
Du som är politiker eller tjänsteman inom planering och/eller miljö i kommunen inbjuds till en  
tema dag kring det nya marina vattenbruket den 24 juni kl. 9-14 på Fregatten i Stenungsund. 

Det pågår ett intensivt arbete med att förbättra statusen på våra vatten- och havsområden och 
myndig  heter och kommuner har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättringar ska kunna 
åstadkommas och ytterligare försämringar undvikas. Samtidigt driver både kommuner, näringslivet 
och regionens myndigheter en näringslivsutveckling, inte minst inom det maritima området. En sådan 
näring som skulle kunna ge ett kraftfullt bidrag till den regionala utvecklingen är det marina vatten-
bruket. 

I Bohuslän är det marina vattenbruket än så länge en liten men växande näringsgren. Det finns nu 
flera verksamheter som planeras starta upp eller att utvidgas. För kommunerna betyder detta att man 
måste ta ställning till var det är lämpligt att lokalisera odlingar och under vilka förutsättningar de 
ska få bedrivas. Kan ny verksamhet såsom en fiskodling överhuvudtaget tillåtas när man samtidigt 
bedriver ett aktivt åtgärdsarbete för att exempelvis enskilda avlopp och jordbruk ska minska sin 
påverkan på havsmiljön? 

Syftet med denna temadag är att ge information om förutsättningarna för en utveckling av det 
marina vattenbruket samt ge politiker, tjänstemän och forskare från olika ämnesområden tillfälle 
för gemensam diskussion kring frågor och väcka idéer för samverkan. Medverkar gör bl.a. Kristina 
”Snuttan” Sundell från Vattenbrukscentrum Väst och Fredrik Larsson Länsstyrelsen Västra Götaland. 
Ett utförligare program kommer att skickas ut inför mötet.

Temadagen är ett samarrangemang mellan Maritima klustret i Västsverige – Havsförvaltning och 
Livsmedel - samt Vattenbrukscentrum Väst vid Göteborgs universitet.  Maritima klustrets roll är att 
öka samverkan och samordning mellan samhällets aktörer för att kunna utveckla olika verksamheter 
och ge boende och besökande en god kust- och havsmiljö. Ett av de delområden inom klustret där 
kommunerna spelar en viktig roll är havsförvaltning. Andra områden berör livsmedel, sjöfart, bio-
teknik, energi och turism. Läs mer på www.maritimaklustret.se.
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Klicka här för att anmäla dig senast den 12 juni.  
Seminariet (inklusive fika och lunch) är kostnadsfritt.

http://www.maritimaklustret.se
https://www.webropolsurveys.com/S/D4174E8F6258CEEA.par
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