Växjö 2019-02-12
För dig som är intresserad av landsbygdsutveckling i Sävsjö, Värnamo och Vetlanda
och närliggande kommuner.

Inspirationskväll 28 februari i Nydala, Värnamo
– ”Vattenbruk/Fiskodling flyttar upp på land”
Ett spännande inslag i svensk landsbygdsutveckling är modernt vattenbruk. Det innebär att
man till exempel kan bygga om en ladugård eller annat ekonomiutrymme till fiskodling,
eventuellt med tillhörande grönsaksodling.
Regeringen och Jordbruksverket har tillfört ekonomiskt stöd för nya vattenbruksinitiativ.
Föreningen Miljö Linné (alla tre berörda kommuner är medlemmar) och systerföreningen
Refarm arrangerar nu med stöd av Leader Linné en inspirationskväll i Nydala socken,
Värnamo kommun. Tack vare stödet är deltagande gratis, men vi kan ta emot max 40
personer, vilket innebär ”först till kvarn” med anmälningar.
Välkommen 28 februari kl 18.30 – 21.00 – Nydala kafé *
18.30 Vattenbruket flyttar upp på land - om nuläge och utvecklingsmöjligheter för
vattenbruket och landsbygden.
Stefan Lundvall och Gösta Skoglund, Refarm och Miljö Linné
19.30 En kaffestund med liten provsmakningsmacka med rökt, odlad ålmal.
20.00 Ytterligare en timme med fakta, inspiration och frågestund - hur gör man?
Bosse Persson, som har odlat Tilapia (en populär och lättodlad fisk) i Guatemala i 15
år. Han är också delägare i en fiskodling som nu ska byggas i en ladugård i Flen.
21.00 Dags att packa ihop.
Vi kommer att vara konkreta med exemplifiering från Bosses projekt, som beviljats statligt
stöd för att bygga om en ladugård i Fräkentorp, Flen. Vi kommer också presentera delar av
en ny fiskodlingsmanual, som tagits fram för att underlätta för vattenbruksintressenter.
Frågor
Gösta försöker svara om du ringer 070-6175453
Anmälningar
Välkomna med anmälningar (ingen kostnad) till gosta@miljolinne.se senast 25 februari
Växjö, dag som ovan
Kimberly Berglöf

Gösta Skoglund

Stefan Lundvall

Verksamhetsledare Miljö Linné

Projektledare Miljö Linné

Projektledare Föreningen Refarm

* Kommer du från söder: Några km norr om Vrigstad svänger man vänster mot Värnamo väg 127. Efter
ca 8 km kommer du till Nydala. Sväng vänster mot café/kyrka. Vid kyrkan sväng höger. Caféet = ca 250 m.
Kommer du från Värnamo … kör då väg 127 mot Vetlanda. Efter ca 2,5 mil är du i Nydala.
Där svänger du vänster … sen 250 m kvar till caféet.
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