Nomineringen sker i kategorin:
Nya affärsmöjligheter i blå näringar
Namn
Fiskodling med växthus – fas 1
Motivering till nomineringen
Ett projekt som direkt omsattes i en praktisk kompletterande näringsverksamhet inom lantbruket.
Konkreta resultat
Satsningen innebar att det bildades ett aktiebolag, Hamra Fisk AB. Bolaget igångsatte direkt en
förfinad fysisk projektering av fiskodlingen, genomförde det omfattande ansökningsförfarandet hos
aktuella myndigheter och startade ombyggnaden i det nedlagda svinstallet. Investeringen beräknas
vara klar 6-7 månader efter projektets avslut. Själva odlingen, som omfattar 1 ton fisk första året,
beräknas ge avkastning efter 18 månader.
Bakgrund och målgrupp
Det fanns ingen landbaserad fiskodling på Gotland när projektet startade. Lantbruket hade behov av
en kompletterande näring; i synnerhet som betalningen för mjölken var mycket lågt. På många
lantbruk fanns ”lediga” byggnader. Den havsbaserade fiskodlingen behövde ett mer hållbart
komplement. Projektgruppen bestod av en mjölkbonde, en fårabonde, en trädgårdsmästare, en
krögare, en chef vid en större entreprenörfirma och en pensionerad kommunal tjänsteman. Intresset
hos såväl lantbrukare som befolkningen i allmänhet har varit stort och minst ytterligare en odling i
samma format planeras nu i en annan socken på södra Gotland. Anläggningen byggs utifrån en
pedagogisk aspekt för att kunna ta emot intresserade. Besökarna har god insyn i verksamheten utan
att behöva vistas i själva odlingslokalen. De som i första hand kommer att gynnas av projektet och
satsningen är lantbruk med ambitioner att bredda sin verksamhet, krogar och livsmedelsbutiker som
vill bredda det lokala utbudet samt besöksnäringen. Den landbaserade
Geografisk täckning
Satsningen har sin hemvist på Gotlands sydspets, Burgsvik i Gotlands kommun/Region Gotland och i
Gotlands län. Den odling som nu byggs ligger i Hamra socken.
Tidsperiod
Satsningen startade i september 2017 och avslutades i december 2018.
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Havs- och fiskeriprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Leader Gute
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)
- Främja jordbrukets konkurrenskraft
- Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder
- Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden,
inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning
- Hållbart och resurseffektivt fiske och vattenbruk
- Innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk
- Genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken
- Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen
- Genomförandet av den integrerade havspolitiken
- Främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap, och främja skapandet av nya företag
- Främja lokal utveckling genom att stärka individers ställning på arbetsmarknaden och bidra till att
öka övergångarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Kontaktperson för nominerat förslag
Jan Larsson, jan.larsson@vamlingbo.com
Ditt namn och myndighet/organisation
John Gambe, Leader Gute
Din e-postadress
john.gambe@leadergute.se

