
Vill du veta mer om forskningen och övrig verksamhet som pågår på Tjärnö? Vill Du få idéer 
och hitta nya koncept, träffa forskare och andra företagare, eller skapa produkter med 
utgångspunkt i marin forskning? Då ska du inte missa den marina företagsmässan på Tjärnö!

Marin företagsmässa

www.stromstad.se/marin

Vill du veta mer om forskningen och övrig verksam-
het som pågår på Tjärnö? Vill Du få idéer och hitta nya 
koncept, träffa forskare och andra företagare, eller skapa 
produkter med utgångspunkt i marin forskning? Då ska 
du inte missa den marina företagsmässan på Tjärnö!

För tredje gången bjuder Tjärnö marina laboratorium 
vid Göteborgs Universitet in Dig som är företagare eller 
entreprenör till en inspirerande heldag! Du kommer få 
möjlighet att diskutera nya affärsmöjligheter och bota-
nisera i marin spetskunskap med några av landets mest 
framstående marina forskare. 

Temainriktningar i år är bland annat möjligheter med 
marin bioteknik inom medicin och hälsa samt hållbar 
naturturism. På eftermiddagen är marint mingel till-
sammans med forskare och företagare och vi erbjuder 
rundvandring på stationen för dom som önskar. 

När:
Tid:
Var:
Info:

Fredag 25 oktober
09:00 - 16:00
Tjärnö Marina Laboratorium
Anmäl er till www.stromstad.se/marin 
senast den 16 oktober

Välkommen!

Dessutom har vi med oss ett antal företag inom ostron-
näringen som bjuder på sina delikatesser. Du som före-
tagare har möjlighet att anmäla dig som utställare och/
eller hålla ett kort föredrag. Både svenska och norska 
företag är välkomna. Vi bjuder på lunch! 

Vid frågor kontakta Susanne Lindegarth
0766 - 229678 eller susanne.lindegarth@marine.gu.se
Välkommen!

Då antalet platser är begränsat till 75 st, så är det först till kvarn som 
gäller. Företag har förtur. Vid uteblivet deltagande, faktureras 500 kr.

25 oktober

ANMÄL DIG IDAG!

2019



www.stromstad.se/marin

Kl 8:00 
Utställare kan komma
Hörsalsfoajén

Kl 8:30
Kaffe och smörgås
Hörsalsfoajén

Kl 9:00
Välkommen och introduktion till dagen
Susanne Lindegarth Göteborgs universitet/Tjärnö
Kent Hansson, Strömstads kommun
Liselott Fröjd, Tanums kommun

Kl 9:10 
Presentation av Tjärnös forskningsinriktningar
Henrik Pavia, Göteborgs universitet/Tjärnö

Kl 9:25
Presentation av Tjärnös infrastruktur och infoverksamhet
Martin Larsvik, Göteborgs universitet/Tjärnö

Tema 1: Marin bioteknik för medicin och hälsa

Kl 9:40
Marin bioteknik för medicin och hälsa – en översikt
Johan Svenson, RISE 

Kl 10:00
Kiselalgskal - ett material med många möjligheter 
Harriet Otterholm, Swedish Algae Factory

Kl 10:10
Nervtoxiner från mikroalger 
Henrik Pavia, Göteborgs universitet 

Kl 10:20
TBD

Kl 10:30 Kaffe

Program 
Företagsmässa Tjärnö 16/10:

Tema 2: Naturturism

Kl 11:00
Livet på Ursholmens fyrplats
Douglas Lipkin, Kosterguiden

Kl 11:20
Trendspaning Naturturism
Johan Engström, Turistrådet

11:35
Koster/Hvaler 10 år
Anders Tysklind, Kosterhavets nationalpark 

11:45
Projekt Hållbar Skärgård 
Ingela Holgersson, Skärgårdsidyllen

11:55
Citizen science - datainsamling för Scary Seafood  
Frida Seger, Göteborgs universitet 

12:10
Naturturism ur ett branschperspektiv 
Joakim Hermansson, Naturturimsföretagen /     
Upplevelsebolaget

12.30
Korta pitchar från Tjärnös forskare (5 min)

13.00 Lunch

Kl 12:30
Korta pitchar från företagare (5 min)

Kl 13:30
Marint mingel med ”Grand Oyster Tasting Festival” 
i foajen och anslutande lokaler. 
Mingla bland Tjärnös forskare, lokala företagare och 
stödorganisationer. Rundvandring för de som önskar.

Kl 16:00 Avslut 

Kosterhavet och Ytre Hvaler 10 år


