamhetsledare 

Refarm AB 

  

 
   

    

* Unik kurs … andra i landet. Visionen är att vara modell för övriga kommuner i regionen. 
** Bilder från workshop 23 mars 2017 på Ryssbygymnasiet – foto Magnus Hörberg 
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Den nationella organisationen Refarm … www.refarm.se  

 Fiskodlingar är på väg upp på land och fram till år 2030 kan landbaserade fiskar finnas spridda i 
hela landet - gärna kombinerad med odling av grönsaker i slutna cirkulära system. Som exempel 
på ”cirkulär ekonomi” är fiskodling utmärkt, då den har tydliga tillämpningar både i tätort och på 
landsbygd.  

 Refarm startades efter en EU-konferens på temat Refarm Europe på initiativ av Peter Eriksson, 
Niklas Wennberg och Miljö Linne. En nationell förening kom till stånd mars 2016 för att arbeta 
med att främja ett proteinskifte mot mer fisk och grönt och kunna skapa 200 000 jobb fram till år 
2030, genom en mer landbaserad cirkulär produktion såväl på landsbygd som i ”städerna”, och 
genom att nyttja tomma ytor och gamla utrymmen i form av t ex ladugårdar och industrilokaler.  

 Med stöd från Vinnova, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Kronoberg m fl har 
Refarm sedan dess varit drivande att utveckla en helt ny landbaserad näring över hela landet. 
Redan idag är 21 anläggningar igång och det närmaste åren fördubblas detta antal. Vi har 
medverkat till att riksdag och regering nu ser över regelverket.  

 Samhällets stöd har varit omfattande i form av Vinnovaprojekt, stöd från länets offentliga aktörer 
och Jordbruksverket. Under de tre första åren har vi sammanlagt tagit emot c:a 5 Mkr för att driva 
vattenbruksfrågor, landsbygdsutveckling och konkretisering av länens livsmedelsstrategier. 

 Vi har arbetat med inspirationsseminarier, konkreta studiebesök, marknadsanalyser och att 
introducera detta såväl bland några av Sveriges främsta restauranger och offentliga matlagare 
såväl på sjukhus som i kommuner. Vi arbetar med rådgivning, utbildning och nätverksbildning. 

 Under Sveriges största matevent i Växjö MAT2018 genomförde vi flera studiebesök, 7 seminarier 
om allt från landbaserad produktion i tomma industrinaläggningar/ladugårdar, fiskodling i 
rymden i tyngdlöst tillstånd samt flyktingförläggningar i Afrika. Slutligen har vi så här långt 
arbetat politiskt (riksdagsseminarium) för att få ökade prioriteringar bland politiska partier för 
omställning av vår livsmedelsproduktion. 

Det här har vi uträttat … och uträttar i år 

 En rad studiebesök på befintliga landbaserade fiskodlingar – Tilapia, Clarias och stör. 

 Vi genomförde i år Almedalens enda seminarium (av c: 4200) med fokus på cirkulär 
livsmedelsproduktion. Dessutom kunder vi låta c:a 400 personer få provsmaka en 
gastrodelikatess på rökt ålmal under Almedalens stora miljömingel torsdag 5 juli. 

 Vi har öppnat upp för Refarms egen landsbygdsvision – en fiskodling i en ombyggd ladugård i 
varannan socken senast om 5 år. Det finns c:a 3000 socknar i Sverige! Dessutom i varje kommun 
ett ny-eller ombyggt flerbostadsboende med integrerad fisk/grönsaksproduktion. Det skulle 
medföra minst 1500 fiskodlingar jämt fördelade över hela landet.  

Våra planer … 

 Medverka i flera små/stora konferenser/möten – Eskilstuna, Södertälje, Härnösand m.fl. 

 Fler studiebesök och ladugårdskonferenser … med sikte på fiskodling 

 Flera kökschefskurser – Lerum, Jönköping, Södertälje 

 Flera gastro-fisk-kurser 
 
 

Refarm AB Tel: 0470-400 73        Bankgiro: 654-6709 

Smedjegatan 3B Mobil: 070-5175453  Org.nr: 559065-9560 
352 46 Växjö gosta@miljolinne.se Innehar F-skattebevis 
 www.refarm.se 
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