
Urban klimat-

och miljösmart 

akvaponik

- Vattenbruk som inte sliter 

på våra hav

- vattenbruk som ger 

100 000 jobb

- vattenbruk som 

förtätningsstrategi
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Urban produktion     

av livsmedel och 

delaktighet!

- Från romantiska drömmar 

till nygammal teknik långt 

bortom pallkragen 

- Besvärjelse mot obegripliga 

landskap

Eskilstuna november 2018

Niklas Wennberg

niklas@stadsjord.se



Stadsjord på Interfaith 

Climate Summit Uppsala 

november 2008.

Pond



Kyrkans gräsmatta januari 2009



11 mars 2009 - Gris-release 

Pond



Nytändning för klassiska 

kretsloppsfrågor

PondPond





REFARM EUROPE

Stadsjordbruk som förenar land och stad

Urban Agriculture that unites land and city



Refarm 

unplugged



Mars 2014









Fisken är överlägsen på att konvertera 

foder till djur. 

100 kilo foder ger följande mängd djur. Notera att 

gris/kyckling är våra klimatsmartaste köttslag från 

land.

85-100 kilo

20-25 kilo

35-60 kilo

Pond



0,0 30,0 60,0 90,0 120,0

Lök 0,06

Garnfångad torsk 4

Nötkött 22

Burkräfta 22

Trålad kräfta 107

CO2-ekvivalenter per kilo livsmedel



Pond



Pond

100 kilo grönsaker per kvadratmeter och år



Gent 17 november 2017. Vegetarisk restaurang

Pond



Fiskmat från matspill:

1/3 Grönt matspill

1/3 Insekter från ex. bryggeriavfall

1/3 Fiskrens från torget

Pond



Den självklara 

kombinatione

n fisk och 

grönsaker



Den självklara 

kombinationen fisk 

och grönsaker



Pond

Claes Roxbergh, Chairman of  

Renova AB, the regions dominant  

waste company.



Pond







Pond

”Jag tycker att        

clariasen och tilapian är 

av bättre kvalitet än de 

fiskarna som vi serverar 

i den offentliga måltiden 

idag. Så trevliga råvaror 

är svårt att misslyckas 

med! Nu fick jag blodad 

tand…”

Växjö 22 november 

2017 



Pond

Svenska Dagbladet 25 september 2017



Sveriges Riksdag  8 mars 2018

Pond



100 boende får hela årskonsumtionen av fisk från 

en akvaponisk odling på 50 kvadrat i gatuplan. Det 

är alltså ett + Proteinhus (fiskprotein)

Med 100 square smart växthus får 100 boende alla 

grönsaker från huset och mer därtill. Vi talar om ett  

+ Grönsakshus.

WORLDS FIRST 

RESILIENCE HOUSE
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+ Grönsakshus.







Ponds metoder 

efterfrågas i världen. 

Forskare i Kenya vill 

samarbeta med fisk/grönt 

i världens största 

flyktingläger. Kenyanska 

kustsamhällen utan fisk, 

är en väg. Även projekt 

på gång i Uganda. 

Pond working with 

Nasa/Rice and Chalmers 

from June 2017



Niklas Wennberg and Maria Nyström presenting Call 

from Mars in Växjö

Pond



Pond







Bara 12 av VGRs 49 

kommuner har kust. I VGR 

finns en enda fiskodling i 

saltvatten Ändå vilar 

vattenbruket i den 

Maritima strategin. Hur ska 

Borås, Partille, Mölndal, 

Lilla Edet, Trollhättan och 

ytterligare 32 västsvenska 

kommuner lockas upp på 

banan?





Olofström i Blekinge 

blir antagligen först 

med akvaponik i 

bostadsområde. 

Anläggning byggs vår 

2019.



Stadsjord et al vann Internationell innovations-

tävling contest med Season 5

Pond



Pond
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Sergels Torg med 416 kvm 40-fots containers i fyra 

våningar ger 260 ton fisk med försäljningsvärde på 39 

miljoner plus moms. 260 ton motsvarar konsumtionen i 

Strömstad med 13 000 invånare. 



Floda och Olofström byggs 

2018/2019. 

I övrigt har åtminstone 

ytterligare 20 

kommuner/företag seriösa 

planer på landbaserade 

fiskodlingar. Många 

kombinerar fisk/grönt.  



Tack!  






