
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2

Mer fisk på land i Halland

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8295020492 
Namn FÖRENINGEN MILJÖRESURS LINNÉ
Utdelningsadress Smedjegatan 3b
Postnummer 35246
Postort VÄXJÖ
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0725116100
E-postadress kimberly@refarm.se

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Fiskodling har traditionellt sett varit placerad i öppet vatten (älvar, sjöar, hav etc.) men genom ny teknik är 
det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar var som helst, oberoende av var närmaste stora 
vattendrag ligger. Genom tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System), som renar och återvänder samma 
vatten i ett slutet system för fiskodling, minimeras vattenanvändningen och inget utsläpp av näring sker 
oövervakat. Man kan välja att koppla på grönsaksodling i form av hydroponi (odling av grönsaker i vatten) för 
att på detta sätt rena vattnet från näring. Detta kallas kretsloppsodling akvaponi när det sker i samspel med 
fiskodling, och kan ge en produktion av färsk fisk och grönsaker året runt. 
Genom att tillsammans med lokala föreningarna och organisationer anordna inspiration och informationsträffar 
runt denna nya näring ser vi en möjlighet till att öka kunskapen och på sikt arbetstillfällen på landsbygden. Vi 
vill i projektet erbjuda både inspirerande studiecirklar samt mer ingående kurser där deltagarna lär sig mer om 
utrustning, fiskarter, biologi, miljö och ekonomi samt marknadsföring.
För att öka kunskapen i konsumentledet vill vi anordna så kallade kökskurser där både privata restauranger 
och offentliga kök får utbildning i vad landbaserad fiskodling kan vara och hur dom kan använda sig av dessa 
fiskar i sina respektive kök.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering eller ditt projekt, har 
betalt alla fakturor för dina faktiska utgifter och skickat in ansökan om slututbetalning.
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Kontaktpersoner

Kontaktperson Maria Valeberg

Namn Maria Valeberg
E-postadress maria.valeberg@sv.se

Ansvarsområde
Studieförbundet Vuxenskolan 
(studiecirklar)

Kontaktperson Kimberly Berglöf

Namn Kimberly Berglöf
Utdelningsadress Smedjegatan 3B
Postnummer 35246
Postort Växjö
Land Sverige
Telefonnummer 0725116100
Mobilnummer 0725116100
E-postadress kimberly@refarm.se

Ansvarsområde
Projektledare/Verksamhetsledare Refarm 
Linné

Kontaktperson Gösta Skoglund

Namn Gösta Skoglund
Mobilnummer 0705175453
E-postadress gosta@miljolinne.se
Ansvarsområde Marknadsföring, utbildare, allt-i-allo

Välj projekt

Havs- och fiskerifonden - genomförande av projekt > Skapa mervärde 
(affärsutveckling/företagsutveckling) > Vattenbruk > Kompetensutveckling och rådgivning

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• HALLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• FALKENBERG
• VARBERG
• LAHOLM
• KUNGSBACKA



• HALMSTAD
• HYLTE

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet?
Nej

Motivera ditt svar
Refarm Linné är en ideell förening

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Halland 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Alla som är intresserade av en mer hållbar livsmedelsproduktion men framför allt entreprenörer,
småföretagare och lantbrukare samt privata restauranger och offentliga kök.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 619192 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Projektet och dess idéer är applicerbara på stora delar av vårt land och samtliga är inbjudna men fokus
ligger på Halland då det är där vi kommer att genomföra det tilltänkta projektet.

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Svar: Kunskapen är generellt låg vad gäller kretsloppsodling men väldigt spännande för dom flesta som får 
höra talas om det. Vi ser en stor potential med dessa nya tekniker som skulle kunna producera både mer 
hållbar och nyttig mat samtidigt som det genererar arbetstillfällen, både i staden men framförallt på 
landsbygden. 
Genom inspirationsföredrag följt av studiecirklar och mer ingående kursers ser vi att kunskapsnivån skulle 
kunna höjas och därigenom ge möjlighet till uppstart av nya företag som genererar arbetstillfällen. För att det 
ska finnas en marknad för potentiellt nya odlare vill vi också informera konsumenter, i detta fallet privata 
restauranger samt offentliga kök, om denna nya typ av odling och vilka produkter/fiskarter dom kan tänkas 
servera i framtiden.

Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Vi har idag extremt låg självförsörjningsgrad i Sverige på fisk och grönsaker (15-20%). Enligt 
livsmedelsverkets rekommendationer bör vi öka våran konsumtion av både fisk och grönsaker, dock är ca 
90% av världens fiskebestånd hotade och stora delar av året är vi i Sverige beroende av import för att få 
färska grönsaker. Kretsloppsodling kan hjälpa till att öka lokal produktion av båda dessa livsmedel samtidigt 
som arbetstillfällen skapas. Eftersom det är en relativt ny bransch är det dock inte många som vet om 
potentialen, vilket vi i detta projekt vill ändra på. Refarm Linné har jobbat hårt i denna frågan dom senaste 
åren, vi har rest runt och haft liknande aktiviteter som i detta projekt i andra delar av Sverige samt skrivit en 
handbok om landbaserad fiskodling, Fisk i hus.

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej 



Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Refarm Linné har tidigare haft liknande aktiviteter, så som inspirationsträffar och kökskurser men inte i 
Leader Hallands upptagningsområde. Studiecirkel materialet är rynkande färskt och grundutbildningen 
beprövad av en av våra anställda i Kalmar men utanför Refarm Linnés regi. 

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Målen är att utföra 6 stycken inspirationsträffar för att öka kunskapen om vad RAS och 
akvaponi/kretsloppsodling är. Därefter startas ett antal studiecirklar för de som är fortsatt intresserade som 
kommer att leda till att minst en omgång av grund utbildningen genomförs i Halland. För att öka kunskapen 
och intresset hos konsumenter kommer vi att genomföra 2 stycken kökskurser, en för privata restauranger 
och en för offentliga kök samt anordna två stycken studiebesök till etablerade RAS och akvaponiodlingar.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Vårt mål på lång sikt är att ha en fiskodling i varannan socken, en fiskodling i ett bostadshus i varannan 
kommun samt en regional visningsanläggning för vidare utbildning och informationsspridning. Vi har också 
som långsiktigt mål att hållbart odlad fisk och grönsaker kommer vara en självklarhet i både privata och 
offentliga kök.

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för 
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Se bilaga 1 och 2

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Kimberly Berglöf: Marinbiolog och utbildad inom fiskodling, har tidigare haft kurser i ämnet, se tidigare
nämnd grundkurs i Kalmar.
Gösta Skoglund: Omfattande pedagogisk utbildning, projektledning och verksamhetsledning inom hållbarhet.
Vid tidigare liknande aktiviteter har sakkunniga bjudits in att föreläsa för att ge expertåsikter i olika ämnen
eller visa hur myndigheter ställer sig till olika frågor. Tidigare samarbeten har hålls med tex
vattenbruksfrämjarna på Jordbruksverket, LRF representanter, livsmedelsstrategi ansvariga på
Regioner/Länsstyrelser, etablerade fiskodlare, ansvariga för vattenbrukscentrum mfl.

Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Som ovan tilltänkta; LFR, Jordbruksverket, Vattenbrukscentrum Ost, Region Halland,
Länsstyrelser samt etablerade fiskodlare. 
Vi har även ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Halland.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 



Beskriv det ideella arbetet
Svar: Deltagare i aktiviteter samt kurser, planering av träffar och evenemang - tex belagt på bygdegårdar,
föreläsare, marknadsföring.
Inspirationsträffar = 200 timmar
Studiecirklar = 216 timmar
RAS Kurs = 200 timmar
Kökskurser = 120 timmar
Summa = 736 timmar

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 161920 

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: RAS och akvaponi/kretsloppsodling är i sig relativt nytt och okänt i såväl Sverige som i Halland. En 
grundkurs har
som sagt utförts tidigare på annat håll men så vitt vi vet är studiecirkelkonceptet helt nytt.

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Ja 

Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?
Svar: Vi har tidigare utfört inspiration och informationsträffar samt kökskurser, vi har samlat in utvärderingar 
på dessa och har
i åtanke vad vi har lärt oss från dessa. Den grundkurs som tidigare genomförts gjordes av Kimberly Berglöf
som kommer att hålla även i kurserna från Refarm Linné, även här gjordes kursutvärderingar med deltagarna
så att konceptet kan modifieras och bli bättre varje gång.

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Ja 

Ange uppskattat antal företag.
Svar: 25 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 18250 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 18250 

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till bevarade arbetstillfällen?
Svar: Ja 



Ange hur många timmar per helår det bevarade arbetstillfället motsvarar.
Svar: 36500 

Kommer projektet att diversifiera verksamheten i företag?
Svar: Ja 

Beskriv hur.
Svar: En primär målgrupp är lantbrukare. Idag finns det många tomma ladugårdar som skulle kunna husera 
en fiskodling och på detta sätt ge ytterligare ett ben för gården att stå på.

Kommer projektet att ge positiva effekter för miljön?
Svar: Ja 

Beskriv hur.
Svar: Genom att odla fisk i slutna system kan man samla upp näring och använda som gödsel på åkermark 
istället för konstgödsel, minska import av grönsaker samt mildra trycket på vildfångad importerad fisk.

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Alla som har ett intresse för cirkulär, hållbar livsmedelsproduktion, en ökad självförsörjningsgrad och 
minskad sårbarhet i samhället, lantbrukare eller ägare av gårdar med tomma ladugårdar, ägare av tomma 
industrilokaler, entreprenörer och kommunala och regionala näringsenheter.

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Slutrapport och information om projektet kommer att vara tillgänglig på vår hemsida. Vi kommer 
löpande under projektet uppdatera både på hemsidan och i sociala medier kommande event och kurser. I 
samband med vårt nyhetsbrev till vårt nätverk (går ut till medlemmar, intresserade, kommuner, regioner 
mfl.).

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Refarm Linné kommer att fortsätta sprida kunskap, men kan efter projektet göra fler konkreta uppdrag 
och hjälpa de företag som förhoppningsvis har tagit nästa steg in i kretsloppsodlingsvärlden.

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej 

Motivera ert svar.
Svar: Refarm Linné är en ideell förening och har inte möjligheten att driva sådana här projekt utan 
finansiering.

Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)



Övriga utgifter Konsulter, resor, boende, lokalhyra mm 389000
Utgifter för personal Löner 200141
Indirekta kostnader Schablon 30021
Summa utgifter Belopp (kr)

619162
* Ej momsredovisningsskyldig - utgifterna är redovisade inklusive moms. 

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Projektstöd 619162
Summa finansiering 619162

Bilagor

Bifogade bilagor

• Aktivitetsplan: Bilaga_1_Aktivitets_plan_Halland.docx
• Aktivitetsplan: Bilaga_2_Aktivitetsplan_detaljerad.pdf
• Budgetmall för projektstöd: Bilaga_3_Budgetmall_Halland.xlsx
• Timkostnadsberäkning: Bilaga_4_Timlönsberäkning_KB.pdf

198704045502


