4 december kl. 18.30 - 21.30 på Grofhälls gård Härnösand
VISA I GOOGLE MAPS

Odla fisk på land – går det? … i tomma ladugårdar? … på skolan?… i gamla
industrilokaler? … i hotellets källare? … och grönsaker också? … på taket? … går
fisken att äta? … går det att tjäna pengar på detta? … är det miljösmart?

Svaret är JA – på alla frågorna!
Välkomna till föredrag/samtal om framtidens matproduktion med kvällsmacka där vi provsmakar en av
fiskarna om odlas i tex ombyggda ladugårdar.
Refarm är en ny nationell organisation, som vill öka landets produktion och självförsörjning av livsmedel –
främst fisk och grönsaker. För dessa kategorier importerar vi idag uppåt 80 % av det vi konsumerar i landet
– ofta norsk fjordlax. Refam har sitt säte i Växjö och har på två år växt med efter omfattande stöd från
Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronbergs län och Jordbruksverket. Se www.refarm.se
Vi håller just nu på att avsluta vårt andra år med omfattande stöd från Jordbruksverket. Vi är inbjudna att
delta i ett arrangemang för framtidens livsmedelsindustri. Arrangemanget genomförs 5 dec i Härnösand. Vi
har nu möjlighet att komma till ert län redan dagen före och göra en liten informationskväll för LRF
Västernorrland.
Vill du vara med? Det kostar inte något!
Kvällen är ”gratis”. Först ett ordentligt informationspass – inriktning med landsbygdsfokus. Gösta och
Niklas leder kvällens övningar. Ni får också en liten matbit/provsmakning på någon av de fiskar som är
aktuella i denna typ av landbaserade odlingar. Vi berättar också om hur man kan gå vidare i studiecirkel
eller mer omfattande utbildning.
Sammanfattningsvis en spännande föreläsning om hur fiskodlingar nu håller på att flytta upp på land och ut
på landsbygden!
Anmäl dig senast 28 november via denna länk sv.se/vasternorrland alt vxl.020-202029
I och med din anmälan godkänner du att LRF Västernorrland och SV Västernorrland får tillgång till dina
kontaktuppgifter.
Har du frågor?
Gösta försöker svara. Störst chans på gosta@miljolinne.se. Nästan lika bra på 070-5175453
Välkomna!
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SA Refarm
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