
Verksamhetsidé – vision och mål

Västsvenska maritima strategin utgör grunden för klusterverksamheten. I 

strategin har visionen formuleras enligt följande:

”Västsverige ska vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar 

inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling”. 

Målet för den maritima klustersatsningen är:

”Stärka det maritima klustret i Västra Götaland genom att öka möjligheterna för 

innovationer och kunskapsbaserad tillväxt inom den maritima sektorn”. 



Huvudaktörer i klustret

Huvudaktörer inom klustret är Västra Götalandsregionen, Chalmers, 

Göteborgs universitet, RISE, SSPA, Havs- och Vattenmyndigheten och 

Länsstyrelsen i Västra Götaland. 



Klustersatsningen består fortsatt av sex fokusområden

TURISM

MARINA 

LIVSMEDEL
MARIN

BIOTEKNIK

HAVS-

FÖRVALTNING

MARIN 

ENERGI

MARITIMA

OPERATIONER



Work shop om Marina och 

akvatiska råvaror, 8 mars 

2017
Vilka möjligheter finns för Västsverige?

Anders Carlberg, chef FoUU. 



Maritima klustret plus Kemi- och materialklustret –

varför? 

Maritima Klustret -

• Har stor kompetens 
kring marin ekologi, 
kretslopp och råvaror

• Kompetens kring hur 
man odlar biomassa 
som binder överflödiga 
näringsämnen i havet

Kemi- och materialklustret 

• Har behov av att hitta 
nya fossilfria/neutrala 
energi- och material 
källor

• Har gått från fossila 
råvaror till ex. 
skogsindustrin/jordbruk. 



Vad är marina och akvatiska 

resurser?

• Sjöpungar - odlas

• Mikroalger – odlas i labbmiljö, sötvatten och 

salt. 

• Makroalger, kan odlas eller tas från stranden

• Musslor - odlas

• Fiskrens – biprodukt från beredningsindustrin

• Annat biomaterial i hav, sjöar och vattendrag



Fördelar med marina och akvatiska 

råvaror?

• Alger och sjöpungar kan snabbt ge stora mängder biomassa i olika 
vattenmiljöer. 

• Intressanta alternativ till biodrivmedel från skogsrester och jordbruksgrödor 
eftersom odlingarna tar upp mindre markyta, inte konkurrerar med 
nuvarande matproduktion, inte kräver gödningsmedel eller bevattning. Se 
IVL http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2017-02-
23-okad-produktion-av-biodrivmedel-fran-havet---hur-paverkar-det-
ekosystemet.html

• Har även potential att bidra med andra nyttor så som upptag av oönskade 
näringsämnen i havet (övergödning).

http://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2017-02-23-okad-produktion-av-biodrivmedel-fran-havet---hur-paverkar-det-ekosystemet.html


Går det att få till storskaligt?

• Övergripande hållbarhet?

• Hänger lagstiftningen med?

• Behövs det nya affärsmodeller?

• Vem ska vara ”lok” i ett sådant arbete? Eller kan vi göra det 

tillsammans?


