
 
 

 
 
 

Pressmeddelande 2021-03-23 

 
 
Den första atlantlaxen framgångsrikt kläckt i Peckas 
akvaponiska system. 
 
Efter ett innovativt utvecklingsarbete har Peckas Naturodlingar nu kläckt den 
första atlantlaxen (Salmo Salar), i ett smart akvaponiskt odlingssystem. 
Bolaget har nyligen även skördat jordgubbar, basilika och koriander i systemet 
och fått bekräftat att de växer bra i en akvaponisk miljö. 
 
Den framgångsrika odlingen av atlantlax samt skörden av jordgubbar innebär att bolaget utökar det 
sortiment som systemen kan producera, med den typ av lax som står för störst försäljningsvolym i 
Sverige samt jordgubbar och örter. Detta stärker ytterligare marknadspotentialen för bolagets 
odlingssystem, Peckas Compact. Sedan tidigare har systemet visat sig kunna producera tomater, 
paprika, gurka och regnbågslax.  
 

– Vår nya utvecklingsavdelning har prioriterat arbetet med odlingssystemet det senaste 
halvåret, vilket har lett till att vi kunnat skörda såväl den första atlantlaxen som jordgubbar och 
örter, i harmoni med naturen. Som vanligt är allt fritt från bekämpningsmedel och antibiotika. 
Detta stärker vårt erbjudande till systemkunder då utbudet breddas och outputen ur en 
Peckas Compact ökar säger VD Mattias Gemborg. 

 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

Mattias Gemborg, VD 
Telefon: 0702 654400 
E-post: Mattias@peckas.se 

Om Peckas Naturodlingar AB 

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. 
Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas 
med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu 
växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten 
marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, 
klimatsmart och giftfri mat för framtiden. 

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets 
mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00. 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se 

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar. 
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