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Syften och mål 
1. Skapa mötesplatser för gemensamma projekt 
inom vattenbruksrelaterad forskning 

PROJEKTNAMN PROJEKTÄGARE/medverkande  PROJEKTPERIOD FINANSIERINGSKÄLLA 

1. Genomförda och pågående projekt 

Marin fiskodling på den svenska västkusten del 2: teknisk/ekonomisk 
möjlighetsstudie GU/VBCV 2013-2014 

Fiskeområde Norra och Södra Bohuslän, Västra 
Götalandsregionen 

Möjligheter för etablering av marin fiskodling på västkusten GU/VBCV 2012-2013 
Fiskeområde Norra och Södra Bohuslän, Västra 
Götalandsregionen, GU 

Kvalitetssäkring av levande havskräftor till konsument* 
GU/VBCV 2012-2013 

Fiskeområde Norra Bohuslän, Fiskeområde Södra 
Bohuslän, GU 

CodS-restaurering och förvaltning av torsk i Skagerrak/Kattegatt* GU 2012-2014 Interreg IVA 

Nephrops* GU 2012-2014 EU 7 FP (SME projekt) 

Metodik för insamling av ostronyngel* 
Samförvaltning Norra 
Bohuslän/Strömstads kommun 2013-2014 Jordbruksverket (EU:s fiskefond, Matlandet Sverige) 

Möjlighetstudie för småskalig, miljöanpassad marin fiskodling i 
kustvatten* 

Samförvaltning Norra 
Bohuslän/Strömstads kommun 2013-2014 Jordbruksverket (EU:s fiskefond, Matlandet Sverige) 

Vattenbruk på västkusten - samverkan kring planering för ett 
utvecklat vattenbruk* Fiskekommunerna/Lysekils kommun 2013-2014 Fiskeområde Norra Bohuslän 

Utveckling av nya diagnostiska verktyg för utval av avelsdjur till 
selektivt avelsprogram på Ostrea edulis* Ostrea Sverige AB 2013-2015 Jordbruksverket (EU:s fiskefond) 
NON-FOOD for FOOD – microorganisms a future sustainable feed 
source for farmed fish* SLU, GU 2010-2014 Formas 

SMOLTPRO - sustainable smolt production - an integrated approach 
GU/VBCV 2010-2014 Formas 

Animal welfare and animal welfare-enhancing measures* SLU, GU 2014-2016 Formas, Jordbruksverket 

2. Ansökningar under evaluering 

NOMACULTURE - Development of novel, high-quality marine 
aquaculture in Sweden GU/VBCV 2014-2017 Formas/MISTRA 

Infrastruktur för marint vattenbruk- ett kläckeri GU/VBCV 2013-2015 VINNOVA 





2. Erbjuda Innovationsstöd och 
rådgivning för idéutveckling 

• Musholm. Danskt 
fiskodlingsföretag 

• Bright Water Fish Sverige 
AB 

• Everts sjöbod. Förvaring 
och rening av ostron 

• Orkney Fisheries ass. 
Hummer och kräftodling 

• Ocean Light AB. 
Vattenreningstekniker 

• Ostrea Sverige AB. 
Ostronkläckeri, 
projektansökning 
 



Samrådsgruppen 
Fiskekommunerna  

Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-
Stenungsund-Kungälv-Göteborg-Öckerö och Västra Götalandsregionen  

SSPO - Svenska skaldjursodlares 
producentorganisation  



3. Projektarena - fungera som en 
plattform för projektutveckling  

• Musselcatcher – ny metod för att bestämma 
fastsättning av mussellarver  

• Nephrops – odling och utsättning av havskräfta 
• Flocazur – teknik för att rena vatten i odlingar 
• Småskalig marin fiskodling 
• Möjlighetsstudie 1 – biologiska förutsättningar 
• Möjlighetsstudie 2 – teknisk/ekonomiska 

förutsättningar 
• Diagnostik för urval av avelsdjur för ostronodling 
• Metodik för yngelsamling av ostron 
• Planering för marint vattenbruk inom den Blå 

översiktsplanen. 
 
 
 



4. Informationsspridning till vattenbrukets 
aktörer och övriga samhället 

 
 
 
 

• Vattenbrukskonferenserna 
• European Maritime Day 
• Swedish Maritime Day 
• Almedalen 
• VRF:s årsmöten 
• Bokmässan 
• Vetenskapsfestivalen 
• Västerhavsveckan 
• Havsbruk som håller i längden – bok från 

FORMAS 
• Media: Kossornas planet, tidningsartiklar,  

öppna föreläsningar osv 
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5. Nationellt samarbete och samverkan med 
ansvariga myndigheter 

 
 
 
 

• Nationell strategi och handlingsplan för 
utveckling av svenskt hållbart vattenbruk (JV) 

• Nationella vattenbruksrådet (JV)  
• Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk 

(NKfV). 
• Diskussioner med FORMAS, MISTRA och andra 

forskningsfinansiärer för satsning på forskning 
runt utveckling av marint vattenbruk 

• Samrådsgrupp inom VBCV med VGR, 
Fiskekommunerna, samförvaltning Norra 
Bohuslän och skaldjursodlarnas PO 
 
 
 
 
 
 
 



∑-syfte: Stödja utvecklingen av 
marint vattenbruk 



∑-mål: Etablera en flexibel infrastruktur för 
forskning, utbildning och information runt 

marint vattenbruk: 
Ett marint kläckeri ! 
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