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• Rena Hav

• Ostrea Aquaculture AB

• Marine Taste

• Scanfjord AB

• Fjällbackakräftor HB

• Orust Shellfish AB

• Smögenlax AB

• Swedish Algae factory

• Mussel feed AB

• Marin Biogas AB

• Kosteralg

• Havstenssunds Ostron AB

• Marine feed

• Bohus Seaculture

• Musselbaren

• Catxalot

• Västkustmusslor

• Bohus Havsbruk

Spännande företag



Driva samhällsförändring genom nätverk & plattformar -
bidra till SLVs rekommendation om att äta hållbar sjömat 2-3 ggr i veckan

Tillsammans!  Förena, förstärka, komplettera



Tjärnö marina laboratorium

Sotenäs
Symbioscentrum

Kristineberg center

Innovatum 
Science Park

Maritima klustret, RISE, IVL, 
GU, VGR mfl.

Fiskekommunerna



Ökat engagemang från företag!
Syfte: att provtrycka ett koncept kring möten 
mellan de små marina bolagen och större 
livsmedelsföretag i regionen, som kommer att 
fokusera på kunskapsspridning, samverkan 
mellan och uppkomst av nya affärsmöjligheter 
mellan bolagen. 

Ett partnerskap initierat av: med initial finansiering från 

https://www.havochvatten.se/


Kortfilm Cookalong - Louise och Linnea

Driva samhällsförändring genom nätverk & plattformar -
bidra till SLVs rekommendation om att äta hållbar sjömat 2-3 ggr i veckan

https://drive.google.com/open?id=1b8ZE69UGr4J7JX0jO6Ou4JK_XuwCLx8T


BLÅ MAT -
Centrum för 

framtidens sjömat



Sverige är ledande producent 
av hållbar sjömat i Europa

Vision

För att lyfta den svenska 
sjömatsproduktionen samlar BLÅ MAT 
alla krafter, från universitet och 
forskningsinstitut till företag, regioner 
och kommuner. 

Med innovativa cirkulära lösningar, ökad 
kunskap och stärkt marknad vill vi skapa 
förutsättningar för en långsiktig och 
bärkraftig produktion av sjömat.

Mission



Varför en nationell sjömatsarena?
• Stimulera ett proteinskifte med fokus på 

blå-grönt

• Skapa hälsofördelar – sjömat är bland de 

mest kompletta livsmedlen näringsmässigt

• Blå livsmedelsproduktion kan öka resiliens 

och försörjningskapacitet

• Expansion av vattenbruket - en 

förutsättning för ökad sjömatsproduktion

• Mervärde och ökat nyttjande av fiskets 

fångster och  sidoströmmar

• Efterfrågan på nya, hållbara och 

hälsosamma produkter från konsumenter 



Primary Production Processing Industry Retail & Food Service

Public Sector / Industry organizations / Collaboration Networks

Blue food



Exempel på frågeställningar att driva

Värdekedjor

Arbeta i värdekedjor med analys av en kedja och ambition om att sluta gapen i denna . Använda våra samlade 
nätverk längs hela livsmedelskedjan, relevanta branschorganisationer m fl i livsmedelsbranschen OCH myndigheter 
och finansiärer för samverkan. Genom nationella samarbeten kan vi driva frågorna effektivare. Arbetssättet stöds 
av bl a Sweden Food Arena och SAMLA.

Konkreta exempel på aktiviteter i algvärdekedjan

▪ Snabbare beslutsvägar för tillstånd

▪ Utbilda flera algbönder

▪ Ta fram konsumentinsikter, filmer, cookalongs, kommunikationsmaterial tillsammans med handeln – kraftsamla 
gemensamt kring konsumentkännedom o efterfrågan

▪ Ny kunskap om och spridning  av nyttan med att äta alger – smak, trend, hållbarhet, näring

▪ Koppla ihop klimatpåverkan med matens näringsinnehåll –matens kombinerade påverkan på miljö o hälsa 

Kortfilm från Cookalong med Louise och Linnea

https://drive.google.com/open?id=1b8ZE69UGr4J7JX0jO6Ou4JK_XuwCLx8T


Exempel på frågeställningar att driva

Värdehöjande av restströmmar 

Arbeta tillsammans och använda våra samlade nätverk i livsmedelskedjan, andra 

maritima branscher, forskningen, finansiärer, investerare och branschen själv.

Konkreta exempel på aktiviteter

▪ Branschstärkande aktiviteter – t ex möten mellan stora och små företag i olika 

delbranscher

▪ Stödja uppbyggnad av pilotanläggningar och enkel tillgång till test & demo

▪ Matcha restströmmar med efterfrågan på råvara

▪ Stödja samverkan och samägande av nya värdehöjande processanläggningar

▪ Utveckla nya hållbara affärsmodeller



Syftet är att växla upp utvecklingspotentialen för 
de hållbara blå näringarna inom sjömat

Tack och vill ni samverka med oss är det bara att höra av er!

Lillemor Lindberg Mail: lillemor.lindberg@innovatum.se Telefon: 0520289323
Innovationsledare Maritima Näringar

mailto:lillemor.lindberg@innovatum.se

