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Utveckla ditt maritima nätverk! 

Ta vara på havets möjligheter!  
 

Välkommen till konferens med maritima sektorn  

4 november 2015 på Lindholmen Science Park 
 

Nu samlas marina och maritima aktörer i Västsverige för att utbyta 
information, utvidga nätverk och skaffa partners till projekt. Konferensen ger 
en överblick över de innovations- och utvecklingsaktiviteter som pågår inom 
maritima sektorns tillväxtområden som sjöfart, fiske och vattenbruk, besöks-
näringen, havsmiljöprojekt, marin teknik, forskningsresurser, havsenergi och 
marina livsmedel.  

OBS! Deltagande i konferensen är kostnadsfritt, lunch ingår.  

 
Kontaktkonferensen ger ett stort utrymme åt presentationer av maritima 
projekt, utvecklingsaktiviteter och företag. Presentationerna hålls inom 
maritima klustrets tillväxtområden – sjöfart och marin teknik, vattenbruk och 
fiske, marina livsmedel, besöksnäring, havsenergi, forskningsinfrastruktur, 
havsmiljöprojekt eller marin bioteknik. Presentationerna sker vid montrar där 
varje projekt presenterar sig på valfritt sätt fyra gånger under en timme (ca 12 
minuter per presentationstillfälle). Som deltagare på konferensen kan man 
välja mellan 36 olika projekt och har möjlighet att lyssna till sammanlagt åtta 
presentationer. Med detta upplägg skapas möjligheter till direktkontakt mellan 
åhörare och presentatör med möjligheter att ställa frågor och knyta kontakt för 
fortsatta samtal och dialog. 

 
Sista anmälningsdag är förlängd fram till 23 oktober. Antalet monter-
presentationer är begränsat till 36 stycken. Anmälan sker via: 
http://havsforsk.gu.se/svenska/mk 

Vid frågor kontakta: 
Sara Sköld; sara@enviromgt.se , 0702588951 (presentationer och praktiskt) 
Jessica Hjerpe Olausson; jessica.hjerpe.olausson@vgregion.se 
Susanne Lindegarth; susanne.lindegarth@bioenv.gu.se  



 

Arrangörer: Maritima klustret i Västsverige är ett partnerskap mellan Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska 

högskola, Göteborgs universitet, Sveriges Tekniska Institut SP, SSPA, Havs och Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i 

Västra Götaland. Läs mer på www.maritimaklustret.se 

 

9.00–9.30  Kaffe, registrering 
 
9.30–9.40 Introduktion: Vad är det västsvenska maritima klustret? Jessica 

Hjerpe Olausson VGR, Susanne Lindegarth GU och Ida-Maja 

Hassellöv Chalmers 

 
9.40–10.00 En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö 

Anders Hermansson, Näringsdepartementet  

 
10.00–11.00  Pass 1: presentationer vid montrar 
 
11.00–11.10  Byte vid montrar 
 
11.10–12.10  Pass 2: presentationer vid montrar 
 
12.15–12.30  Summering & avslutning 

Jessica Hjerpe Olausson VGR, Susanne Lindegarth GU och Ida-

Maja Hassellöv Chalmers 

 
12.30– 13.30  Lunch och fortsatt nätverkande 
 

Presentationer i montrar 
 

Lighthouse - ett maritimt kompetenscenter för framtidens sjöfartsforskning och innovation, Åsa Burman, Lighthouse 
Maritima Näringslivsstrategin för Norra Bohuslän, Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän 
Utveckling av 3D sjökort,  augmented reality och ökad tillgänglighet i naturen, Patric Grund, Svenskt Marintekniskt Forum 
Marin Biogas - förnyelsebar energi från havet, Fredrik Norén, Marin biogas 
Svensk tång – en ny spännande råvara, Jonas Pettersson, Catxalot 
Helhetslösning för hållbart fritidsbåtnyttjande, Karin Malmcrona, Blue Competence 
Lantfisk AB erbjuder hållbart närodlad matfisk av högsta klass, Diana Waage, Lantfisk AB 
Vid "Bäckhammars algbruk" odlas sötvattensalger för energieffektiv produktion av bioolja, Mathias Bark, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut 
Hur visar man sevärdheter som inte syns? Digital teknik tar oss till bronsåldern, Aleka Karayeorgopoulos, Västarvet 
Adoptera en strand - rapportera städbehov vid Bohusläns kust digitalt, Ulrika Marklund, Ren och Attraktiv kust 

Produktion av alger för industriella processer och annan högvärdig användning, Gunilla Toth, Göteborgs Universitet 

Framtidens regelverk och tillsynssystem för nationell sjöfart, Daniel Hellström, Transportstyrelsen 

Göta Kanal goes Bohuslän – att färdas på kanalbåt är exklusivt och unikt, Pierre Drackner, Strömma Turims och Sjöfart 
Change – för ett mera hållbart fritidsbåtsliv, Magnus Dahlström, Chalmers Tekniska Högskola 

Havets hus - en aktiv aktör inom kunskapsutvecklingen runt havet, Maria Jämting, Havets hus i Lysekil 
Urban och regional sjöfart – pågående och framtida projekt, Christian Finnsgård, SSPA Sweden AB 

Försök med rist för att sortera bort bifångster av i första hand gråsej, Björn Lindblad, Swedish Pelagic Federation 

Clean Shipping Index – rankning av rederiers miljöprestanda online för lastägare, Rickard Lindström, Clean Shipping Index 

Bärande strukturer för havsbaserad vindkraft, Ola Carlson, Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum 

Fishing for Litter – bästa praxis för yrkesfiskets avfallskedja, Ann-Marie Camper, Marint centrum, Simrishamns kommun 

Göteborgs Fiskauktions Utbildningscenter sprider kunskap om fisk, historiken i Göteborg, fiskeauktionens verksamhet 

och hur man kan tillaga fisk, Linda Hallberg, Göteborgs Fiskeauktion 

Sjömätning – en förutsättning för ett lyckat projekt, Martin Wikmar, Clinton Marine Survey 

Projekt Insjökräfta – paketering och produktutveckling, Malin Johansson Norrqvarn Hotell och Konferens 

Båtturismens påverkan på skärgården – hållbart nyttjande av skärgårdsmiljön, Kjell Nordberg, Göteborgs Universitet 

Nautopp – kvalitativa kajakäventyr med fokus på utlandsmarknaden, Bosse Säll, Nautopp 

Behovskartläggning av maritima näringar, Lena Sultanovic Magnusson, Business Region Göteborg 


