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Miljoner i stöd för
storskaligt vattenbruk i
Sotenäs
Sotenäs kommun har beviljats 8,7 miljoner i stöd från Europeiska Havs- och



Fiskeriprogrammet, EHFF, för planering av en vattenbruksverksamhet . Det
handlar om en industripark som ska bedriva Europas största landbaserade
laxodling med en produktion på 100 000 ton lax årligen. 

- Vi har i uppdrag att främja en långsiktigt hållbar vattenbruksnäring. För
oss är det också viktigt att utveckla landsbygden, något som vattenbruket
kan bidra till, säger Christina Nordin generaldirektör för Jordbruksverket.

Regeringen har pekat ut vattenbruket som en framtidsbransch som kan
bidra till jobb och tillväxt i hela landet, att nationella miljömål nås och att
vi svenskar får förbättrad tillgång till fisk och skaldjur i linje med
livsmedelsstrategins målsättningar.

- Det är viktigt och glädjande att vi kan stötta Sotenäs kommun så att
kommunen ges möjlighet att hantera denna investering och bidra till
livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig och hållbar
livsmedelskedja, ökad tillgång på svensk lax samt jobb och tillväxt i
kommunen och Västra Götalandsregionen, säger landsbygdsminister Jennie
Nilsson.

Stödet, som är på 8 785 260 kronor, finansieras till ca 70 procent av EU och
resten av nationella stöd.Pengarna ska användas till en total genomlysning
av det aktuella området för att ge hållbara förutsättningar för ett storskaligt
vattenbruk. Det handlar bland annat om en geografisk
utredning, miljökonsekvensbeskrivning, hantering av farligt avfall, samt en
undersökning av vatten och vattenkvalitet.

Mer information
Om vattenbrukOm etableringen av laxodlingen på Sotenäs kommuns
webbplats

Goda exempel från vattenbruk (Landsbygdsnätverket)

De större landbaserade fiskodlingarna i Sverige är så kallade RAS-odlingar,
recirkulerande akvatiska system, där vattnet pumpas runt i systemet, renas
och återanvänds. En landbaserad fiskodling drivs oftast i helt eller delvis
slutna vattensystem.
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Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och
landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och
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lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en
levande landsbygd.
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