Information om studiebesök - Nationella vattenbrukskonferensen 2022
I anslutning till konferensen (16 mars) finns fyra spännande studiebesök att välja mellan. Anmälan
görs samtidigt som anmälan till konferensen eller senast den 4 mars till info@swemarc.gu.se
1. Nordic Seafarm, storskalig algodling utanför Grebbestad
Buss avgår från hotell Laholmen kl 13.00 till ångbåtsbryggan i Grebbestad. Där möter GU:s
forskningsfartyg Nereus upp och tar er med ut till en av Europas ledande producenter av
hållbart odlad tång, Nordic Seafarm. Er kunniga guide på båten är Göran Nylund, som
kommer att visa och berätta allt om hur man skapar en smaskig algburgare. Från
framtagandet av den första lilla sporofyten, till skörd av den minst 3 meter långa
sockertången, 6 månader senare och vidare till nya spännande algprodukter av olika slag.
Nereus kör er tillbaka till ångbåtsbryggan i Grebbestad, där buss väntar för vidare transport,
kl 16.00, till Göteborg.
Obs! Det sker ingen återtransport till hotell Laholmen.
2. Tjärnö Marinbiologiska laboratorium, guidad tur till spännande forskningsprojekt inom
marint vattenbruk och marin biologi
Buss avgår från hotell Laholmen kl 13.00 till Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Där möter
stationens kommunikatör och inspiratör, Martin Larsvik, upp och tar er på en rundvandring
med mycket att erbjuda. Tjärnö marina laboratorium är beläget vid Sveriges artrikaste
havsområde i norra Bohuslän. Här finns fartyg, fältutrustning, dykeri,
laboratorier, havsvattenssystem, lektionssalar, utställningar och ett mycket
vackert och pedagogiskt publikt akvarium. Vi avslutar med fika innan bussen
går tillbaka till hotell Laholmen, där vi är vid 16-tiden. Västtrafik
(kollektivtrafik) har avgångar från Strömstad till Göteborg t.ex. 16.23 och 17.20 (OBS! Inte
helt säkert att man hinner med 16.23). Se https://www.vasttrafik.se/
3. Ostrea AB samt Kosterhavets nationalpark, odling av det europeiska ostronet och besök på
Naturum Kosterhavet
KustEvents båt avgår från hotell Laholmen kl 12.00! Obs. En god lunch serveras på
båten som tar er ut i Sveriges enda marina nationalpark, Kosterhavet, och vidare till
Koster och Ostrea AB som odlar ett av världens mest eftertraktade ostron, det platta
ostronet Ostrea edulis. Kärnan i Ostrea Aquacultures verksamhet är kläckeriet, där
ostronyngel odlas fram i kontrollerad miljö. Just denna tid på året är ynglens allra
mest känsligaste period, vilket gör att vi inte kan komma in i kläckeriet. Men vår
fantastiska guide, Christian, kommer målande att berätta om småostronen och sedan
tittar ni på korgodlingarna av de fullvuxna ostronen och så avslutar vi på Naturum.
Båten tar er sedan tillbaka till hotell Laholmen där ni är vid 16-tiden. Västtrafik
(kollektivtrafik) har avgångar från Strömstad till Göteborg t.ex. 16.23 och 17.20 (OBS! Inte
helt säkert att man hinner med 16.23). Se https://www.vasttrafik.se/
4. Ostronbonde Åsa Hardin, upplevelseturism med ostronfiske på Kalvö, Fjällbacka
Buss avgår från hotell Laholmen kl 13.00 till centrumbryggan vid Ingrid Bergmans torg,
Fjällbacka. Där möter en taxibåt upp för att ta er vidare till Kalvö Ostron - ett litet
familjeföretag på en ö i Fjällbacka skärgård, www.kalvoostron.se. Åsa och Anders Hardin
skriver: ”Ni är välkomna till oss för att ta del av hur vi arbetar med våra ostronevent. Med
små medel och stor arbetsinsats har vi lyckats att etablera oss inom ostroneventturismen. Vi

berättar om vår verksamhet, våra ostron och historien om varför vi hamnade här.
Avsmakning av våra ostron utlovas! Varmt välkomna till vår genuina miljö!”
Efter besöket på Kalvö kör taxibåten er tillbaka till centrumbryggan vid Ingrid Bergmans torg,
Fjällbacka, där buss väntar för vidare transport, kl 16.20, till Göteborg.
Obs! Det sker ingen återtransport till hotell Laholmen.

