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GÖTEBORGS UNIVERSITETS VERKSAMHET PÅ TJÄRNÖ
-vad erbjuder vi?

• Biologisk och ekologisk forskning för ökad kunskap om havet

• Unik infrastruktur med båtar, lab, analysinstrument, växthus, akvarium mm

• Utbildningar och kurser

• Verksamhet för skolor och allmänhet – besök, skolverksamhet, föreläsningar etc

• Utredningar och uppdrag

• Projektsamarbeten

• Möten och konferenser med boendemöjligheter och kök

• Ett brett nätverk av forskare, organisationer, näringsliv, myndigheter, politik osv

• Kontakter till innovationssystemet för finansiering och affärsutveckling genom
Maritima klustret i Västsverige m fl.





”GRÄNSFORUM SKAGERRAK” – FÖR ETT FRISKT OCH PRODUKTIVT SKAGERRAK

Övergripande mål:

Parter från båda sidorna av gränsen samlas kring en gemensam vision och samarbetar 
för ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet.

Genom samverkan över gränsen och med ett transdisciplinärt arbetssätt sätter vi 
Skagerrak på kartan som en livskraftig miljö och en hållbar blå tillväxtregion i Norden. 



MOTIV TILL GRÄNSREGIONAL (FORSKNINGS)SAMVERKAN

Sverige och Norge delar ett havsområde med en unik marin miljö med höga naturvärden och
marina nationalparker på båda sidorna av gränsen

I området finns flera forskningsmiljöer som besitter bred och djup kunskap om havet inom
många discipliner

Vi har goda exempel på tidigare samarbeten och nätverk att bygga på

Vi har en stor potential att bidra till en hållbar förvaltning och utveckling av nya näringar som
exempelvis:
• kunskapsbaserade upplevelser för besöksnäringen
• hållbart fiske genom ökad kunskap om fisk och skaldjursbestånden
• datagenerering för förvaltning av havsområdet och nationalparkerna
• odling (akvakultur) av fler marina arter i miljöanpassade system
• småskalig förädling av marina råvaror (marina livsmedel) 
• Med mera….



Avsiktsförklaring som bas för ökad 
gränsregional samverkan

Unika naturresurser och miljövärden –
”living labs”

Tjärnölaboratoriets geografiska läge, 
kompetens och infrastruktur

Tillgång till tvärvetenskaplig 
kompetens genom Centrum för Hav 
och samhälle

Marint innovationssystem med test 
och demoanläggningar under 
uppbyggnad (Kristineberg MRIC)

Maritima klustret i Västsverige med ett 
brett nätverk av företag och 
kompetenser

FUNDAMENT ATT BYGGA EN 
GRÄNSREGIONAL SAMVERKAN

https://havochsamhalle.gu.se/english/education/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http://havochsamhalle.gu.se/forskarskola/




Exempel på gränsöverskridande 
projektsamarbeten



Ostron

Leppefisk
Snultror

Sill

Räka

Torsk

Samarbete kring förvaltning av fisk och skaldjursbestånd



Hergen - beståndsstruktur hos sill. EU ramprogram 2002-2005

Torsk och hummer - beståndsstruktur i Skagerak. Interreg 2005-2007

Grensehummeren - förvaltning av hummerbestånd. Interreg 2008-2011

Uthålligt räkfiske. Interreg 2010-2013

PopBorealis - beståndsstruktur hos räka. NFR 2010-2013

CodS - Restaurering av torskbestånd i Skagerrak. Interreg 2012-2014

MarGen - uthålligt nyttjande av marina resurser i Katteg o Skager. Interreg 2015-2018

Leppefisk – förvaltning och effekter av förflyttning. FORMAS och NFR 2016-2020

EcoGenome – Beståndsstruktur och förvaltning i Skagerrak. NFR 2018-2021

Gemensamma projekt Tjärnö och Havsforskningsinstitutet





Utvecklingsområden 

Akvakultur
Akva-turism

Marina livsmedel



Akvakultur i Skagerrack – satsa på  odling av extraktiva arter som 
musslor, ostron, sjöpung och alger (tång o tare)
>Positiv effekt på eutrofiering
>Produktion av marina proteiner i lägre trofinivåer (jfr. fiskodling)

Exempel KosterAlg AB



Påverkansarbete som gett resultat!



Akva-turism

Catxalot AB erbjuder kajakutflykter och upplevelser på tema 
tång och strandväxter för alla som vill lära sig skörda och tillaga 
tång för hemmabruk 
Orust Shellfish AB odlar och vidareförädlar musslor och ostron 
och kombinerar sin odlingsverksamhet med turistaktiviteter. 
Kalvö ostron äger ostronbankar utanför Fjällbacka och erbjuder 
kunskap och upplevelser till gäster som får plocka, öppna och 
avsmaka ostron i en unik skärgårdsmiljö.
Everts sjöbod i Grebbestad erbjuder smak- och 
naturupplevelser som hummerfiske, ostronplockning och 
skaldjursmiddagar i sin sjöbod. Är certifierade inom Naturens 
Bästa. 
Bröderna Klemmings dykservice bedriver skötsel och fiske 
(dykning och handplockning) av vilda ostron. Erbjuder också 
dykarbeten, dykutfärder, ostronsafaris och andra aktiviteter på 
havet. 
Musselbaren AB driver två restauranger som är specialiserade 
på blåmusslor i Ljungskile och Smögen och erbjuder även 
musselexpeditioner till Scanfjords musselodlingar. 
Karingo.Längst ute på Käringön erbjuder företaget exklusiva 
provsmakningspaket med egenodlade ostron och champagne i 
en sjöbod.



Scary Seafood

- den nya maten från havet

➢ Hållbart
➢ Kunskapsbaserat
➢ Värdehöjande
➢ Entreprenörskap

Målgrupper:

• Fiskare, odlare, plockare (råvaruproducenter)

• Grossister

• Upplevelseturism

• Restaurangbranschen

• Beredningsindustrin

• Maritima entreprenörer






