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Våra huvudsakligan utmaningar i Blå mat
 Vi har låg försörjningsgrad av
sjömat i Sverige
• Väldig låg vattenbruksproduktion
• Dåligt nyttjande av den vilda fisken
• Komplexa och stelbenta regler,
förordningar och processer runt
sjömatsproduktion

 Konsumentattityder och oro
• Proteinskiftet diskuteras mest som

röd-grön skifte – den blåa maten
glöms bort
• Konsumtionsbeteende, begränsad
syn på sjömat och höga krav på
bekvämlighet

Hälsoutmaningar och en ökande äldre befolkning
• En begränsad tillgång på prisvärd sjömat för alla

Vision
Genom cirkulära
lösningar, innovationer,
och ökad kunskap vill
vi frigöra den enorma
potential som finns och
göra Sverige till en
ledande producent och
leverantör av attraktiv
och hållbar sjömat.
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Vilka är vi ?
+70 externa partners

Konsortiet – akademi och
science park

Hur når vi dit?
• Behovsdriven forskning och
innovation
• Kompetens byggnad
• Nyttiggörande och
kommunikation
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= PhD Student

Satellit
projekt

= Post doc fellow

Kunskapsbyggnad

Utåtriktade events och kommunikation
En nationell Blå Mat kampanj:
 Blå mats hemsida
 Vetenskapsfestivaler, utställningar, museer
 Kortfilmer, faktablad
 Interaktivt utställningsmaterial
 Matmässor och event
 Öppna föreläsningar, webinarier
 Sociala media
Blå mat fokuserade event:
 Riktade event mot speciella målgrupper
 Rundabordsdiskussioner
 Kreativa möten med avnämare
 Blå mat berättelser
Blå mats ambassadörer
 TV kockar och restauranger
 Offentliga kök
 Beredningsindustrier – produkt utveckling
 Detaljhandeln
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Vår filosofi: samverkan och samarbete !
• Blå mat är en öppen och flexibel
centrummiljö där vi arbetar
transdisciplinärt
• Våra aktiva extrerna partners
och academi partners bidrar
med kunskap, kompetens,
tekniker och faciliteter
• Våra aktiva extrerna partners
och academi partners definierar
gemensamt de forskningfrågor
som skall undersökas
 Tillsammans ökar vi
allmänhetens kunskap om sjömat
och dess positiva effekter på
hälsa och miljö.

Dissemination and
outreach
"SWEDISH SEAFOOD
campaign”

Kristina Snuttan Sundell
info@bkuefood.se
Kristina.sundell@bioenv.gu.se

5

