
Enkät Testbäddar  

 

Avsändare: 

Maritima klustret i Västsverige 

 

Bakgrundsbeskrivning – enkätens sammanhang: 

(Förprojektets anknytning till det maritima klustret) 
 
Maritima klustersatsningen initierades under 2013 som ett partnerskap mellan Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Chalmers, SP, SSPA, Havs och Vatten-myndigheten samt 
Länsstyrelsen i VG med målet att stärka kunskapsbaserad och hållbar maritim tillväxt i Västsverige. 
Satsningen har delats in i sex utvecklingsområden (klusterdelar) som har stor potential för fortsatt 
tillväxt och jobbskapande: Sjöfart och marin teknik, marina livsmedel, marin turism, marin energi, marin 
bioteknik och havsförvaltning. Klusterdelarna, som leds av företrädare från akademin och näringslivet, 
utformar sina egna mål och verksamhetsplaner och inom flera klusterdelar har behovet av marint 
inriktade ”testbäddar” med lokalisering i Västsverige vuxit fram. En testbädd kan ses som en 
koordinerad resurs öppen för forskare, företag och samhälle som kan mötas och utveckla idéer och 
tekniker. Exempelvis har marina livsmedelsklustret, där fiske och vattenbruk ingår, som ett av sina 
målområden att ”verka för en testanläggning för odling av fisk och skaldjur”. Också inom klusterdelarna 
för marin bioteknik och energi samt turism finns pågående dialog och förprojekt för testbäddar för att 
göra målgruppsanalyser, definiera infrastrukturbehov och finansieringsvägar. 
 
Även om de olika testbäddarna har sina specifika resursbehov och inriktningar finns stora 
synergieffekter med att samla initiativen under en gemensam paraply-organisation för strategisk 
koordinering av aktiviteter och kommunikation, där funktioner som innovationsrådgivning och 
affärsutveckling, utbildning/kompetenshöjande åtgärder, projektstöd samt kommunikationsinsatser 
kan delas mellan klusterdelarna. Med syfte att knyta ihop de ovanstående testbädds-initiativen kommer 
därför partnerskapet för maritima klustret att utforma en större ansökan under våren/sommaren 2015 
riktad till Regionalfonden i Västsverige. Ansökan har arbetsnamnet ”Centrum för maritim 
näringslivsutveckling i Bohuslän” och resultaten från enkätundersökningen kommer att vara en del av 
behovsinventeringen för denna större centrumansökan. 
 
Behovsanalys – enkätundersökning: 

Vi genomför denna enkät som ett led i arbetet med att kartlägga målgrupper och nyttjare av 

ovanstående testbäddar samt deras behov, med målet att utforma testbädden i enlighet med 

målgruppsanalysen.  Med enkäten vill vi: 

 identifiera existerande infrastruktur som kan göras tillgänglig inom testbädden(arna) 

 identifiera pågående projekt och andra initiativ som kan knytas till testbädden (arna) 

 undersöka olika aktörers (’kunder’)  intressen att utnyttja testbäddens(arnas) infrastruktur för 
utvecklingsprojekt och som mötesplats 

 identifiera behov och önskemål hos kunder som befintlig infrastruktur i dagsläget inte kan 
uppfylla/erbjuda 
 

Baserad på svaren från enkäten och andra kontakter, kommer vi att utarbeta ett förslag på 

utformningen av en testbädd(ar) som dels tar upp befintliga faciliteter som kan tillgängliggöras i 



testbädden och dels specificerar utformning av nya anpassade lokaler och utrustning efter definierade 

behov.  

Testbädd för Värdehöjning av Marina Råvaror  

Delklusterområdena marin bioteknik och marina livsmedel genomför ett förprojekt inom ramen för 

Maritima Klustret i Västsverige. Syftet med förprojektet är att undersöka möjligheterna att etablera en 

testbädd i Västsverige för värdehöjning av marina råvaror, främst s.k. sidoflöden/biprodukter* från 

fångst och beredningsindustri, men även råvaror som blåmusslor, alger och andra odlade organismer. 

Testbädden skall vara en nationell såväl som en internationell resurs och skall vara öppen för forskare 

och entreprenörer från hela världen. Den planerade testbädden bör bestå av flera delar för att uppnå 

målet med att erbjuda en bioteknisk/processteknisk/analytisk infrastruktur såväl som en 

innovationsarena:  

(a) en infrastruktur av tekniker för att rena fram och förädla marina ämnen ur ovan nämnda råvaror. 

Dessa kan ha ett stort värde t. ex som livsmedelsingredienser, foder, hälsokost, läkemedel eller 

material. Exempel på ämnen som kan vara värdefulla att förädla är: oljor, protein, pigment (färg), 

smakämnen, enzym, bioaktiva ämnen med potential som t. ex nya läkemedel eller miljövänliga 

växtbekämpningsmedel samt polymerer (plaster). 

(b) Tester av marina ämnens bioaktivitet (förmåga att ha en effekt på människa, djur eller växt) i ett 

brett utbud av s.k. ”biotester” som blir tillgängliga genom ett nätverk av utförare vid universitet, 

högskolor och institut.  

(c) en anläggning för produktion av alternativa foderingredienser såsom mjöl och oljor från nämnda 

råvaror (fisk, blåmussla, alger och andra organismer antingen från odling eller från sidoflöden från 

fångst och beredningsindustri)   

(d) en tjänstebaserad del där företag erbjuds t.ex. innovationsstöd i form av idégenerering, 

litteraturgenomgångar och idéskisser 

Mål och vision: 

Vår vision är att skapa en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar testbädd för värdehöjning av 

marina råvaror i Västsverige genom att erbjuda: 

1. flexibel, flerfunktionell infrastruktur (testanläggningar, dvs. kemisk/bioteknisk processning och 
biotester) 

2. en kreativ innovationsmiljö och mötesplatser för utveckling av idéer, tekniker och nya 
produkter 

3. utbildning, kompetensutveckling och information om hållbart utnyttjande av marina resurser 
(marin bioteknik) till företag, forskare och samhället i övrigt via utställningar, kurser och annan 
marknadsföring 

 

  



Inriktning: 

Testbädden planeras ha en inriktning mot separering och förädling av marina bioaktiva och/eller 

tekniskt funktionella ämnen som livsmedelsingredienser, foderingredienser eller som framtida 

läkemedel. Testbädden skall kunna utföra separering och framrening av ämnen/ämnesgrupper med 

utgångspunkt från olika typer av marin biomassa som fisk, skaldjur, blötdjur och alger. En viktig del är 

också biotestning för att screena (söka efter) om ämnen i de marina råvarorna har effekter som till 

exempel anti-infektion (t.ex. mot multi-resistenta bakteriestammar); anti-cancer; anti-inflammation; 

anti-fouling (förmåga att förhindra påväxt på båtskrov), anti-alg och anti-protist (svampar). Screening 

kommer även ske mot ämnen med antiseptiska (”bakteridödande”), sårläkande och hudvårdande 

egenskaper.  

Vad skall ingå? 

Testbädden skall tillhandahålla tekniker för framrening av bioaktiva/tekniskt funktionella ämnen från 

marin biomassa samt utföra biotester för och av framrenade ämnen/ämnesgrupper. Till testbädden 

skall experter inom marin bioteknik med inriktning mot livsmedelsvetenskap, analytisk kemi, 

farmakognosi, materialutveckling, medicinteknik, processteknik, livscykelanalys och farmaci samt 

teknisk personal knytas. För att ge stöd åt innovatörer och företag för affärsutveckling skall 

kompetenser inom innovations- och affärsrådgivning, projektutveckling samt finansiering knytas till 

testbäddens resurser. Testbädden skall utforma och genomföra riktade utbildningar och 

kompetenshöjande aktiviteter. Dessutom skall information till samhället vara en del av testbäddens 

arbete genom utställningar och informationsaktiviteter. Till testbädden knyts också ett nätverk av 

myndigheter med ansvarsområden inom t. ex livsmedels, biocid och läkemedelsfrågor 

(dokumentation, krav på riskbedömning mm) för att skapa direkt dialog, utbilda och öka kompetensen 

åt båda håll. 

*Med biprodukter menar vi råvaror som i dagsläget genererar ett lågt, eller inget värde: bifångst i form 
av icke kvotbelagda arter; bifångster som måste landas i och med landningsobligationen; ryggben, 
huvuden, skinn och inälvor från fisk; skal från skaldjur, fisk/skaldjur som sorteras bort, processvatten 
från fisk/skaldjursindustrin, påväxt på tex odlade musslor.    
  



Innovativ utnyttjning av marina restråvaror 

Fiskprotein blir fettbarriär i panerade fiskprodukter! 

Mycket fin muskel blir kvar när filén skurits bort från ryggbenet hos en fisk. Amerikanska Proteus 

Industries jobbar med unik teknologi för att omvandla proteinerna i denna muskelråvara till en 

framgångsrik livsmedelsingrediens; NutraPure. NutraPure solution appliceras på panerade produkter 

som skall friteras, varvid de tar de upp mindre fett och förlorar mindre vatten jämfört med när 

brödbaserade panader används. Ingrediensen används bla av Good Harbor Fillet Co. i Gloucester, MA 

(sen 2012 ägt av American Seafoods), där den ingår i en serie hälsosamma fiskprodukter. Tekniken har 

fått mycket uppmärksamhet och varit ett framgångsrikt koncept.  

http://www.proteusindustries.com/ 

 

Enzym från torsk förkortar förkylning! 

Baserat på ett enzym från torsk producerar det svenska företaget Enzymatica bland annat 

förkylningssprayen cold-zym som visats minska mängden virus och förkorta förkylningar. Enzymet 

upptäcktes på Island på 70-talet genom att fiskrensarnas händer vara så lena, trots det hårda arbetet.  

Produkten cold-zym blev under hösten 2014 den förkylningsprodukt som sålde bäst, om man räknar i 

pengar. ” 

http://www.enzymatica.se/ 

 

Limma ihop sår med protein från blåmussla istället för att sy! 

Protein från musselfoten hos blåmussla har en unik förmåga att binda till ytor och är därför lämpligt 

inom sårläkningsområdet som ett alternativ till att sy. Göteborgsföretaget Biopolymer Technology, 

som har patent på en framställningsmetod av proteinet MAP (mussel adhevsive protein), har ingått ett 

nära samarbete med läkemedelskoncernen Cadila Pharmaceuticals för vidare utveckling och kliniska 

tester av proteinerna som är tänkta att levereras som en dubbelsidig tejp. ” 

http://biopolymer.se/technology/ 

http://www.sahlgrenskasciencepark.se/cadila-investerar-i-biopolymers-utveckling/ 

 

Halaven®, som är ett cancerläkemedel utvunnet ur ett marint svampdjur. 

För svårläkta sår finns ett plåster av torskskinn som bryts ned och inkorporeras med mänsklig vävnad.  

http://www.proteusindustries.com/
http://www.enzymatica.se/
http://biopolymer.se/technology/
http://www.sahlgrenskasciencepark.se/cadila-investerar-i-biopolymers-utveckling/

