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För Maritima klustret i Västsverige har 2019 varit både 
högt och lågt. En av våra absoluta höjdpunkter var vår 
årskonferens med fokus på biomarina näringar som vi 
hade i Fiskebäckskil på Gullmarsstrand Hotell & Konfe-
rens, nära Kristinebergs forskningsstation. Vi samlade 
över 150 intresserade personer från vår region och 
andra delar av Sverige (och en norrman!) och 
diskuterade möjligheter med de biomarina 
näringarna. Det var en fantastiskt positiv stämning!
 Vår vackra skärgårdsmiljö ramade in konferensen 
perfekt. På kvällen serverades en middag med bl.a. 
svenskodlade jätteräkor och alger. Spana efter våra 
många svenska högkvalitativa marina livsmedel nästa 
gång du handlar och fråga i din butik om du inte hittar 
det du söker. Tillsammans kan vi skapa en efterfrågan. 

Vi har under året också diskuterat mycket kring hur vi 
bäst ska organisera klustret de kommande åren. Vår 
verksamhet har växt och det gör att vi måste tänka om 
vad gäller hur vi ska arbeta och organisera oss. Många 
har varit med och tyckt till och alla har tryckt på vikten 
av att behålla överhörningen mellan våra sex 
fokusområden. Därför tror vi också att vår verksam-
hetsberättelse har ett värde för många och vi vill gärna 

Jessica Hjerpe Olausson
Maritim expert, Västra Götalandsregionen
Ordförande, Maritima klustret i Västsverige

höra av er som läser den för att ta del av vad ni tycker. 
Det är också glädjande att så mycket marin och maritim 
verksamhet i olika delar av vårt land växer, samtidigt 
som nya startar upp och tillsammans bidrar med att 
sätta ljuset på alla de möjligheter som havet utgör för 
oss och våra samhällsutmaningar.
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Verksamhetsidé – 
vision och mål

Den maritima sektorn representerar många olika 
branscher och kunskapsområden. En analys av den 
maritima sektorn i Västsverige från år 2012 visar att 
det finns förutsättningar att vidareutveckla branschen, 
då det redan idag finns många företag som är globalt 
konkurrenskraftiga. Vidare har de akademiska aktörer-
na i regionen en stark marin och maritim forskning-
stradition med både spets och bredd i forskning och 
utbildning. Västra Götalands maritima strategi och 
program för hållbara maritima näringar utgör grunden 
för klustrets verksamhet. 
 

Ledningsgrupp 
Västra Götalandsregionen har ett övergripande sam-
ordningsansvar för Maritima klustret i Västsverige och 
sitter som ordförande i ledningsgruppen. Samverkans-
parterna representeras genom en ledningsgrupp som 
under 2018 bestod av Chalmers, Göteborgs univer-
sitet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Havs- och 
vattenmyndigheten, RISE, SSPA Sweden AB och Västra 
Götalandsregionen. Business Region Göteborg och 
Innovatum är adjungerade i ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen har den samlade överblicken av 
klustret. Ledningsgruppen ansvarar för att utse 
värdorganisation och ambassadörer i arbetsgrupperna 
inom varje fokusområde. 

Samordningsgrupp
För att ge stöd till arbetet inom de olika fokusområdena 
och till ledningsgruppen finns en samordningsgrupp. 
Samordnarna ger praktiskt stöd till dem som har åtagit 
sig att leda respektive fokusområde. Vidare arbetar 
samordningsgruppen med att arrangera strategiska 
möten, konferenser och workshops, svara för omvärlds-
bevakning, ha kontakter med olika intressenter och 
ansvara för externa kommunikationskanaler. 
I samordningsgruppen under 2018 har experter från 
Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs 
universitet, Innovatum och Business Region Göteborg 
ingått.

Medlemmar i arbetsgrupper
Varje fokusområde har en arbetsgrupp som består av 
en kärna med en eller flera representanter från närings-
livet, akademi och samhälle. Vanligen finns en 
ambassadör från näringslivet och en från akademin i 
varje arbetsgrupp. Det finns också en värdmiljö som 
utgörs av en av våra partnerorganisationer  som är 
verksam inom området. Värdmiljön samordnar 
gruppen  och kan ge administrativt stöd och stötta upp 
ambassadörernas arbete och aktiviteter. 

Organisation
Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö 
som grundar sig i ett partnerskap i form av en samver-
kansöverenskommelse. Sedan år 2015 ingår följande 
parter, Chalmers, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, Havs- och vattenmyndigheten, 
RISE, SSPA Sweden AB och Västra Götalandsregionen. 
Verksamheten inom Maritima klustret i Västsverige 
drivs i projektform och leds av Västra Götalandsregio-
nen i enlighet med överenskommelsen.

Klustret omfamnar sex fokusområden. Fem av dessa 
representerar områden inom de marina näringarna 
såsom marina livsmedel, maritim turism, maritima 
operationer, marin bioteknologi och marin energi. Det 
sjätte fokusområdet, havsförvaltning, är horisontellt 
och skär igenom samtliga fokusområden och utgör 
en juridisk och förvaltningsmässig expertfunktion 
med stark förankring i det kommunala och regionala 
perspektivet. 

Val av fokusområden inom Maritima klustret i 
Västsverige har skett delvis baserat på de prioriteringar 
och avgränsningar som gjorts av EU inom ramen för 
arbetet med den integrerade havspolitiken. Det är 
dessutom baserat på de styrkeområden som 
identifierats under intervjuer och workshops som 
gjordes med maritima aktörer i Västra Götaland 2012
(Maritima kluster i Västra Götaland 2012). Den mariti-
ma satsningen är organiserat med en ledningsgrupp, en 
samordningsgrupp och arbetsgrupper för de sex fokus-
områdena. Under verksamhetsåret ha fokusområdena 
marina livsmedel och maritima operationer genomgått 
en transformering och omorganiserats. 

Utöver detta finns många samarbetsorganisationer 
knutna till klustret.

I strategin har en vision formulerats för den 
maritima sektorn i regionen: ”Västsverige ska vara en 
av Europas ledande maritima regioner med lösningar 
inriktade på innovation samt miljöanpassad och håll-
bar utveckling.” 

Målet för den maritima klustersatsningen är 
”Stärka och utveckla den maritima sektorn i Västra 
Götaland genom att öka möjligheterna för hållbara 
innovationer och kunskapsbaserad tillväxt.”
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Vårt erbjudande – så stärker vi maritimt näringsliv
Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö 
för kunskap, innovation och tillväxt med fokus på den 
maritima sektorn i Västsverige. Genom ny kunskap, 
samverkan och dialog bidrar vi till att stärka det mari-
tima näringslivet på ett hållbart sätt. Vi vill skapa goda 
förutsättningar för att Västsverige medverkar till en 
hållbar framtid för människor, havet och dess resurser.   

I korthet erbjuder vi följande

• Ett partnerskap för utveckling av maritim  
kompetens och konkurrenskraft.

• Samarbetsmöjligheter, initiering av projekt och 
mötesplatser för kunskapsutbyte mellan  
näringsliv, akademi och samhälle.

• Korsbefruktning mellan maritima branscher; 
turism, livsmedel, energi, bioteknik, förvaltning, 
sjöfart och teknik.

• Korsbefruktning mellan maritima näringar och 
andra sektorer såsom kemi och material, Life 
science, transport och IT.

• En aktör som lyfter fram och driver maritima 
frågor på den nationella, europeiska och  
internationella spelplanen.

• En aktör som driver och förmedlar ny kunskap om 
havet, dess resurser och samhällets påverkan på 
havet. Vårt fokus ligger på utmaningar och  
affärsmöjligheter.

• Rapporter om utveckling och händelser som  
påverkar branschen inom våra fokusområden.

• Rådgivning för näringslivet inom den maritima 
sektorn samt för tjänstemän och politiker. 

• Samarbete med finansiärer och andra  
stödfunktioner för utveckling av idéer och  
innovationer inom den maritima sektorn.

Samarbetsorganisationer
Maritima klustret i Västsverige består av ett stort nät-
verk av aktörer från akademi, näringsliv och offentlig 
sektor. Följande organisationer bidrar med kunskap, 
engagemang och tid i det olika arbetsgrupperna och i 
samordningsgruppen. 

• Business Region Göteborg

• Chalmers

• Institutionen för biologi- och bioteknik

• Institutionen för kemi och kemiteknik

• Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

• Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

• Institutionen för teknikens ekonomi och 

• organisation

• Göteborgs universitet

• Centrum för hav och samhälle

• Centrum för turism

• Handelshögskolan

• Institutionen för marina vetenskaper

• SWEMARC

• Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

• Fiskekommunerna 

• Fyrbodals kommunalförbund

• Göteborgs Hamn

• Havets hus i Lysekil

• Innovatum

• IVL

• Lighthouse

• Lindholmen Science Park

• Mannheimer Swartling

• Musselfeed

• Orust kommun

• RISE

• Offshore Väst

• Svenskt marintekniskt forum SMTF

• SSPA

• Stena Line Group

• Smögen Lax AB

• Tillväxt Norra Bohuslän 

• Lysekils kommun

• Sotenäs kommun

• Strömstads kommun

• Tanums kommun

• Turistrådet i Västsverige

• Terntank
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Viktiga resultat, 
aktiviteter och 
teman från året

har studerat hur hemoglobin oxiderar och föränd-
ras i fisk. När hemoglobinet i fiskens blod kommer i 
kontakt med fiskköttet bryter det ner de värdefulla 
omega-3-fettsyrorna i köttet vilket snabbt försämrar 
kvaliteten på fisken. Tillsammans med professor Ingrid 
Undeland vid Chalmers har de undersökt olika 
strategier som kan användas för att få bort så 
mycket blod som möjligt ur fisken utan att hemoglobi-
net kommer i kontakt med fiskmuskeln. Målsättningen 
är att minska matsvinnet och få en så hållbar 
fiskindustri som möjligt i framtiden.

Bästa Start-up gick till Fredrik Norén och företaget 
Marine Taste, som idag är Sveriges enda producent av 
fond från sjöpung. Företaget vann en ”Business prep” 
från Innovatum och de får nu komma till Innovatum 
Start-up för att utveckla sin affärsidé under sex måna-
der. Det blir en kickstart med erfarna affärscoacher, 
tillgång till värdefulla kontakter, konsultinsatser och 
vägar till finansiering.

Västra Götalandsregionen vill fortsätta satsa på 
maritima näringar
Andra konferensdagen inleddes av ordförande i regi-
onutvecklingsnämnden, Kristina Jonäng. Hon 
sammanfattade utmaningarna som flera av våra 
maritima näringar står inför. Bland annat lyfte hon 
fram de långa tillståndsprövningar som många av våra 
blå entreprenörer upplever inom framför allt odling av 
sjömat. Dessa behöver adresseras. Hennes budskap var 
också att Västra Götalandsregionen vill fortsätta satsa 
på de maritima näringarna och klustret.

Maritima klustrets årskonferens  
24-25 januari, Fiskebäckskil

Den 24 -25 januari arrangerades Maritima klustret i 
Västsveriges årskonferens 2019 i Fiskebäckskil. Årets 
konferens samlade den maritima sektorn i Västsverige 
under temat ”Hållbar blå tillväxt”. Under två intensiva 
dagar i januari i Fiskebäckskil samlades ett hundra-
tal maritima experter, forskare, blå entreprenörer, 
finansiärer och innovationsexperter för att utbyta idéer, 
inspirera och diskutera maritima frågor. Det blev ming-
el, matchmaking, och diskussioner om klimatet och om 
havet – med fokus på möjligheter.

Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores var 
huvudtalare på konferensen tillsammans Linnea 
Engström, EU-parlamentariker och Minestos vd Martin 
Edlund. Huvudtalarnas presentationer samt den efter-
följande paneldebatten fokuserade på lösningar som 
havet kan bidra med i utvecklingen av en hållbar blå 
ekonomi.

Lansering av ny analys om biomarina näringar
På konferensen lanserades Maritima klustrets analys 
av de biomarina näringarna och Susanne Lindegarth, 
projektsamordnare vid Göteborgs universitet redogjor-
de för metod och de ekonomiska underlagen i analy-
sen.  Förutom de regler och byråkrati som står i vägen 
för den biomarina branschens utveckling diskuterades 
också de teknik- och IT-utmaningar som nya maritima 
näringar står inför. Diskussionerna gav insikter om 
att nya innovativa metoder för att odla sjömat och nya 
typer av lösningar för att fånga våg-, ström- och vind-
energi till havs behöver nytänkande teknik, regler och 
stöd för att skala upp sina verksamheter.

Pitchtävling
Ett nytt koncept på årets konferens var pitchtävling för 
forskare och start-ups. Dessa genomfördes inför en jury 
av experter som senare samma kväll korade vinnarna. 
Bästa forskarpitch gick till Semhar Ghirmai, 
doktorand på Livsmedelsvetenskap vid Chalmers. Hon 

Maritima klustret i Västsverige arbetar för att bidra 
till att vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen och 
stor vikt har lagts vid att öka kunskaper bland våra 
partners och målgrupper. Under året har flera viktiga 
aktiviteter genomförts - alla  med syfte att bidra till 
målen och i syfte att stödja flera nationella strategier 
till exempel Sveriges maritima strategi. 

Martin Edlund, vd Minestos, Linnea Engström, EU-
parlamentariker, Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert VGR, 
Mattias Goldmann, vd Fores. 
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Öppet Hus på Kristineberg marina forskningsstation
Konferensen avslutades på Kristinebergs marina 
forskningsstation med Öppet Hus. Det var utställ-
ningar med flera intressanta blå tillväxtinitiativ såsom 
Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, 
Test Site Skagerak, SCOOT och Test Site Akvamarin. 
Flera forskningsprojekt visades upp, bland annat inom 
havsförsurning och ostronodling.

Ny rapport från Scary Seafood-projeket
Scary Seafood-projektet startade under 2018 och syftar 
till att ta till vara nya marina resurser i våra kustvatten 
som livsmedel. På konferensen presenterades den 
färdiga förstudien för projektet och en handbok för en-
treprenörer inom området. Deltagarna fick också chans 
att provsmaka den nya maten från havet.

Innovationsarenor
En del av Maritim utveckling i Bohuslän

Maritim utveckling i Bohusläns delprojekt, att skapa 
en innovationsarena för maritim turism, handlar om 
en mötesplats som är en naturlig koppling mellan 
näringsliv, forskning och andra aktörer. I projektet  
arbetar vi med att hitta nya metoder att engagera fler 
aktörer i hållbara och öppna innovationsprocesser på 
befintliga arenor, såsom marina forskningsstationer, 
lokala företag/kontorshotell samt offentliga miljöer, 
snarare än att bygga nya strukturer. Innovationsarenan 
ska skapa sammanhang, trygghet och tillgänglighet, 
stimulera förändring på flera nivåer, bygga kompetens 
samt sprida metodik för hållbar affärs-, produkt-,  
process- och  destinationsutveckling. En studie i  
projektet handlar exempelvis om att utforska  
turistbyrån som innovationsarena där företagen 
erbjuds arbetsplatser och möjlighet att prova idéer och 
där invånare och turister inte bara informeras utan är 
medskapare av sina egna och andras upplevelser. 

Läs mer om projektet på www.tillvaxtbohuslan.se/mub/
innovationsaren

Maritima klustret i Västsverige på plats 
på ett fullsatt European Maritime Day 
16-17 maj, Lissabon
 
Antalet deltagare för årets EMD, som gick av stapeln i 
Lissabon, slog rekord med över 1500 anmälda. 
Maritima klustret i Västsverige fanns på plats med en 
utställning där fler västsvenska initiativ fanns 
representerade. Bland annat kunde besökarna lära sig 
mer om de blå entreprenörer i vår region och 
affärspotentialen inom den biomarina näringen. 

Scary Seafood - havets okända skafferi. På konferensen kunde 
deltagarna titta och känna på olika marina arter. 

Inom Maritim utveckling i Bohus-
län har bl a en studie gjorts som 
handlar om att utforska turistbyrån 
som innovationsarena. 
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Även de nya test- och demonstrationsanläggningarna 
inom marin energi och biomarina råvaror som är på 
gång fanns representerande och den nya satsningen på 
marin innovation och forskning på Kristineberg.

Seminarium med tankesmedjan Fores 
och Ekocentrum 
22 maj, Lindholmen

Maritima klustret i Västsverige bjöds in att delta på 
tankesmedjan Fores och Ekocentrums Domendagen 22 
maj. Vi presenterade klustret med exempel såsom de 
nyligen avslutade projektet Scary Seafood samt utställ-
ning där vi presenterade hela klustrets verksamhet. 

Stort intresse för havets möjligheter i 
Almedalen
2 juli, Visby

 Även i år samarbetade Maritima klustret i Västsverige 
med Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet 
kring aktiviteter under politikerveckan i Visby. Tillsam-
mans skapade vi bland annat en havsdag. Här bjöd vi in 
allmänheten att diskutera frågor om havet och de ma-
rina resursernas möjligheter för att skapa omställning 
till ett hållbart samhälle. Vi arrangerade sju seminarier 
och en utställning bestående av akvarier med marina 
organismer. En populär aktivitet var ”känn och smaka 
på havet” där besökarna bland annat fick känna och 
klämma på färska alger, smaka torkade alger och göra 
sitt eget tångsalt.  Några av de frågor som vi lyfte i år 
var om marina innovationer, varför laxen mår dåligt, 
fritidsbåtars miljöpåverkan, framtidens sjömat och ut-
maningar kring vattenbruket samt marin bioekonomi.  
Många intresserade sökte sig till seminarierna och ut-
ställningen. Vi avslutade dagen med rundabordssamtal 
med inbjudna tjänstemän, politiker och experter för att 
diskutera konsumtionens påverkan på havet, samtidigt 
som vi avnjöt en hållbar måltid med sjömat kompone-
rad av kocken Frida Ronge. 

Havs- och vattenforum 2019
4-5 juni, Göteborg

Under Havs- och vattenforum hade vi en utställning 
om vår då nya rapport “Ur hav och sjö växer framtidens 
näring”. 

Gränsregional forskarkonferens 
26 augusti, Strömstad

Inom Svinesundskommitténs uppdrag ligger att jobba 
för gränsregional utveckling i området. Blå tillväxt 
har ett självklart fokus inom detta arbete. Arbetet i 
projektet Marint Gränsforum Skagerrak är starten på en 
långvarig process. Projektet ska jobba för långsiktiga, 
varaktiga samarbeten och gemensamma visioner. 

I augusti  arrangerade Svinesundskommitteen, Mari-
tima klustret i Västsverige,Västra Götalandsregionen, 
Göteborgs universitet, Östfold fylkeskommune och 
Institute of Marine Research i Norge, en dag med syfte 
att samla forskare aktiva i gränsområdet i Östra Skager-
rak för att ge en överblick över status och kunskapsläge 
och möjligheter för restaurering av marina miljöer i 
området. Målet med dagen var att lära känna varandra, 
identifiera områden för samarbete framöver och disku-
tera vilka steg som kommer härnäst. Sammanfattnings-
vis så pekade många deltagare på vikten av en tvärve-
tenskaplig ansats. Med nära koppling till förvaltande 
myndigheter vi kan komma ett steg närmre en mer 
adaptiv förvaltning av Skagerrak. Sverige och Norge 
delar många av de utmaningar som finns i kustzonen i 
Skagerrak och viktiga frågor som identifierades var t.ex. 
- Hur kan vi förbättra vattenkvaliteten längs kusten, 
och hur kan vi restaurera ekosystemens naturtyper 
och resurser? - Ska marina skydds- och vernområden 
användas som förvaltningsverktyg i större utsträckning 
än idag, eller kan traditionell kommunal-, miljö-, och 
fiskeförvaltning lösa utmaningarna? I ett sådant här 
forum kan kunskap och idéer delas och förutsättningar 
ses på tillsammans. 

Tredje upplagan av välbesökt marin 
företagsmässa
26 oktober, Tjärnö

I oktober arrangerades för tredje året i rad Marin före-
tagsmässa på Tjärnö marina laboratorium, vid 
Göteborgs universitet och årets mässa samlade ett 
80-tal personer - företagare, forskare, politiker och 
andra intresserade. Mässan genomfördes i samarbete 
mellan projektet Marint Gränsforum Skagerrak, 
Göteborgs universitet och Maritima klustret i Västsve-
rige. Företagsmässan är gränsregional med deltagare 
från både Norge och Sverige.  Årets teman var bioteknik 
och kunskaps-/naturturism och dagen innehöll många 
intressanta presentationer och pitchar av företagare, 
forskare, samarbetsorganisationer, projekt och UF-före-
tagare från båda länderna. 

Jessica Hjerpe Olausson i samtal om marin bioekonomi med 
Kristina Jonäng, Regionråd, Västra Götalandsregionen och Per 
Callenberg, statssekreterar, under Almedalsveckan.
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En slutsats är att det finns stora skillnader mellan 
regioner, och i vår region är fisket och berednings-
industrin till största del lönsamma företag som har 
mycket att bidra med vad gäller framtidens livsmedel. 
Vi vet också att det finns många kopplingar mellan 
sjömat och turism, något som skulle vara intressant att 
titta vidare på.

Hur mår det kustnära fisket i Bohuslän?
Fiskekommunerna har tagit fram en ny rapport om det 
kustnära fisket i Bohuslän och Ulla Olsson, utredare på 
Fiskekommunerna presenterade denna intervjustudie 
på seminariet. Fiskarna ser positivt på framtiden även 
om några orosmoln lyfts fram såsom beståndet av hav-
skräftor och överetablering av burfisket.

Men de flesta kustfiskarna i studien visar upp välmå-
ende företag med framtidstro och investeringsvilja. I 
jämförelse med tidigare studier som fiskekommunerna 
har gjort så är fler yrkesfiskare nöjda med sin ekonomi 
idag.

Proteinrika livsmedel från havet 

11 december, Kristineberg 

Hur kan vi skala upp de lokala biomarina näringarna i 
Västsverige och få ut fler hållbara och proteinrika livs-
medel från havet till samhället? De var fokus på Agenda 
2030 i Västs forumträff om proteinrika livsmedel från 
havet som arrangerades den 11 december på 
Kristinebergs marina forskningsstation.  Några av 
talarna var Ingrid Undeland, Professor i livsmedelsve-
tenskap på Chalmers; Kristina Snuttan Sundell, Pro-
fessor vid institutionen för biologi och miljövetenskap 
på Göteborgs universitet, Joel Oresten, VD Smögenlax 
Aquaculture och Linnéa Sjögren, grundare av Catxalot. 
Dessutom bjöds det på julbordsinspirerad lunch base-
rad på tång, samt rundvandring på Kristineberg. Dagen 
samarrangeras mellan Agenda 2030 i Väst, Maritima 
klustret i Västsverige, Innovatum Science Park samt 
Kristineberg Center.

Produkter och tjänster

Verktyget för att öka kunskapen om 
hållbarhetsmålen lanserat
 
I april 2019 lanserades webbverktyget SDG Impact 
Assessment Tool som har utvecklat av Göteborgs 
centrum för hållbar utveckling vid Chalmers tekniska 
högskola och Göteborgs universitet, i samarbete med 
SDSN Northern Europe och Mistra Carbon Exit och 
med ekonomiskt stöd från Maritima klustret i 
Västsverige. Här erbjuds alla typer av verksamheter 
hjälp att beskriva sin påverkan på de globala 
hållbarhetsmålen. Syftet är att höja kunskapsnivån om 
helhetsbilden och stärka användares bidrag till Agenda 
2030 och hållbar utveckling. Göteborgs centrum för 
hållbar utveckling är ägare av verktyget som är gratis 
och fritt tillgängligt för vem som helst att använda. 

Framtidens sjömat  

6 december, Göteborg

Den 6 december samlades ett 70-tal personer från den 
marina livsmedelssektorn i Västsverige för att diskutera 
möjligheter och utmaningar med den svenska livsmed-
elsproduktion med fokus på marina råvaror. Maritima 
klustret i Västsverige arrangerade dagen tillsammans 
med Fiskekommunerna, Jordbruksverket och Lands-
bygdsnätverket. Vinnova och Sweden Food Arena var 
inbjudna talare och de arrangerade även en workshop 
under eftermiddagen för att få inspel till en forsknings- 
och innovationsagenda som ska tas fram under våren 
2020, med förhoppningen om att medel avsätts till 
en sådan i den kommande forskningspropositionen. 
Sweden Food Arena är en bransch-driven organisation 
med uppdrag att samla livsmedelssektorn. 

På seminariet gav Marie Gidlund, verksamhetsledare 
för Sweden Food Arena, deltagarna många goda 
argument för att Sverige bör satsa på en stark livs-
medelssektor. Sweden Food Arena ser att hållbar 
matinnovation är en av de viktigaste nycklarna till att 
lösa globala utmaningar såsom klimatet, sviktande 
folkhälsa och sårbar livsmedelsförsörjning. En stark 
livsmedelsbransch kan också bidra till en levande 
landsbygd. Livsmedelsindustrin är i dag den tredje 
största industribranschen i Sverige sett till omsättning 
och när vi inkluderar hela värdekedjan sysselsätter den 
mer än 350 000 personer. Hela branschen genererar 
ett förädlingsvärde motsvarande cirka 200 miljarder 
kronor per år.

Hur bidrar fisket till kustsamhällen?
På seminariet presenterade även Staffan Waldo, 
AgriFood Economics Centre, deras senaste rapport om 
mervärden i svenskt yrkesfiske såsom en levande lands-
bygd, turism och marknadsföring av kustsamhällen. 
Rapporten har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket 
och Landsbygdsnätverket och visar på att det idag 
saknas heltäckande kunskap om de värden som svenskt 
yrkesfiske bidrar med till samhället.

Vinnova och Sweden Food Arena var inbjudna talare den 
6 december. De arrangerade även en workshop under 
eftermiddagen för att få inspel till en forsknings- och 
innovationsagenda som ska tas fram under våren 2020.
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Metoden som ligger till grund för verktyget har använts 
tidigare men inte varit lika användarvänligt och öppet 
för alla.  

Rapport om affärsmöjligheter för 
biomarina näringar på svenska och 
engelsk lanserad 

Det råder stor optimism hos de företag och entreprenö-
rer som satsar hållbara råvaror från havet, men också 
frustration över regelverk och byråkrati. Det framgår 
av den analys som Maritima klustret i Västsverige pre-
senterade på sin årskonferens i Fiskebäckskil i januari 
2019.  

Under 2018 gjordes en analys av den biomarina näring-
en, där ett tjugotal västsvenska företagsledare intervju-
ades samt enkäter med både fakta- och bedömningsfrå-
gor om nuläget och tillväxtpotentialen i sina respektive 
företag gjordes. Även fyra forskare samt representanter 
från innovationssystemet i Västsverige deltog och gav 
sina perspektiv på den biomarina näringens utmaning-
ar och möjligheter. Analysen har sammanfattats i en 
skrift som innehåller uttalanden från företagsledare, 
forskare och innovationsaktörerna samt resultat från 
enkätundersökningarna. 

Skriften riktar sig till investerare och finansiärer, po-
litiker och beslutsfattare samt tjänstemän på myndig-
heter, kommuner och andra offentliga organisationer.  
Under 2019 har analysen av den biomarina näringen 
spridits till viktiga aktörer och översatts till engelska. 
Bland annat presenterades rapporten på en av sessio-
nerna under årets European Maritime Day. 
 

Så kan sjögurkor och alger bli 
framtidens delikatesser 
- rapport lanserad
 
Den 25 januari, i samband med Maritima klustret 
i Västsveriges årskonferens, presenterades Scary 
Seafoods projektrapport som visar på möjligheter att 
nyttja marina djur och alger från havet som av tradition 
eller andra skäl inte äts idag.

Scary Seafood-projektet startade 2018 och syftar till att 
ta till vara nya marina resurser i våra kustvatten som 
livsmedel. Projektet har initierats och genomförts i 
Maritima klustret i Västsveriges regi, med huvudsaklig 
finansiering från Leader Bohuskust och Gränsbygd/
Europeiska havs- och fiskerifonden, Västra Götalands-
regionen, Göteborgs universitet och Tillväxt Norra 
Bohuslän.  Projektet slutredovisades i januari 2019 och 
har fortsatt även under 2019-2020 med nya medel från 
Jordbruksverket i syfte att utveckla Scary Seafood-
produkter och koncept. Rapporten Scary Seafood - den 
nya maten från havet finns tillgänglig på maritimaklus-
tret.se.

Sargasso - nytt verktyg för öppen 
innovation

Sargasso är en maritim innovations- och samarbets-
plattform som samlar den maritima industrins behov 
kopplat till såväl teknik- som tjänsteutveckling och 
nya samarbetspartners. Plattformen drivs av Svenskt 
Marintekniskt Forum (SMTF).  Sedan år 2019 är 
Maritima klustret i Västsverige en samverkanspartner 
till plattformen och stödjer verksamheten genom att 
bland annat bistå med kontakter och experter som kan 
stödja de förfrågningar från företag som kommer in via 
systemet.
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Rapport från 
varje fokusområde

Havsförvaltning 

Fokusområdet havsförvaltning arbetar med att främja 
hållbart nyttjande av havet genom att sprida kunskap 
och erfarenheter och utveckla samverkan kring havs-
förvaltning och havsplanering. Vi arbetar på olika sätt 
för att höja kunskapsnivån om havsförvaltning bland 
nyckelaktörer och för att etablera arenor för utbyte av 
forskningsresultat och erfarenheter mellan förvalt-
ning, forskning och näringar.
 
Specifika mål för fokusområde havsförvaltning under 
året har varit att bidra till den pågående havsplane-
ringsprocessen, att integrera SDG:erna i arbetet och 
skapa ökad kunskap hos offentliga och privata aktörer 
i regionen om hur de kan användas konkret, samt att 
bidra till bättre förutsättningar för hållbar lokalisering 
av havsbaserade verksamheter.
 
Dessa har varit tänkta att uppnås främst genom ett 
antal seminarier med syfte att belysa och sprida 
kunskap om för havsförvaltningen aktuella frågor och 
med särskilt fokus på följande teman: Lokalisering av 
havsbaserad verksamhet, Hur ska vi använda de globa-
la hållbarhetsmålen?  samt Vem och hur får man nyttja 
”nya” arter?  På grund av bland annat omorganisering i 
andra fokusområden har teman inte genomförts under 
året.

Fokusområdet havsförvaltning har genomfört fyra 
arbetsgruppsmöten under projekttiden, inklusive 
ett gemensamt med fokusområdet marina livsmedel 
vid viket diskuterades utmaningar och möjligheter i 
arbetet med marina livsmedelsfrågor, inkl. hur arbetet 
kan stärkas genom tydligare kopplingar till arenor 
och aktörer som (primärt) sysslar med landbaserad 
livsmedelsproduktion.
 
Fokusområdet har i delvis misslyckats med att genom-
föra planerade verksamheter under projektperioden, 
särskilt de seminarier som anges i ansökan. Under fö-
regående projektperiod beslutades att seminarier och 
workshops bör genomföras som samarrangemang mel-
lan olika fokusområden, vilket framstått som särskilt 

Martima klustret i Västsverige arbetar inom sex 
fokusområden. Fem av dessa representerar områden 
inom de marina näringarna – marina livsmedel, 
maritim turism, maritima operationer, marin bioteknik 
och marin energi. Ett fokusområde, havsförvaltning, 
är horisontellt och skär igenom samtliga områden 
och utgör en juridisk och förvaltningsmässig 
expertfunktion med stark förankring i det kommunala 
perspektivet.

naturligt och angeläget för fokusområdet havsförvalt-
ning eftersom detta område beskrivs som ett ”paraply” 
eller en sammanhållande dimension mellan de olika 
verksamhetsspecifika fokusområdena. Av ansökan 
framgår också uttryckligen att de planerade semina-
rierna ”kommer att arrangeras i samverkan med ett el-
ler flera andra fokusområden”.  Under projektperioden 
har fokusområdet havsförvaltning tagit flera initiativ 
till sådana samarrangemang, främst avseende lokalise-
ring av havsbaserad verksamhet och rättsliga/adminis-
trativa aspekter på nyttjandet av ”nya” marina arter. 
Planering av sådana arrangemang har också initierats 
men de har av olika skäl, däribland andra fokusområ-
dens prioriteringar och strategiska överväganden, inte 
kunnat genomföras under projektperioden.

 

Aktiviteter som kopplar till Sveriges 
maritima strategi och de globala 
hållbarhetsmålen

Ett antal aktiviteter har emellertid genomförts under 
projektperioden med bäring på projektets mål. 

Seminarium under politikerveckan i Visby
Fokusområdet var medarrangör och David Langlet 
samtalsledare vid seminarium Vad krävs för ett livs-
kraftigt och expanderande hållbart vattenbruk?, 2 juli 
i Almedalen. Deltagare var Joel Oresten, ordförande 
Smögenlax; Jakob Granit, generaldirektör Havs- och 
vattenmyndigheten; Kristina Yngwe (C), ordföran-
de riksdagens miljö- och jordbruksutskott; Magnus 
Nordgren, Landsbygdsnätverket; Daniel Wikberg, VD 
Matfiskodlarna. Detta har bidragit till uppnående av 
SDG 14 och 2 samt den nationella maritima strategins 
mål Goda förutsättningar för maritim utveckling samt 
Väl fungerande tillståndsprocesser.
 
Jordbruksverkets uppdrag om regelförenkling för 
svenskt vattenbruk 
Fokusområdet har under året varit representerat 
genom flera personer (Carl Dahlberg, David Langlet, 
Jonas Nilsson) i arbetet med att genomföra jordbruks-

15

Verksamhetsberättelse 2019



Biosfärsområde på Västkusten
Fokusområdet har genom Andreas Skriver Hansen, Gö-
teborgs universitet varit delaktigt i arbete för att inrätta 
ett biosfärområde på västkusten, samt i att genomföra 
en kartläggning och analys av friluftslivet i kustzonen (i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla) tillsammans 
med GR och Ramböll. Vi ser att detta har bidragit till 
uppnående av SDG 14 samt den nationella maritima 
strategins mål Kunskap om havet och Hav i balans.

Ny masterutbildning
David Langlet, Göteborgs universitet har deltagit i 
utformning, planering och genomförande av det mul-
tidisciplinära, tvååriga masterprogrammet Master in 
Sea and Society som ges vid Göteborgs universitet med 
start hösten 2019. Han ingår även i programrådet för 
utbildningen. Detta har bidragit till uppnående av SDG 
4.7 och 14 samt den nationella maritima strategins mål 
Kunskap om havet och Kompetensförsörjning.

Rapporter och kommunikation 

David Langlet och Jonas Nilsson har varit medförfat-
tare till en debattartikel i GT (7 apr 2019) om behovet 
av en lagstiftning som bättre främjar utvecklingen av 
ett modernt, hållbart vattenbruk. Detta har bidragit till 
uppnående av SDG 14 och 2 samt den nationella mari-
tima strategins mål Goda förutsättningar för maritim 
utveckling samt Väl fungerande tillståndsprocesser.
 
Under verksamhetsåret har David Langlet har, tillsam-
mans med Aron Westholm, författat en syntesrapport 
om ekosystemansatsens användning i havsplanering 
(”Synthesis Report on the Ecosystem Approach to 
Maritime Spatial Planning”) på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten. Detta är i linje med fokusområdets 
mål att bidra till den pågående havsplaneringsproces-
sen och har bidragit till uppnående av SDG 14 samt den 

verkets regeringsuppdrag avseende regelförenkling 
för svenskt vattenbruk. Ett färdigt förslag planeras till 
första kvartalet 2020. Särskilt Jonas Nilson har givit 
omfattande rådgivning avseende den rättliga utform-
ningen av den reviderade reglering som projektet avser 
att föreslå. Detta har bidragit till uppnående av SDG 14 
och 2 och samt den nationella maritima strategins mål 
Goda förutsättningar för maritim utveckling samt Väl 
fungerande tillståndsprocesser.
 
Marint spår på Bioekonomiriksdagen
Fokusområdet har, genom Jonas Nilsson, Göteborgs 
universitet deltagit i Bioekonomiriksdagen 23 oktober 
2019, särskilt ett panelsamtal på temat ”Klarar vi målen 
för bioekonomi utan havet?”. I publiken och bland övri-
ga deltagare i panelsamtalet fanns representanter från 
myndigheter, politiken och näringen. Aktiviteten har 
bidragit till uppnående av SDG 14, 12 och 17.14 samt 
den nationella maritima strategins mål Goda förutsätt-
ningar för maritim utveckling.
 
Arbete i Miljömålsberedningen
Fokusområdets ambassadör och sammankallande, 
David Langlet, Göteborgs universitet har deltagit som 
expert i Miljömålsberedningens arbete med att föreslå 
en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande 
och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Vi 
ser att detta bidrar till uppnående av SDG 14 och 17.14 
samt den nationella maritima strategins mål Friskt hav 
samt Funktionella regler.
 
Seminariedag med IVL
David Langlet, Göteborgs universitet deltog vid IVL:s 
intressent dag 9 maj i Stockholm i en panel om behovet 
av regelförenkling för vattenbruket samt de initiativ 
som pågår på området. Detta har bidragit till uppnåen-
de av SDG 14 och 2 samt den nationella maritima stra-
tegins mål Goda förutsättningar för maritim utveckling 
samt Väl fungerande tillståndsprocesser.

I september 2019 arrangerades konferensen ”Marine products 
for health” med syftet att sammanföra forskare och industri i 
regionen inom marin bioteknik.
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nationella maritima strategins mål Hav i balans och 
Funktionella regler.
 
På uppdrag av SIEPS (Svenska institutet för europa-
politiska studier) har David Langlet, tillsammans med 
nationalekonomen Håkan Eggert, författat en rapport 
om utvecklingen av det svenska fisket under Sveriges 
medlemskap i EU, inkluderande rekommendationer för 
hur Sverige kan bidra till en mer hållbar fiskepolitik. 
Rapporten kommer att publiceras under våren 2020. 
Detta har bidragit till uppnående av SDG 14 samt den 
nationella maritima strategins mål Hav i balans och 
Funktionella regler.

Marin bioteknik

Under 2019 har fokusområde marin bioteknik arbetat 
för att: 
• initiera och vidareutveckla projekt inom området 

marina produkter för hälsa
• skapa kontakter mellan industri och akademi 

med fokus på hälsa. Framför allt att få fler företag 
främst inom Life Science att engagera sig inom 
marin bioteknikområdet

• få till en utbildning i marin bioteknik på masterni-
vå på Göteborgs universitet

Innovation och hälsa är två viktiga teman i de globala 
hållbarhetsmålen. Fokusområdet marin bioteknik har 
under 2019 arbetat med båda dessa teman som kom-
bineras för att kunna möta framtida utmaningar inom 
hälsosjukvård, och för att kunna skräddarsy framtidens 
livsmedel. Dessa två teman återfinns också tydligt i ”En 
svensk maritim strategi” som dessutom pekar på vikten 
av strategisk samverkan mellan akademi, offentlig 
sektor och industri. Strategin lydter också vikten av att 
arbeta med kompetensförsörjning. Fokusområdet har 
arbetat med just sådana strategiska partnerskap och 
har tittat på möjligheterna för en utbildning på univer-
sitetsnivå inom marin bioteknik. 

En årlig konferens med uppföljande workshops för 
samverkan med industrin
För att tydliggöra potentialen med marin bioteknik 
så har fokusgruppen arbetat fram ett koncept med 
att anordna årliga konferenser med ett visst tema. 
Ett tema som sedan under året arbetas vidare med i 
mindre grupper för att identifiera projektmöjligheter 
och samarbeten mellan akademi och näringsliv. Därav 
anordnades en konferens den 19 september 2019 på 
temat ”Marine biotechnology - marine products for 
health”. Under 2019 har en inventering gjorts vad gäller 
pågående projekt inom marin bioteknik vid Göteborgs 
universitet (GU), Chalmers och RISE. Intervjuer med 
inblandade forskare har gjorts och sammanställts, och 
har legat till grund för inbjudan till konferensen. Denna 
konferens fokuserade på marin bioteknik som har 
bärighet inom sjukvård och hälsa. Flera framstående 
forskare och företagare var inbjudna för att ge föredrag 
och där exemplifiera hur spännande forskningsresul-
tat kan utvecklas till framgångsrika produkter inom 
sjukvård. Både marina droger/läkemedel och marin 

medtech, exemplifierat med olika typer av hyrdogeler, 
var representerat med talare från Norge, Island, Dan-
mark och Sverige. Total hölls 21 föredrag. Konferensen 
var populär med totalt 90 stycken deltagare varav 15 fö-
retag och 50 forskare (från Chalmers, RISE och GU), 10 
stycken studenter och resten en blandning av represen-
tanter från myndigheter/lärare grundskolan/allmänt 
intresserade. Konferensen gav många goda exempel 
på hur forskningsresultat har lett till framgångsrika 
produkter med hög relevans inom hälsa. Flera forskare 
med bas i Västra Götaland gav även exempel på viktig 
och intressant forskning som har potential att vara 
grunden för morgondagens sjukvårdsprodukter. 

Förutom de goda exemplen så gav konferensen också 
en möjlighet för forskare och företag att skapa nätverk 
för framtida samverkan. Detta gäller också fokusområ-
det inom det maritima klustret, och många nya kontak-
ter i Norden skapades som kommer att vara basen för 
föreslagna aktiviteter under 2020.

Planen är att denna endagskonferens skall vara årligt 
återkommande för att skapa uppmärksamhet inom 
området och att stimulera samverkan mellan företag 
och forskare i regionen. Men också för att skapa ett 
starkt nordiskt nätverk inom marin bioteknik. Planen 
är att denna konferensserie vartannat år, ska fokusera 
på” marine products for health”, 2019:års tema, för 
att stimulera till samverkan med regionens hälso- och 
sjukvård och för att fördjupa aktiviteter som initierades 
under 2019. 

Under 2020 kommer konferensen att följas upp genom 
att anordna två workshops inom temat Marine products 
for health. Dessa workshops kommer att designas som 
halvdags events på teman som kan intressera både 
företag och forskare i regionen. Arbetstitlar för dessa 
workshops är: ”Marine products in cancer treatment” 
samt ”Applications of marine hydrogels in health”. Här 
kommer också erbjudas administrativt stöd och 
vägledning från forsknings och innovationskontor i 
regionen (t.ex. vid GU, Innovatum, Centrum för Hav 
och samhälle). Forsknings- och Innovationskontoret 
vid GÖteborgs universitet är viktiga också när det gäller 
kontakter mot entreprenörsutbildningar som entre-
prenörskolorna på GU (Knowledge Based Entrepre-
neurship och 
Sahlgrenska School of Innovation and Entrepre-
neurship) samt Chalmers (School of entreprenurship). 
Forsknings- och Innovationskotoret vid Göteborgs 
universitet har också egna stödformer som de kan 
erbjuda i form av Verifiering för tillämpning (VFT) samt 
Verifiering för samverkan (VFS) där de kan erbjuda 
både aktivt stöd och finansiering för forskares samver-
kan med industrin. 

Samverkan med Norge
Ett viktigt strategiskt moment är att inleda mer 
konkreta kontakter med Norge om framtida samverkan 
inom marin bioteknik. Kontakter har etablerats vid 
konferensen i september 2019 och fördjupade samtal 
kring samverkansprojekt kommer att äga rum. Målet 
är att skapa en gemensam programförklaring som 
resulterar i ansökningar, bl.a. till Nordiska forsknings-

17

Verksamhetsberättelse 2019



Marina vetenskaper (GU) och här har redan diskussio-
ner inletts med utbildningsansvarig vid institutionen. 
Förhoppningen inför framtiden är dels att utbilda fler 
studenter inom marin bioteknik, men också att denna 
utbildning kommer att leda till att fler studenter väljer 
projektarbeten inom marin bioteknik. Detta kommer då 
direkt få som resultat att fler skarpa samverkansprojekt 
mellan forskare och företag etableras i regionen. 

Extern referensgrupp för framtida utveckling av 
marin bioteknik
En referensgrupp har etablerats under 2019 som 
kommer att vara ett bollplank och källa till informa-
tion för fokusområdet marin bioteknik kring de olika 
planerade aktiviteterna under 2020. I referensgruppen 
ingår personer som tillsammans representerar en bred 
kompetens men också ett brett kontaktnät inom olika 
organisationer. Även representanter från Norge har 
tackat ja till att delta i arbetet. Planerat är att ha två 
virtuella möten med hela gruppen under 2020, förutom 
då mer specifika möten/video när det gäller vissa 
frågor. Följande personer ingår i referensgruppen under 
2020: 

• Andrea Astalan, innovationsrådgivare, Forsknings 
och innovationsservice, Göteborgs universitet. 

• Mattias Berglin, forskare, RISE
• Lena Gipperth, verksamhetsledare, Hav och 
• samhälle, Göteborgs universitet
• Espen Hansen, Prof., Marbio, The Arctic University 

of Norway, Tromsø
• Ida-Maja Hassellöv, forskare, Chalmers 
• Jon Havenhand, utbildningsledare Marina institu-

tionen, Göteborgs universitet)
• Dan Isaksson, forskningsansvarig, iTech AB, 

Mölndal
• Lillemor Lindgren, projektledare, Innovatum, 

Trollhättan
• Göran Nylund, Kosteralg AB, Strömstad
• Stig Omholt, Prof., Research director, Norwegian 

Univ. Science and Technol., Trondheim
• Martin Sjöberg, verksamhetsledare Kristineberg 

Marine Research and Innovation Centre

Marin energi

Fokusområde Marin energi har under 2019 letts och 
samordnats av OffshoreVäst. Aktiviteterna som redo-
visas bygger i huvudsak på processerna inom plattfor-
men och dess medlemmar. OffshoreVästs aktiviteter 
indelades tidigare i fyra områden (arbetspaket) Olja 
& Gas, Havsenergi, Havsbaserad vindenergi samt 
Marin Bioenergi. Sistnämnda överlappar till del andra 
fokusområden såsom Marina livsmedel och Marin 
bioteknik. Utöver de fyra områdena finns en process, 
Offshore Academy, som leds av Chalmers i syfte att 
höja och utveckla kompetensen inom fokusområdet. 
I takt med att branschen för Marin energi mognar blir 
det allt mer tydligt att de olika områdena till stora delar 
ställs inför samma problemställningar och också nyttjar 
samma värdekedjor, detta har gjort att de tidigare fyra 
arbetspaketen övergår till tre nya, Nätverk & Möten, 
Projektutveckling samt Internationalisering. De nya 

rådets utlysning med deadline i november 2020. Denna 
samverkan kommer också att gälla etableringen av så 
kallade ”testbäddar” inom den maritima sektorn. Här 
pågår mycket arbete för att etablera ”testbäddar” inom 
Västra Götalandsregionen, och Norge har sedan tidiga-
re flera viktiga infrastrukturer etablerade t.ex. Marbio 
och Nofima. Det är viktigt att vår regions satsningar 
inom området och ser till att harmonisera och utnyttja 
redan gjorda investeringar i Norge. 

Djupintervjuer med lokala forskare inom marin 
bioteknik
Forskare som är verksamma inom marin bioteknik 
i regionen har kontaktats via mail och telefon för 
intervju. Syftet har varit att kartlägga vad som idag är 
på gång inom intressanta fält för marin bioteknik inom 
regionen. Totalt har 16 forskare kontaktats (GU, Chal-
mers, RISE) varav 8 kvinnor och 8 män. Tanken är att 
dessa personer skall kontaktas varje år för att uppdatera 
informationen och för att fånga in intressanta forsk-
ningsresultat inom marin bioteknik. 

Bibliometrisk analys av marin bioteknik i regionen
Inom fokusområdet Marin bioteknik har vi under de 
senaste två åren inlett ett samarbete med bibliometri-
kern Bo Jarneving (GU). Jarneving har utvecklat me-
todik för att bibliometriskt utvärdera marin bioteknik, 
framför allt i Sverige men också i övriga Norden och 
internationellt. En första rapport lades fram under 
senare delen av 2018, ”Svensk forskning inom marin 
bioteknik”. Avsikten med denna bibliometriska analys 
inom området marin bioteknik har varit att identifiera 
svenska institutioner som publicerat forskning inom 
området under perioden 2009-2018, samt beskriva 
denna forskning i termer av forskningssamarbete och 
ämnesinnehåll. Fördelningen av artiklar över institu-
tioner visar en koncentration till de större universite-
ten med Göteborgs universitet på en klar första plats i 
landet. Vad som också står tydligt är att Norge har en 
framträdande position inom marin bioteknik. 

Denna bibliometriska undersökning har under ledning 
av Jarneving under 2019 förfinats med en fördjupad 
metodik med målet att återkommande framöver kunna 
följa utvecklingen inom marin bioteknik i Västra 
Götaland, Sverige och i världen. Bland annat har det 
skapats en extern bibliometrisk expertgrupp inom ma-
rin bioteknik som kommer att utvärdera de 
litteratursökningar som görs på relevans och inne-
håll för att utveckla ännu bättre metoder för framtida 
analyser. 

Utbildning
Fokusområdet har verkat för att inrätta en 15-poängs-
kurs inom marin bioteknik på masternivå och har haft 
inledande diskussioner med olika relevanta lärare och 
företag. Tanken är att flera lärosäten och företag i 
regionen ska medverka i denna kurs. Inledande 
sonderingar har alltså gjorts under 2019, men vi vill 
under 2020 utveckla en tydlig kursplan, undersöka och 
identifiera studentkategorier, hur dessa ska informeras, 
samt etablera samverkan kring utbildningar inom 
marin bioteknik med Norge. Planen är att kursen skall 
vara organisatoriskt placerad vid institutionen för 
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arbetspaketen innefattar de fyra områden som beskrivs 
ovan och företag såväl som aktörer deltar gemensamt 
i gränsöverskridande kunskapsöverföring och kompe-
tensutbyggnad för ökad innovations- och konkurrens-
förmåga. Året sammanfattas under den nya indelning-
en med samma rubriker som i de tre nya arbetspaketen.
 
Fokusområdet Marin energi saknade under större delen 
av året finansiering från Västra Götalandsregionen 
varför de aktiviteter som beskrivs är i huvudsak utförda 
genom klustermedlemmarnas samfällda insatser och 
också till stor del genom de projekt som initierats tidi-
gare år. Aktivitetsnivån direkt relaterad till Maritima 
klustret i Västsveriges verksamhet är för 2019 därför 
något lägre än tidigare år, men genom stöd för ytter-
ligare en 2-årsperiod från Västra Götalandsregionen, 
kommer möjligheten till fortsatt utveckling att kunna 
påskyndas.     
 
Huvudfokus för Marin energi har en direkt koppling 
till tre specifika mål inom agenda 2030, marin teknik, 
havet som resurs (vattenbruk & energi) och bygga en 
hållbar industri (mål 7, 9 och 14). Då Sverige tagit på sig 
globalt ansvar för genomförande av mål 14 finns goda 
förutsättningar för internationell spridning av svenska 
blå innovationer.

Internationell konferens
Årets höjdpunkt var OffshoreVästs internationella kon-
ferens i maj. Konferensen genomfördes inom ramen för 
klustersamverkansprojektet ELBE (se utförligare under 
rubriken Internationalisering). Konferensen hölls vid 
Waterfront, Göteborg, med möjlighet till studiebesök. 
Inbjudna europeiska kluster var AREG (Skottland), 
Cluster de Energia (Baskien), Energy Innovation Cluster 
(Danmark), Blue Cluster (Flandern), OffshoreVäst och 
det norska klustret GCE NODE. Huvudsyftet var att dis-
kutera och utveckla potentiella europeiska värdekedjor 
och projekt inom den blå energisektorn. OffshoreVäst 
lyfte tillsammans med medlemmarna fram flera inn-
ovativa alternativ som exempelvis SeaTwirls flytande 
vindkraftsprototyp och Minestos ”Deep Green kite”. 
Flera olika materiallösningar presenterade av SSAB 
(stål) och Hydro Extrusions Sweden AB, f d Sapa (alumi-

nium). Ytterligare presentationer gjordes av ABB, DNV 
GL, Sigma Marine & Energy samt Innovation Norge. 
ABB gav en översikt över utmaningar och lösningar 
för att distribuera energin från offshore. Det finns ett 
tydligt break-even-avstånd att välja mellan HVAC- och 
HVDC-system. När det gäller värdekedjan för blå energi 
är en tydlig länk ”utveckling” och DNV GL tillsam-
mans med Sigma Marine och Energy gav konkreta 
exempel på hur stödet från deras organisationer kan 
stärka leverantörskedjan. Innovation Norge avslutade 
seminariet med att presentera en övergripande bild av 
blåa initiativ och kluster i Norge. Det finns helt klart en 
stor potential för framtida samarbete och gemensam 
utveckling av värdekedjor för blå energi.
Mötet innehöll också en matchmaking under värdska-
pet av EEN (Enterprise Europe Network) och företags-
besök på SSPA, MMT och Minesto och RISE test- och 
demonstrationsanläggningar. 

EU-projekt för ökad innovation
Business Region Göteborg har fortsatt sitt samarbete 
med RISE och OffshoreVäst bland annat genom utveck-
ling av nätverket Västsvensk Subsea som nu drivs av 
BRG och OffshoreVäst genom gemensamma projekt. 
Ett av dem är PERISCOPE med syftet att öka innova-
tionssamarbetet inom det maritima området i Nordsjö-
regionen. Projektet har fokus på att identifiera trender 
för att sedan ligga i framkant genom projektutveckling 
i rätt läge.  Målet för PERISCOPE är att utveckla ett par 
gemensamma projekt som kan förverkligas genom 
finansiering ur någon av EUs olika fonder. Inom ramen 
för projektet har ett antal möten och workshoppar ge-
nomförts. Ett av de mer spännande i form av ett Hack-
aton, där utvecklades möjligheter inom digitalisering 
och hantering av Big Data. Evenemanget organiserades 
som ett samarbete mellan BRG, RISE, GCE NODE, 
SMTF, OffshoreVäst och Media Evolution.  Företaget 
Sensative AB berättade inledningsvis om sin verksam-
het och delade ett exempel på hur deras dataplattform 
används. Med detta som inspiration delades deltagarna 
upp i två grupper, som vägleddes av handledare för 
förslag på en ”produkt”. Grupperna föreslog två mycket 
olika ”produkter”. En grupp lade fram ett förslag om 
hur sensorer kan användas för att kontrollera lasthåll-
ning på containerfartyg, ”Smart Cargo Lashing”. Den 
andra gruppen tog upp behovet av mer data om havet 
och tog Östersjön som ett exempel på hur datainsam-
lingen kunde utvecklas. I båda fallen gjordes planer på 
hur produktförslagen kommer att tas till nästa steg.
 
Kunskapsspridning om nya innovationer inom 
vindkraft till havs
Utvecklingen av vindkraft till havs fortsätter och för 
att höja medvetandenivån och underlätta etableringen 
av nya innovationer och värdekedjor har under året 
tre seminarier/webinars genomförts under ledning av 
Tanja Tränkle, RISE. 

Följande teman behandlades: Intervju med Göran 
Loman, Vattenfall reflekterade över likheter och skill-
nader mellan Sverige och Storbritannien, för- och nack-
delar med aktionsbaserat system/svenskt system när 
det gäller att involvera lokalt och regionalt näringsliv 
och hans önskemål för Sverige framgent. Intervju med 

Under året har Offshore Väst bl a gjort en intervjuserie med 
ledning av Tanja Tränkle, RISE. Här tillsammans med Göran 

Loman, Vattenfall. 
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Holger Matthiesen, E.ON, berättade bland annat om 
Arkona vindkraftpark som byggs av E.ON och Equinor 
mellan Bornholm och Rügen. Under mötet diskutera-
des också fördelarna med lokala/regionala aktörer samt 
Sveriges möjligheter för havsbaserad vindkraft. I det 
tredje och sista seminariet som spelades in i januari 
2019, samtalar Tanja Tränkle med Mikael Månsson, 
Försäljningschef Öresund Steel Constructions, Anna 
Classon, Tillväxt- och näringslivschef Landskrona stad 
och Anton Andersson, Wind Energy Developer E.ON 
Wind Sweden. 

Den 12 mars bjöd OffshoreVäst och Vindforsk in till en 
dag kring ”Nya behov av el och nya möjligheter att pro-
ducera el”. Temat var elektrifiering av stålproduktionen 
och en ökad förståelse för den tekniska utvecklingen 
inom vindkraft och elnät till havs. Representanter från 
Vattenfall, SSAB, RISE och ABB presenterade nutidens 
och framtidens möjligheter – samarbeten som kan göra 
skillnad.

Projektutveckling
Energimyndigheten driver ett havsenergiprogram som 
stödjer utvecklingen med 105 MSEK över fyra år. Dessa 
pengar inkluderar möjligheten att söka finansiering 
inom OceanERANET med syfte att stödja samverkan i 
Europa. Forskningen inom området samlar kompeten-
ser från flera discipliner och inom flera tematiska områ-
den som tillförlitlighet, prestanda, miljökonsekvenser, 
energilagring, drift och underhållsstrategier.  I oktober 
anordnades av Energimyndigheten ett Havsenergifo-
rum med god representation från Maritima klustrets 
medlemmar. Chalmers respektive RISE presenterade 
tre projekt vardera och sex av OffshoreVästs medlems-
företag presenterades som goda exempel. Dagen avslu-
tades med en paneldebatt där tre av Västra Götalands-
regionens företag medverkade tillsammans med Martin 
Sjöberg, verksamhetsledare för Kristineberg Marine 
Research and Innovation Center.   

Vi har fortsatt utvecklingen av nya värdekedjor inom 
Offshore inom ramen för FORT, ett projekt med Triple 
Steelix som projektägare tillsammans med Vinnväxt-
miljöerna Automation Region, FpX samt LIGHter och 
enskilda företag. Projektet har nu gått över i en fas där 
workshopar arrangeras för att utveckla värdekedjorna.

För att underlätta matchning av innovationer, projek-
tidéer och nya affärer utvecklar Svenskt Marintekniskt 
forum (SMTF, som också finns på RISE) en öppen inn-
ovationsplattform för blå tillväxt - Sargasso. Sargasso 
innebär en strukturerad process för nya samarbeten 
och överlappar flera av Maritima klustrets fokusom-
råden. För företag och aktörer inom Marin energi 
kommer Sargasso att kunna korta ledtider i innova-
tionsprocessen och öppna för nya samarbeten. Under 
året fortsatte utvecklingen av verktyget med skarpa 
förfrågningar.

Löpande initieras nya projekt hos klustrets medlemmar 
med från såväl nationell som internationell finansie-
ring. Ett av de projekt som fått stor uppmärksamhet 
är FRESHER med artiklar hos bland andra Ny Teknik 
och Industry Europe. FRESHER, Floating Solar Energy 

mooRing: Innovative mooring solutions for floating 
solar energy, startade i november 2019 och pågår 
under två år. RISE ingår i ett konsortium med svenska, 
spanska och portugisiska aktörer som nu fått medel 
från EU:s European Maritime and Fishery Fund (EMFF) 
för att utveckla tekniken för att förankra och förtöja 
flytande solcellsparker. I projektet planeras ett fälttest 
att genomföras i havet utanför Kristineberg.

Internationalisering
Det regionala innovationssystemet för Marin energi 
(med varumärket OffshoreVäst) har stärkt sin roll 
på den nationella och internationella arenan vilket 
visat sig i ett antal påbörjade samverkansprojekt och 
ansökningar till såväl nationella som EU-finansierade 
program. Till exempel ELBE (Europe Leading Blue Eco-
nomy) med huvudmålgrupp småföretag inom Europa 
som befinner sig och opererar inom de olika segmenten 
i värdekedjan för blå energi. Projektets huvudsyfte är 
att ge support och öka möjligheterna för småföretag i 
Europa att nå ut på internationella marknader inom 
förnybar energi. Projektet genomförs inom ramen för 
COSME go international och leds av Basque Energy 
Cluster i Spanien, andra klusterpartner är Aberdeen 
Renewable Energy Group, Flanders Maritime Cluster 
och EIC Danmark. En första fas avslutades under 2019 
och konsortiet har ansökt och beviljats finansiering för  
steg 2 om ytterligare 24 månader. 

 Ocean Energy Sweden (OES) är ett affärs- och innova-
tionsnätverk inom OffshoreVäst som samlar Sveriges 
värdekedja för att driva gemensamma aktiviteter samt 
att synliggöra de olika aktörerna på konferenser och 
mässor (bl a ICOE och OEE). I januari ordnades ett 
webinar för att lyfta fram projektförslag som kan söka 
finansiering från Ocean ERANET. Totalt deltar sju 
europeiska länder och regioner i programmet och har 
allokerat totalt 6,82 MEUR. Energimyndigheten har 
avsatt cirka 1,5 MEUR för den svenska värdekedjan 
för att delta i projekt. Svenska företag och forsknings-
organisationer kan ansöka om stöd för internationella 
forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till 
utvecklingen och konkurrenskraften inom den marina 
energisektorn. Detta inkluderar vågkraft, tidvatten, 
havsströmmar, salthaltgradient och Ocean Thermal 
Energy Conversion (OTEC).

 Arbetet har fortsatt för att nå visionen för att 
Kristineberg Marine Research and Innovation Cen-
tre skall bli ett ledande centrum inom forskning och 
innovation för hållbar blå tillväxt. Ambitionen är att 
utveckla Kristineberg bland annat till nod för en rad 
innovativa satsningar, exempelvis Testsite Skagerrak 
och SMART Ocean. SCOOT (Swedish Center for Ocean 
Observing Technologies) har beviljats medel från Regi-
onalfonden och knutits närmare testsiten. Samtliga är 
viktiga samverkansparter till Offshore Väst. 

 I januari deltog OffshoreVäst tillsammans med 
representant från Västra Götalandsregionen på 
”The Role of Regions in fostering Blue Growth”, Berlin. 
Regionerna i BSR, Baltic Sea region, har varit ledan-
de inom blå tillväxt. Oavsett om det gäller sjöfart, blå 
bioteknologi, kustturism eller vattenbruk, har regio-
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nerna utvecklat innovativa metoder för att förbättra 
blå tillväxt. Konferensen byggde vidare på resultaten 
från flera transnationella projekt som alla syftat till 
att främja blå tillväxt - från regioner och för regioner i 
Östersjöregionen.

 Inom ramen för ELBE-projektet deltog i februari 
OffshoreVäst med tre medlemmar då Blue Cluster i 
Belgien bjöd in till ett seminarium med studiebesök, 
presentationer och företagsmöten (B2B). Träffen hölls 
i Temse, 25 km från Antwerpen med drygt 50 deltagare.
Vid rundvandringen hos De Meyer gavs möjlighet att 
detaljstudera deras (tillsammans med Water2Energy) 
utvecklade vertikalturbin som nu utvärderas efter en 
första pilotkörning. 
 
I maj deltog fokusområdet Marin energi tillsammans 
med ledningen för Maritima klustret på European 
Maritime Day i Lissabon. Förutom gemensam monter 
deltog vi i seminarieprogrammet där bl. a OffshoreVästs 
medlem Corpower gjorde en uppskattad presentation.
 
I september deltog RISE med monter på konferensen 
Ocean Energy Europe i Dublin. I montern presentera-
des gemensamma projekt kopplade till OffshoreVästs 
medlemmar och fokusområde Marin energi inom 
Maritima klustret. Flera av utvecklingsbolagen fanns på 
plats och nya samarbeten initierades.
 
I november presenterades Maritima klustret och 
OffshoreVäst på PERISCOPE FORUM 2019 i Bryssel. I 
fokus stod bland annat globalt ledarskap inom blå eko-
nomi med särskild inriktning på Nordsjöområdet och 
EU-program för 2030. Programpunkterna för dagen 
berörde globala utmaningar och konkurrenskraft i den 
blå sektorn, policys samt blå innovationer och stöd för 
dessa. Kerstin Brunnström, ledamot i Västra Götalands-
regionens regionfullmäktige, hälsade i sin roll som 
ordförande för Nordsjökommissionen alla välkomna till 

seminariet. Med Erik Bunis påföljande presentation av 
såväl Maritima klustret som OffshoreVäst och kopp-
lingar till regionens Smart SpecialiseringsStrategi (3S) 
verifierades en väl fungerande Triple Helix-samverkan.
 
Chalmers - Offshore Academy
Kopplat till Offshore Academy presenterades under två 
dagar på Chalmers Lindholmen resultaten av 
examensarbeten från mastersprogram inom den 
maritima sektorn. 12 studentpresentationer gjordes 
med kopplingar till sjöfart och offshore innefattande 
studier från vätgaslagring på båtar till korrosion och 
fossilfri framdrift.

Chalmers avdelning Marin teknik är också arbets-
paketsledare i H2020-forskningsprojektet SEDNA 
(https://sedna-project.eu) som syftar bland annat till att 
utveckla navigations- och säkerhetssystem ombord på 
fartyg i syfte attmöjliggöra att kommersiella fartyg kan 
trafikera Arktiska områden så säkert som möjligt och 
med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Ytterligare ett projekt, ELASTMOOR - Elastiska för-
töjningssystem för vågenergiomvandlare (OCEANE-
RA-Net / Energimyndigheten), syftar till att förbättra 
kunskapen om att använda elastiska förtöjningslinjer 
för vågenergitillämpningar. 

Marina livsmedel

I och med Innovatum Science Parks uppdrag att leda 
den fortsatta utvecklingen av fokusområdet marina 
livsmedel och marin bioteknik tillsatte denna under 
2019 ett internt team samt en projektgrupp med repre-
sentanter för Lysekils kommun/Kristineberg center, 
Sotenäs Symbioscentrum samt Västra Götalands-
regionen, IVL, RISE, Göteborgs universitet, Chalmers, 
Fyrbodals kommunalförbund samt näringslivet inom 

Verksamhetsberättelse 2019
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vattenbruk. Denna grupp kommer i samverkan med 
andra aktörer på området att fortsätta driva utveckling-
en inom marina livsmedel i Västra Götaland.
Fokusområdet Marina livsmedel har en mycket positiv 
utveckling. Intresset för livsmedel från hav och sjö är 
stort, flera nya projekt och förstudier pågår, samverkan 
utvecklas ytterligare och de aktiviteter som arrangerats 
under året har varit både uppskattade och välbesökta.  
 
En av de huvudsakliga målsättningarna är att utveckla 
värdekedjorna för sjömat från fiske och vattenbruk 
och adressera de frågeställningar och utmaningar som 
finns, från produktion till konsumtion.  En viktig 
uppgift är därför att stärka Triple Helix-samverkan 
mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor kring 
marina livsmedel. Som ett led i det arbetet fick 
Innovatum Science Park under finansiering för att 
genomföra en förstudie kring en innovationsplattform 
för marina livsmedel. Innovatum är en neutral aktör 
vars geografiska område omfattar både Bohus- och 
Vänerkusten.
 
Innovationsplattformen ska bidra till att: 
• Skala och växla upp de maritima näringarna i 

regionen 
• Skapa nyttoeffekter av forskning och entreprenör-

skap  
• Öka hållbar tillväxt och utveckling av en blå eko-

nomi 
 
 Under 2019 fortskred också utvecklingen av Kristine-
berg center för marin forskning och innovation. Centret 
är ett partnerskap mellan KTH, Chalmers, Göteborgs 
universitet, RISE, IVL, Lysekils kommun och 
Innovatum Science Park för att etablera en 
forsknings- och innovationsarena i nära samarbete 
med Kristinebergs marina forskningsstation. Flera inn-

ovationsdrivande förstudier, utifrån näringslivets eller 
den offentliga förvaltningens behov, genomfördes även 
inom ramarna för detta partnerskap. Inom marina livs-
medel testades framgångsrikt bland annat ett koncept 
kring innovativa möten mellan små- och större företag i 
livsmedelskedjan.
 
Ytterligare en viktig uppgift har varit att verka för 
förenkling av regler för att etablera och bedriva vatten-
bruk. Såväl forskning som fisk- mussel- och algnäring-
arna deltar i arbetet tillsammans med  Jordbruksverket 
som fått i uppdrag av regeringen att över lagstiftningen.
 
Aktiviteter Marina livsmedel 2019
Det ökande intresset för marina livsmedel är påtagligt 
vilket återspeglas i årets många aktiviteter och välbe-
sökta event. Sammantaget har deltagarna i gruppen 
marina livsmedel deltagit i och arrangerat fler än 
tjugo olika seminarier, konferenser och kurser. Inom 
området vattenbruk erbjöds nya och etablerade odlare 
kunskap och erfarenhetsutbyten, bland annat kring 
tillstånd och miljöprövning samt tekniker för odling av 
olika arter. Både bland arrangörer och deltagare finns 
en bild av att intresset för vattenbruket i Sverige ökar, 
även om det fortfarande finns utmaningar.
 
Mot slutet av året var det sjömat, med betoning på alger 
och tång, som stod i fokus under flera workshops. Alger 
innehåller en mängd nyttiga ämnen och egenskaper 
och kan bli värdefulla livsmedel i framtiden. Tångodla-
re, livsmedelsföretag, forskare och innovationsaktörer 
möttes för att tillsammans lyfta de nya grödorna som 
livsmedel. Dessa workshops resulterade i nya och stärk-
ta nätverk och inte minst idéer på helt nya produkter, 
användningsområden och åtgärder som kan stärka 
utvecklingen av sjömatsnäringen framöver.
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Maritima strategin  
Den maritima strategin tar upp marin livsmedelspro-
duktion och en växande vattenbruksnäring som fram-
tida utvecklingsområden. Det är också utgångspunkten 
för de projekt och aktiviteter som arrangerats. Året har 
präglats av ett ökat fokus på att bidra till utvecklingen 
av nya värdekedjor och att stötta branschens entrepre-
nörer samt små och medelstora företag.  Aktiviteterna 
har skapat nya kontaktytor och samarbeten mellan 
producenter, större livsmedelsaktörer, akademi och 
innovationsstödsaktörer.  De har också genererat nya 
utvecklingsprojekt och förslag på konkreta åtgärder, 
från att ta fram produktdatablad om alger till att inrätta 
ett kontakt- och kunskapsforum i form av en “Seaweed 
Academy”. Uppföljningen på de event som har arrang-
erats visar att de har varit mycket uppskattade och att 
många ser den potential som finns i utvecklingen av 
marina livsmedel. 
 
Globala hållbarhetsmålen  
Verksamheten inom fokusområdet bidrar främst till 
uppfyllande av hållbarhetsmålen 12; Hållbar produk-
tion och konsumtion, respektive 14; Hav och marina 
resurser, genom att på olika sätt handla om hållbar 
produktion, konsumtion och ökat resursutnyttjande av 
sjömat. Mål 3; Hälsa och välbefinnande är dock också 
det en viktig ledstjärna i allt arbete med sjömat. 

Maritima operationer

Lighthouse är en samverkansplattform för forskning, 
innovation och utveckling för den maritima sektorn. 
Vi samlar fyra lärosäten, näring och myndigheter i ett 
forum för triple helix-samverkan. Västra Götalandsregi-
onen är en av finansiärerna för Lighthouse och har varit 
med och byggt upp verksamheten sedan start. Många 
västsvenska aktörer är partners eller på annat sätt 
engagerade i Lighthouse som därmed representerar de 
västsvenska intressena i sjöfartssektorn. Lighthouse 
första fem år som nationell plattform har nu avslutats 
och under 2020 kommer strategi och plan för komman-
de fem år, till och med 2025, att arbetas fram.
En stor del av verksamhetsåret 2019 har bestått utav 
arbetet med Trafikverkets branschprogram Hållbar 
sjöfart, vilket Lighthouse under första kvartalet upp-
handlades att driva. Under året har 10 förstudier, två 
forskningsprojekt och två innovationsprojekt startats 
upp inom ramen för programmet. Projekten drivs inom 
fyra tematiska områden: Fartygsdesign, framdrivning 
och handhavande, Maritimt arbetsliv, Effektiva trans-
portsystem, styrmedel och affärsmodeller, samt Digita-
lisering och automatisering. En årskonferens ägde rum 
i slutet av maj där de uppstartade projekten presente-
rades. Den 21 november fick Lighthouse klartecken att 
verksamhetsplanen och projektförslagen för 2020 hade 
blivit godkända.

För att bredda Lighthouse verksamhet och relevans och 
för att öka antalet deltagande aktörer kommer fokus-
grupper att startas. Underlag och planering för två fo-
kusgrupper har initierats och delvis genomförts under 
2019, en med tema urban sjöfart och en med fokus på 

hamnar. Fokusgrupperna kommer även att användas i 
projektgenereringsprocessen för branschprogrammet 
Hållbar sjöfart.

Fler förstudier 
Under 2019 har Lighthouse initierat ytterligare två 
förstudier utöver de som ingår i branschprogrammet. 
Förstudien Konsekvenser av fartregleringar för sjöfar-
ten har påbörjats i Lighthouse regi under hösten 2019 
med deltagande från IVL och GU. Studien avslutas och 
publiceras i februari 2020. Bakgrunden till studien är 
att fartreglering är en åtgärd som diskuterats för att 
nå IMO:s mål avseende 50% av växthusgasutsläpp till 
2050. En förstudie om utsläppshandel (ETS) för sjöfar-
ten, vilket föreslås i den nya EU-kommissionens ”Gröna 
giv”, har initierats av Lighthouse under slutet av 2019 
och kommer att genomföras under första kvartalet av 
2020.

Seminarier och workshops
Lighthouse har arrangerat eller varit medarrangör till 
6 seminarier, workshops och konferenser under året. 
Bland annat har Lighthouse arrangerat ett seminarium 
tillsammans med Linnéuniversitetet på temat kom-
petensförsörjning och framtiden sjöfartsutbildningar, 
och ett med SSPA/InterRegprojekt IWTS 2.0 på temat 
inlandssjöfart. Lighthouse modererade även ett semi-
narium på mässan NorShipping. Lighthouse har också, 
likt tidigare år, deltagit som arrangör på den Maritima 
mötesplatsen i Almedalen. Lighthouse arrangerade ett 
seminarium och hade moderatorsuppdrag på två andra 
seminarier. Merparten av programpunkterna streama-
des och går att se i efterhand på hemsidan. Samman-
lagt har över 350 personer besökt arrangemang som 
Lighthouse varit direkt delaktiga i att arrangera.

Nätverk och arbetet med strategier
Tillsammans med Trafikverket står Lighthouse sedan 
hösten 2019 som värd för en svensk referensgrupp för 
sjöfarts-FoI på EU-nivå. Under hösten har två möten 
ägt rum i gruppen och fler planeras att äga rum under 
våren. Gruppen syftar till att bättre tillvarata svenska 
intressen vad gäller sjöfartsforskning och innovation 
gentemot processer och utlysningar på EU-nivå.

Under hösten har Lighthouse, tillsammans med en 
extern konsult som processledare, startat upp ett arbete 
med att ta fram en nationell agenda för sjöfarts-FoI. 
Arbetet planeras att fortgå under vintern/våren 2020. 
Agendaarbetet finansieras av Lighthouse, Saab Kock-
ums, Stena, ABB Marine, Wallenius Marine och SMTF. 
Andra deltagare är Alfa Laval, Kongsberg Maritime, 
Sjöfartsverket, Chalmers, KTH, RISE, SSPA, IVL, Göte-
borgs universitet, Linnéuniversitetet m.fl. Syftet med 
agendan är att skapa förutsättningar för att Sverige ska 
kunna förstärka sin position (i internationell kontext) 
och att samla detta i en gemensam agenda och färdplan 
med bred förankring och med sektorns aktörer som 
avsändare.

Lighthouse har kommunicerat utifrån en kommunika-
tionsstrategi som riktar sig mot tre målgrupper; en in-
satt maritim sektor, beslutfattare och makthavare samt 
en vanligtvis relativt intresserad men inte så insatt 
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allmänhet. Syftet med kommunikationen är att vara en 
god kunskapsspridare av aktuell och relevant forskning 
och innovation till maritima sektorns aktörer och andra 
intresserade. Lighthouse har publicerat 59 artiklar på 
hemsidan under 2019. Lighthouse egna artiklar har 
även spridits i nyhetsbrev (liksom de externa nyhe-
terna) och på sociala plattformar. Under året har 11 
nyhetsbrev skickats ut och antalet prenumeranter har 
under året ökat från 577 till 631. Antalet egna artiklar 
på hemsidan och inlägg på sociala medier var den 31 
december 2019, 592 stycken.

Maritim turism

Fokusområdet maritim turism arbetar långsiktigt och 
aktivt med att bygga närverk, initiera projekt och sprida 
kunskap. De mål som sattes upp för den föregående 
projektfasen genomfördes med tillfredsställande 
resultat. Fokusområdets verksamhet under 2019 
utveckla verksamheten och en fortsättning på 
pågående projekt men också att initiera nya.
 
Utbildning och rapporter 
Angående att skapa en utbildning inom det marina 
området, som var ett av målen i tidigare projektfas, 
startade under hösten 2019 mastersutbildningen Sea 
and Society samt den nordiska mastersutbildningen i 
akvakultur. Det andra målet var att skapa en 
innovationsarena för turism i Bohuslän. Detta har 
främst skett genom det treåriga projektet Maritim 
Utveckling i Bohuslän (MUB), som avslutades under 
hösten (se slutrapport på www.tillvaxtbohuslan.se) I
nnovationsarenaprojektet resulterade också i en rap-
port (se www.gu.se)samt en ansökan till 
Tillväxtverket om en fortsättning på projektet (2020-
2021) som beviljades i slutet av året. Fortsättningen 
handlar om att implementera företagsarenor i sex av 
Bohusläns kommuner.

Nya projekt inom kunskapsturism
MUB:s delprojekt kunskapsturism resulterade i flera 
rapporter samt en ansökan till Besöksnäringens 
Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) om ett nytt 
projekt som utgår från men också utvecklar området till 
att bland annat innefatta samarbeten med Uddevalla 
kommun, forskningsstationerna vid Tjärnö och 
Kristineberg, Sotenäs Symbioscentrum, Vitlycke 
museum samt Statens Fastighetsverk. Flera forskare i 
Maritima klustret är inblandade i projektet. De 
discipliner som ingår har en stor bredd; från 
marknadsföring och juridik till marinbiologi, arkeologi 
och foto. Projektet pågår under två år (april 2020-mars 
2022) och syftar till att utforska, etablera samt visa på 
potentialen för kunskapsturism och Science tourism. 
En av fallstudierna handlar om att skapa ett 
biosfärområde i Bohuslän, vilket engagerar såväl 
turismgruppen som havsförvaltningsgruppen. En 
förstudie kommer att genomföras under 2020 för att 
undersöka intresse och möjligheter att arbeta vidare 
med en ansökan till Naturvårdsverket.

 

Initierade projekt fortsätter engagera
Jordbruksverket beviljade under året en fortsättning 
för projektet Scary seafood, som tidigare initierats av 
turismgruppen. Det nya projektet löper under två år 
med målen att ta fram utbildningspaket och arrangera 
workshops med olika teman och målgrupper. 

Ett annat projekt är Marint gränsforum Skagerrak, ett 
Interregprojekt som drivs av Svinesundskommittén 
och Østfold fylkeskommune. Projektet ska skapa bättre 
möjligheter för nya näringar inom de marina näring-
arna, testa nya metoder för icke-traditionellt fiske, 
utveckla nätverksgrupper inom företagen samt samla 
beslutsfattare för att skapa underlag för 
gränsöverskridande beslut. 

Delprojekten handlar exempelvis om ”Havets 
hängande trädgårdar” och ”Citizen science”. 
Forskningsstationen vid Tjärnö är aktiv i projektet. Vid 
Tjärnö forskningsstation anordnades också under 
hösten en företagsmässa med inriktning naturturism.
 
Kunskapsspridning av projektresultat
Scary seafood och andra innovativa initiativ 
presenterades vid ett innovationslabbsymposium, 
Nordic perspectives on food tourism labs som 
arrangerades av turismgruppen i juni. Ett 
matturismlaboratorium är ett forum för innovation där 
olika typer av aktörer (exempelvis från akademin, den 
offentliga, privata och idébaserade sektorn samt 
turister och invånare) tillämpar metoder och verktyg 
i samskapande för att utforska nya idéer, processer, 
system eller koncept med fokus på mat och turism. 
Inbjudna forskare från Sverige, Norge och Danmark 
presenterade en sammanfattning av sitt arbete och 
bidrag till fältet samt diskuterade framtida utmaningar, 
möjligheter och vägar framåt. Vidare presenterades 
Scary seafood-projektet i en session om 
innovationslabb på forskarkonferensen Nordic 
Symposium in Tourism and Hospitality i Roskilde 
under hösten.
 
Projektet FoodBIZ (Erasmus+) avslutades under året. 
Projektet handlade om mat och turism och involverade 
fyra länder. Svinesundskommittén var näringslivspart-
ner i projektet och involverade i sin tur ett antal företag. 
I februari besöktes exempelvis Sydkoster av studenter 
vid Göteborgs universitets guideprogram. Tillsammans 
med företagare inom besöksnäringen arbetades idéer 
och koncept fram, bland annat kring en matsafari 
och en nationalparksrätt. Vidare arrangerades under 
hösten ett matsymposium, Svensk gastronomi – en 
global succé, i samarbete mellan Centrum för Turism 
och Gastronomiska Akademien/Måltidsakademien, 
där FoodBIZ organiserade en workshop med studenter 
samt företrädare för offentlig och privat sektor. 

Ett ytterligare projekt med anknytning till maritim mat 
har fått finansiering från Leader: Mervärde från lokal 
mat. Ett antal seminarier kommer att hållas i olika 
länder i Europa med start 2020. Projektet involverar 
bland andra Lokalproducerat i Väst och Hushållnings-
sällskapet.
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Nya projekt med fokus på båtliv
Ett nytt projekt eller fokusområde, Hållbart båtliv, 
koordinerades och utvecklades under året i samarbete 
med Havsförvaltningsgruppen samt Västra  
Götalandsregionen, Business Region Göteborg och 
SMTF/RISE. En aktörsmodell och en översiktsbild av 
området producerades. Ett större möte arrangerades i 
augusti med deltagande av bland annat Sweboat, Havs- 
och Vattenmyndigheten, Riksförbundet Sveriges Gäst-
hamnar, Tillväxt Norra Bohuslän samt Havsmiljöinsti-
tutet. En ansökan till familjen Kamprads stiftelse om 
utmaningsdriven transformation av båtlivet lämnades 
in i samarbete med Chalmers, men fick tyvärr avslag. 
Ytterligare en ansökan om fortsättning av projektet har 
påbörjats, där tanken är att tjänstemän från de kommu-
nala förvaltningarna diskuterar hinder och möjligheter 
inom hållbart båtliv.
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Maritima klustret i Västsverige 
kommer att fortsätta arbeta i 
trippelhelix-anda och sätta fokus på 
aktuella och viktiga samhällsfrågor. 
Ledningsgruppen har under året 
arbetat med att ta fram ett i
nriktningsdokument för hur klustret 
ska organiseras från och med 2020. 
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Strategiskt arbete 
och utveckling 
av klustret 

Intresset för havsfrågor har aldrig varit så stort som 
nu. Blå hållbara näringar kan bidra till att lösa många 
av våra stora samhällsutmaningar så som transporter, 
livsmedel, hälsa och energi. Även om havet täcker 71 
procent av klotets yta är det enbart en bråkdel som är 
utforskad och potentialen för tillväxt och utveckling av 
hållbara lösningar förenade med havet är betydande. 
Sverige har tagit på sig ett särskilt ansvar för genom-
förande av FNs hållbarhetsmål nr 14 ”Hav och marina 
resurser” i Agenda 2030.  Även målen om Hållbar 
energi, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
och Hållbar konsumtion och produktion har alla bäring 
på marina resurser. FN har deklarerat åren 2021-2030 
som ‘Decade of Ocean Science for Sustainable Develop-
ment’ 

Klustret har under de senaste åren framgångsrikt 
arbetat med utökade aktiviteter, att ytterligare spetsa 
vårt erbjudande och med att stärka varumärket och 
den maritima näringen i stort i Västsverige.  Göteborgs 
universitet, RISE och Chalmers från klusterverksam-
heten bildade tillsammans med IVL, KTH och Lysekils 
kommun Kristineberg Marina Forskning och Innova-
tions Center under 2018, i syfte att bättre kunna stödja 
forskning och innovation för hållbar blå tillväxt. Delar 
av Maritima klustrets verksamhet överlappar med det 
nya initiativet. Kristineberg MRIC drev också under 
2018 arbetet med en större Vinnväxtansökan vid namn 
Smart Ocean, men som dock inte blev beviljad. Smart 
Ocean inkluderade marina livsmedel, marin energi och 
marin bioteknik. Även Innovatum Science Park deltog 
aktivt i arbetet med Vinnväxt och är nu en partner i 
Kristineberg Center. Detta kombinerat med att flera av 
klustrets andra fokusområden har vuxit sig starka inne-
bär att vi totalt sett växlar upp blå initiativ i regionen, 
och behöver omstrukturera klustrets organisation och 
roll. 
 
Sedan juni 2019 har Innovatum ett projekt helt finan-
sierat av Västra Götalandsregionen för att kartlägga sin 
roll som Science Park gentemot de maritima näringar-
na – Blå Science Park för små och medelstora företag. 
Syftet med projektet är att växla upp den regionala 
utvecklingspotentialen för de hållbara blå näringarna 
inom marina livsmedel och marin bioteknik. Som en 
Blå Science Park vill Innovatum skapa goda förutsätt-
ningar för näringslivet med målgruppen nyföretagare 
samt små- och medelstora företag. Projektets aktiviteter 
riktar sig även till större bolag. Genom detta projekt 

kan Innovatum Science Park ge de marina branscherna 
livsmedel och bioteknik en tydligare hemvist för både 
strategi- och utvecklingsfrågor.
 
Västra Götaland har en god position för att få inter-
nationellt genomslag för blå innovationer givet den 
långa traditionen av att arbeta med dessa frågor och 
den kompetens som byggts upp successivt sedan 
2012. Detta innebär fler och bättre chanser för marina 
och maritima företag att vara konkurrenskraftiga på 
en marknad (svensk eller internationell) och därmed 
skapa fler hållbara arbetstillfällen. Får att nå hit krävs 
trippel helix-samverkan. 

Maritima klustret i Västsverige kommer att fortsätta ar-
beta i trippelhelix-anda och sätta fokus på aktuella och 
viktiga samhällsfrågor. Ledningsgruppen har under 
året arbetat med att ta fram ett inriktningsdokument 
för hur klustret skulle kunna vara organiserat från och 
med 2020. Det som förut kallades fokusområden och 
som rapporterade till samordningsgruppen kommer 
att fungera som autonoma plattformar. I de fall där ett 
fokusområde inte är lämpligt alternativt moget att dri-
vas som en egen plattform kommer det att fortgå olika 
typer av projektverksamhet. 

Framöver kommer klustret att oftare arbeta med sam-
arrangemang med andra plattformar. Klustret kommer 
fortsatt att samordnas av Västra Götalandsregionen i 
enlighet med samverkansöverenskommelsen och en 
kommunikatör kommer att fortsatt att vara anställd 
på Göteborgs universitet och arbeta för hela klustret. 
Samordnaren och kommunikatören får sina uppdrag av 
ledningsgruppen som fortsätter som förut. 

En sak som lyfts av i stort sett alla som varit involvera-
de i diskussioner om klustrets framtid är vikten av att 
fortsätta ha en överhörning mellan de olika fokusområ-
dena. Detta är en viktig uppgift för klustret 2020.
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Kommunikation 
och kanaler

Maritima klustret i Västsverige är en samverkans-
miljö för kunskap, innovation och tillväxt för de 
maritima näringarna i Västsverige. Genom ny 
kunskap, samverkan och dialog bidrar vi till att 
stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. 
Vi vill skapa goda förutsättningar för att 
Västsverige medverkar till en hållbar framtid för 
människor, havet och dess resurser . Kommunika-
tionen är central inom verksamheten och klustret 
har en kommunikatör vars uppgift är att ansvara för 
kommunikationen, strategiskt inom ledningsgrupp 
och samordningsgruppen samt strategiskt stödja 
arbetsgrupperna inom varje fokusområde och 
samverkansmiljöer.

Nyhetsbrev och sociala medier
De digitala nyhetsbreven har liksom hemsidan under 
året visat upp bredden av den marina och maritima 
sektorn i Västsverige. Under verksamhetsåret har 
vi skickat ut 4 nyhetsbrev och inbjudningar till 3 
seminarier och konferenser som klustret stått värd för. 
Maritima klustret i Västsverige använder sig av sociala 
medier för att snabbt och effektivt nå ut med nyttig 
information och nyheter. Nyheter och aktiviteter av 
större eller särskilt intresse kommenteras på klustrets 
twitter-konto @MaritimtKluster eller Linkedin-grupp. 
Vid årets slut var antalet medlemmar i Linkedin-
gruppen 570. Det är ett kontinuerligt arbete att bygga 
upp en ökad räckvidd med hjälp av twitter och under 
2019 har närmare 67 nya följare anslutit sig till klus-
trets konto. 

Möten, mässor, konferenser och seminarier
Maritima klustret i Västsverige arbetar aktivt och regel-
bundet med att skapa mötesplatser och aktiviteter som 
gynnar kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor. Detta kan ske i form av möten och 
seminarier. Representanter från klustret deltar också i 
större mässor och konferenser, antingen som organisa-
tör eller deltagare.  Dessa finns delvis beskrivna under 
varje rapport från fokusområdena. Maritima klustret 
har under år 2019 deltagit i ett antal maritima interna-
tionella konferenser såsom European Maritime Day. 

Trycksaker
Vid behov har klustret tagit fram trycksaker. Under året 
har vi tryck berättelsen för verksamhetsåret 2018, två 
rapporter,  Scary Seafood - den nya maten från havet och  
Ur hav och sjö växer framtidens näring, den sistnämnda 
även på engelska. Utifrån ett miljöperspektiv har vi 
minimerat antalet tryckta upplagor och erbjuder alltid 
våra rapporter som digitala versioner på hemsidan. 

Strategisk kommunikation
För år 2019 har uppdateringar gjorts av kommunika-
tionsplan och aktivitetsplan.  Den strategiska 
kommunikationen har tagit avstamp i verksamhetsplan 
2019 och andra styrdokument. 

Matchmaking på årskonferens
Det maritima året rivstartade med vår årskonferens 
som lockade närmare 150 deltagare från akademin, 
näringsliv och offentlig sektor. Konferensen fick bra 
genomslagskraft och blev mycket uppskattad. Vi 
använde oss av konferens- och matchmaking-verktyget 
B2match, ett numera vanligt inslag vid EU-kommissi-
onens konferenser. De bokade matchmaking-mötena 
under konferensen uppgick till 65 stycken. Under 
årskonferensen lanserades två rapporter, Ur hav och 
sjö växer framtidens näring och Scary Seafood - den nya 
maten från havet, genom presentation på konferensen 
och pressinbjudan till media vilket bland annat 
resulterade i ett SVT-inslag om Scary Seafood.  

Ett hav av möjligheter - politikerveckan i Visby 
Viss del av kommunikationsinsatser under året har lags 
på politikerveckan i Visby, där klustret tillsammans 
med samarbetspartners genomför sju seminarium, 
mingel, utställning och rundabordssamtal under temat 
Ett hav av möjligheter. Arrangemangen blev välbesökta 
och twitter och filmer från dagen har fått god sprid-
ning. Den mest visade tweeten från dagen fick över 
4800 visningar.

Kommunikationskanaler
Vår kommunikation sker genom ett antal kanaler och 
klustrets hemsida, maritimaklustret.se utgör 
baskanalen för vår kommunikation. Vi strävar efter 
att ge kunskapshöjande och inspirerande information 
kring de maritima och marina aktiviteterna inom 
Västsverige och en god bild av europeiska aktiviteter 
inom vårt område. Kommunikatören ansvarar för 
administration och utveckling av hemsidan.   
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Den 2 april hölls årets första internkonferens. Förutom 
det sedvanliga rapporterna från våra sex fokusområden 
så gjorde vi en djupdykning i några projekt. Först ut var 
MUB - Maritim utveckling i Bohuslän som är på väg att 
avslutas. Vi fick höra om resultat och arbetet framåt av 
Renée Daun, Lysekils kommun. Vi fick också höra mer 
i detalj om ett område under framväxt; Hållbart båtliv. 
Madeleine Johansson från BRG, Fredrik von Elern från 
SMTF och Eva Maria Jernsand från Göteborgs universi-
tet presenterade. 

Vi återbesökte också vår lyckade årskonferens för att 
prata om hur resultatet från denna kan tas vidare och 
vad vi kan göra ännu bättre nästa gång. Anders Ahlbäck 
från Göteborgs Miljövetarcentrum demonstrerade SDG 

Mötesplats för partners 
inom Maritima klustret 
i Västsverige

Maritima klustret i Västsverige arrangerar två 
internkonferenser varje år där arbetet inom och mellan 
klustrets fokusområden diskuteras. Konferenserna 
syftar till att stimulera samarbete och uppdatera med-
lemmarna inom fokusområdena om nya medlemmar, 
projekt eller aktiviteter. Under 2019 arrangerades en 
internkonferens i april och en i oktober. 

Nationell och inter-
nationell samverkan

Under året har vi inte haft några samarrangemang med 
internationella kluster eller plattformar. Dock kvarstår 
en god dialog med EU-kommissionen i frågor om blå 
tillväx, inte minst genom deras arbete i plattformen 
Blue Invest. Ett annat forum som troligen är viktigt att 
engagera sig i är Blue Bioeconomy forum, men detta 
har vi ännu inte nått fram med. 

Vi har genomfört ett seminarium tillsammans med 
Landsbygdsnätverket, Fiskekommunerna, Sweden 
food arena och VINNOVA, se sidan 12. Även vår års-
konferens var i samverkan med Landsbygdsnätverket 
som kommit att bli en viktig samarbetspartner, och 
Innovatum. 

Assessment tool där Maritma klustret varit med 
på ett hörn och utvecklat verktyget. 

Den 14 november genomförde vi den andra 
konferensen med fokus på testbäddar. Mötet in-
leddes som vanligt med en uppdatering från varje 
fokusgrupp. Syftet var att få en lägesbild av var 
vi står och vad som behövs för att komma vidare. 
Representanter för Testsite Skagerrak, AquaMa-
rin och från Kristinebergs Marina forsknings och 
Innovations center deltog. En annan viktig del av 
dagen var att informera alla om hur klustrets är 
tänkt att organiseras från och med 2020. 
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