
Dokumentation av dialoger under workshop 8 mars 
 

Förmiddagens presentationer kompletterades med en paus för reflektion där möjlighet gavs att skicka in 

skriftliga kommentarer och frågor via web-verktyget Mentimeter. Denna möjlighet genererade följande 

kommentarer: 

 Styr offentlig upphandling mot hållbara akvatiska livsmedel 

 Behov av lagstiftning kopplat till odling på land 

 How to reach the large volumes that the industry are looking for to a low price? The need for 

financing for lager demonstration facilities? 

 Nationella livsmedelsstrategin koppling till det marina 

 Lagstiftning kring kopplat till vattenbruks verksamhet 

 Satsa inte på bulkproduktion (med hård priskonkurrens), satsa på nya specialprodukter från 

marina råvaror. 

 Stötta projekt från regionen för att visa goda exempel. 

 Vi behöver en marin testsite där processideer kan utvecklas. Stort behov av framför allt 

separations- och torkprocesser i pilotskala! 

 Enkel förändring för att minska tillståndshinder är att inkludera alger, sjöpung mm miljöpositiva 

odlingar i undantag från vattenverksamhet. 

 Öka antalet industridrivna projekt 

 Kombinera fossil och förnybart i processen till att börja med. Stötta små och medelstora företag 

 Nätverk veta hur man kommer in 

 HAVETS BÖNDER BEHÖVER JORDBRUKETS VILLKOR! 

 Utnyttja möjligheter med innovativ upphandling från VGR 

 Bilda intressegrupper som kan driva det vidare 

 Ordna så att regionen bidrar till intressegrupperna 

 Att vara mer förutsättningslös 

 Hands on 

 

Eftermiddagen inleddes med en inspirationsföreläsning från tre entreprenörer inom akvatisk produktion. 

Efter föreläsningen stannade vi upp i gruppdialoger kring fler inspirerande exempel på utveckling och 

företagsamhet inom det akvatiska området. Följande exempel skickades in via Mentimeter: 

 Smögenlax  Aquaculture, Catxalot, Lantfisk, Stadsjord, Aquatic, Algbrödsbageriet Grebbestad, 

Alg och Sjöpungssnaps, Sotenäs Symbioscentra 

 Rena hav Sverige AB 

 HAVETS BÖNDER BEHÖVER JORDBRUKETS VILLKOR 

 "Simrisalg ett exempel på 

 Algodling" 

 Fiskfoder från cellulosa(skogsråvara) SP Processum 

 Salmonaid -utnyttja sulfitlut /waste water till fiskfoder 

 

 

Vi fortsatte sedan eftermiddagen med en dialog kring vad som krävs för att skapa den storskalighet som 

från flera håll lyfts som nödvändig både för att skapa ekonomisk hållbarhet, men även för att bolagen ska 



kunna fungera som trygga leverantörer till storföretagen. De idéer om vägen framåt som skickades in var 

följande: 

 Använd offentlig upphandling som strategiskt verktyg för att styra efterfrågan mot hållbara 

akvatiska livsmedel 

 Testbädd, Pilot, Finansiering av storskalighet ett problem, Krångligt regelverk 

 Bilda ett antal projekt och presentera för regionen där det tydliggörs att det finns 

utvecklingsmöjligheter och aktörer 

 Massbalans etablerad standard 

 Underlätta för pionjärer genom att definiera vad det är som kostar - hinder i regelverk mm 

 Gör en generell miljökonsekvensbeskrivning för den storskaliga odlingen (jämför med MKB inför 

enegiskogsodlingen på 300 000 hektar). 

 Företagslots för vattenbruksföretag som hjälper blivande småföretagare.  

 Gå ifrån inköpsfråga till strategisk varumärkes fråga 

 Gör en mall för miljökonsekvensbeskrivning för den enskilda odlingen. 

 Lönsamhet i fokus 

 Begär att regeringen gör ett undantag för odling av makroalger och sjöpungar i 11 kapitlet i 

miljöbalken 

 Kundnytta istället för teknik 

 Begär att regeringen för in odling av makroalger och sjöpungar på listan för anmälningspliktiga 

vattenverksamheter. 

 

 

Slutligen genomfördes en längre dialog där deltagarna utefter intresseområde delade in sig i mindre 

grupper för att beskriva olika vägar framåt för klustren och dess medlemmar. Följande områden lyftes 

fram: 

Coachning kring tillståndsgivning, lagstiftning och bidrag 

Idébeskrivning: Mall för ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Justera i lagstiftning – anmälan kan 

öppna för större yta. 

Hur? Påverka miljöministern, skapa samordnare 

Vem/vilka? Gynna framväxt av branschorganisation (föreningen Blå Bönder) 

När/vilka steg? I vår. Maritima klustret samordnar möte, kan ha kontakt med hushållningssällskapet 

Därför är detta viktigt! Få igenom ansökan. Både enklare lagstiftning och lots att hitta rätt med ansökan. 

 

Innovativ upphandling 

Idébeskrivning: Handla tjänster och produkter som fyller två syften; konsumtion och miljönytta. Handla 

upp sista ”utflödet” av kväve och fosfor i havet via odling av sjöpungar 

Vem/vilka? Kretslopp och vatten, (VGR?), Upphandlingsnämnden, Näringarna 

Därför är detta viktigt! Ett sätt att skala upp produktionen av hållbara råvaror 

 

Stimulera efterfrågan och påverka beteenden 

Idébeskrivning: Klimatdeklaration på produkter (förståeligt, enkelt), receptbank för maträtter med 

akvatiska klimatsmarta råvaror, använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera efterfrågan 



Hur? Inspirationsdagar för kommunens kockar och kockar på medvetna restauranger. Riktad information 

mot personer som jobbar med upphandling 

Vem/vilka? Producenter, forskningsinstitut, region, kommun 

När/vilka steg? Ta fram data. Aktiviteterna kan genomföras omgående 

Därför är detta viktigt! Efterfrågan driver utvecklingen, en förutsättning 

 

Bilda intressegrupper 

Idébeskrivning: Grupper inom musslor, alger, sjöpungar, ostron – ta fram en plan till marknad 

Hur? Tid, uthållighet, resurser 

Vem/vilka? Gruppens medlemmar har olika kompetenser. Sussanne: forskning/utvärdering, Gunnar: 

marknadsanalys, Carolin: Kluster/dina perspektiv, Simon: klimatperspektivet 

När/vilka steg? 2017 – se hur 

Därför är detta viktigt! Hållbar region! Livsstil – beteendeutveckling, omvärldsperspektiv – utveckling, 

uppskalning – cirkulär ekonomi, hållbart 

 

Flaggskepp 

Idébeskrivning: Produkter från hav/sötvatten, kombinera små och medelstora producenter med den 

stora processindustrin 

Hur? Identifiera aktörer, skaffa basfinansiering SIP – Akvatiska produkter, låt aktörerna betala en 

deltagaravgift 

Vem/vilka? Små och medelstora producenter, processindustrin, akademi, offentliga 

När/vilka steg? Identifiera deltagare – trippel helix, sätta mål för projektet 

Därför är detta viktigt! Visa att vi klarar att överbygga gapet mellan innovation och marknad. Visa på 

vad som går att göra inom området. Partner mellan stort och smått 

 

 

 

 

 


