Nyhetsbrev 2, Innovationsprojekt inom vattenbruk
Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering
från odling av fisk i öppna system.

Finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden

Vad har hänt i projektet sedan nyhetsbrev 1?
Nyhetsbrev 1 skickades ut under mars 2019 till bland annat rådgivnings- och referensgruppen samt spreds i
sociala medier. Sedan dess har sammanfattningsvis bland annat följande hänt i projektet:
➢

Under vintern till våren 2019 har en vidareutveckling, utifrån resultat från inledande testerna av
prototyp för uppsamling, och en större pilotanläggning byggts. Den större pilotanläggningen
levererades från fabrik i slutet av juni. Installation samt ytterligare justeringar genomfördes under
juli och augusti. Anläggningen planeras att tas i drift under augusti 2019, vid Vattudalens Fisk ABs
verksamhet i Ströms Vattudal, Strömsunds kommun.

➢

Container innehållande avvattningsanläggning levererades och installerades under slutet av juli.
Avvattningsanläggningen hyrs under projekttiden.

➢

Slamlagunerna i Hoting kommer att ta emot det avvattnade slammet.

➢

En ändringsanmälan har lämnats in för uppsamlingsenheten samt senare för
avvattningsanläggningen och beslut har erhållits.
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➢

Undersökningar har utförts sommaren 2019 av sediment och recipientvatten i området för
lokaliseringen av uppsamlingsenheten och kontrollkassen samt vid utsläppspunkten för rejektvatten
från avvattningsanläggningen. Analys pågår på SLUs laboratorium.

➢

Undersökningar kommer fortsatt att ske både i recipienten, uppsamlingsenheten och kontrollkassen
samt av det slam och rejektvatten som uppstår i avvattningsanläggningen. Analyserna kommer att
ske på SLUs laboratorium samt på externt laboratorium.

➢

Journalföring sker löpande av drift/odling av fisk samt av avvattningsanläggning.

➢

Inledande analyser i laboratoriemiljö av olika foders inverkan samt fällningsförsök pågår på SLU.

➢

Planering och upprättande av journaler i syfte att upprätta en företagsekonomisk kalkyl har
påbörjats och journalföring sker löpande samt separat bokföring av inköp kopplat till projektet.

➢

Möten har hållits med rådgivningsgruppen.

➢

Ansökan om uppskov med att redovisa projektet har tillstyrkts av Jordbruksverket. Upphandling och
teknikutveckling av pilotanläggningen samt avvattningsanläggningen har inneburit flera positiva
effekter samtidigt som test med hela system blivit fördröjt. Bedömning är att test av anläggningen
bör ske även under produktionssäsongen 2020 utöver 2019. Nytt datum för slutredovisning blir
2021-07-01.

➢

Målsättningen är att en workshop ska hållas den 14-15 oktober lunch till lunch där projekt-,
rådgivning- och referensgruppen deltar.

SLU har för avsikt att fortlöpande informera om projektet. Eventuella frågor om projektet kan ställas till:
Anders Kiessling på e-post: Anders.Kiessling@slu.se
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