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Koordinator för Skånes hav
och vatten anställd
Ann-Marie Camper får uppdraget att inom ramarna för en helt ny tjänst utveckla samverkan och
nya möjligheter kring hav, kust och vatten i Skåne,
något som har efterfrågats länge av flera aktörer
inom fältet.
Det är som en följd av Region Skånes nyligen
antagna handlingsprogram för ett livskraftigt hav och vatten i Skåne, som man under
våren beslutat att finansiera en samverkansfunktion kring havs, kust- och vattenfrågor
i regionen. Avsikten är att koordinatorn ska
fungera som en facilitator genom vilken
olika aktörer, från offentlig sektor, akademi,
näringsliv och organisationer, ska få stöd att
hantera olika frågor relaterade till planering
och förvaltning av hav, kust och vatten, liksom
utveckling av miljömässigt hållbara näringar
och ny teknik med koppling till dessa områden. I fokus blir främjande av kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande, metodutveckling, projekt, innovationsprocesser och
samarbete. Arbetet kommer att ske på flera
nivåer: lokalt, regionalt, nationellt samt inom
EU.
– Vi är mycket nöjda med rekryteringen, AnnMarie har genom sin kompetens och erfarenhet den breda profil som behövs för denna
samspelsfunktion, säger Peter Askman,
miljöstrateg på Region Skåne med ansvar för
hav och vatten. Hennes bakgrund kommer att
vara en stor tillgång i arbetet med att mobili-
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sera aktörer från olika discipliner och områden i syfte att tackla problemställningarna
och hitta nya utvecklingsmöjligheter med
koppling till dessa frågor, fortsätter Peter.
Ann-Marie Camper
har lång erfarenhet
av koordinering och
samarbete mellan
forskare, företag
och offentliga aktörer, projektledning,
affärs- och konceptutveckling och
en gedigen både
teoretisk och praktisk kunskap om
innovationsutveckling, nätverkande och entreprenörskap. Utbildningsmässigt är marinbiologi basen, som sedan kombinerats med
utbildning i företagsledning, juridik, ekonomi
och affärskunskap. Arbetslivserfarenheten
omfattar bl. a. projekt- och processledning,
assistent i forskningsprojekt vid både Lunds
universitet och SLU Alnarp, egenföretagare
som konsult, anställning inom kommun och
VD på Ideon Agrofood.
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– Att få vara med och bygga upp samverkansfunktionen för Skånes hav och
vatten känns fantastiskt roligt, utmanande och angeläget, säger Ann-Marie
Camper. Extra roligt är att funktionen tar utgångspunkt i samarbete och de
synergieffekter som man kan uppnå med det sättet att arbeta. Vatten i alla
former är en oumbärlig resurs som skapar stora möjligheter för företag,
regioner och länder, men för att lösa de utmaningar vi står inför vad gäller
sötvattens- och havsmiljöerna krävs det att vi tänker och agerar tillsammans. Vidare innebär arbetet en möjlighet att verkligen påverka miljöarbetet med hav, kust och vatten i Skåne och samtidigt stötta miljöteknikutveckling och det känns som ”det är på riktigt”, vi kommer att arbeta utifrån
faktiska problem och frågeställningar, vilket är väldigt stimulerande. Vi ska
uppmuntra till nytänkande både i form av nya verksamheter men även
i formen av att förmå etablerade verksamheter att utvecklas i takt med
marknadens och miljöns krav eller önskemål, avslutar Ann-Marie.
Tjänsten placeras på Marint centrum i Simrishamn, vilket ger fördelen att
finnas nära en rad aktörer inom hav, kust och vatten liksom Marint centrums nätverk och partners inom akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer. Samtidigt är det självklart att Ann-Marie kommer att röra sig
mycket runtom i hela Skåne, då poängen är utveckla frågorna och stötta
aktörerna i hela regionen. Tjänsten tillträds på heltid den 6 augusti, dessförinnan planeras enstaka arbetsdagar, exempelvis under Almedalsveckan i
juli. Kontaktinformation kommer inom kort på Marint centrum hemsida.

Första inkubatorbolaget flygfärdigt
Marint centrums funktion som inkubatormiljö för nystartade innovativa
företag har börjat bära frukt. Simris Alg är det första innovationsbolag på
Marint centrum som grott från start-up till ett moget bolag med kommersiell produktion. Företaget, som har haft kontor på Marint centrum
sedan starten för 1,5 år sedan, har nu funnit perfekta förutsättningar för en
storskalig algodling i Hammenhög.
- Vi är mycket glada att Simris Algs produktionsanläggning nu är i hamn
och att bolaget kan komma i gång med odling i stor skala, säger Madeleine
Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum. Simris Alg är ett imponerande tillväxtföretag med en enastående drivkraft, som verkar inom
ett mycket spännande område. Det är också fantastiskt roligt att Österlen
härigenom blir en del av världsmarknaden på algodlingssidan.
- Processen med Simris Algs tid på Marint centrum är ett föregångsexempel
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omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.
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för hur företag kan starta sin verksamhet här, för att efter tid en expandera och utvecklas vidare – naturligtvis helst på annan plats i kommunen
eller vårt närområde, säger Staffan Tellman, verksamhetschef på Marint
centrum. I Simris Algs fall är detta en självklarhet inte minst av praktiska
skäl då centrala Simrishamn knappast är rätt läge för en algodling, som
förstås ställer speciella krav på ytor och lokaler, fortsätter Tellman.
Simris Alg flyttar alltså rent fysiskt från Marint centrum, men förblir en del
av Marint centrums nätverk.
- Vi var första bolaget in på Marint centrum och är jättestolta över att vi
nu blir det första alumnibolaget. Genom Marint centrum har vi lyckats
skaffa ett ypperligt lokalt nätverk och jag kommer personligen att fortsätta
engagera mig för Marint centrums fortsatta utveckling, säger Simris Algs
vd Fredrika Gullfot.

.

Foto: Simris Alg AB
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Angående de nya lokalerna, som är hela 2900 kvm, säger Fredrika:
- Lokalerna är perfekta för vår verksamhet och det känns fantastiskt kul
att kunna föra vidare den anrika tradition av växthusodling som finns i
Hammenhög – och samtidigt göra något helt nytt.
Simris Alg AB kommer under hösten att börja odla mikroalger för att tillverka kosttillskott och livsmedelsingredienser. Sedan starten har företaget
samlat unik kompetens inom algodling och har idag fem anställda. Den senaste medarbetaren, som så sent som i dagarna har välkomnats till företaget, är produktionschef Annelie Sjöberg, doktor i teknisk mikrobiologi och
med lång och gedigen erfarenhet från bioprocessteknisk industri. Övriga
medarbetare är Jakob Larsson, Gustav Knutsson och Daphne Tsobanoglou.

Utomhuslektioner på stranden – en
favorit i repris
Marint centrum strävar efter sprida kunskap om havet och väcka intresse
och engagemang för Östersjön. Mot den bakgrunden har vi i samarbete
med föreningen Sea-U från Malmö och pedagoger från Simrishamns
kommun byggt upp en marin utomhuspedagogisk verksamhet riktad till
förskolebarn. För andra året i rad har vårt pedagogiskt program genomförts med kommunens alla femåringar under maj och juni.

Foto: Sea U
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Programmet innefattar ny kunskap om havet och djuren som lever där,
praktiska övningar i havet med vadarstövlar, vattenkikare och håvar,
utforskning av stranden samt dramalekar, reflexion och kreativt skapande.
Barnen får genom detta möjlighet att främja sin nyfikenhet och utveckla
sin förståelse för havet och naturens kretslopp samt få en positiv bild av
hur människor, djur och natur påverkar varandra. I år fick dessutom alla
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förskolor varsitt exemplar av Sea-U:s helt nysläppta bok ”Vem vill leka med
räkan Rut?”.
Ett särskilt tack till eleverna från Österlengymnasiet som dokumenterade
årets utomhuslektioner och skapade det fina bildspel som finns att beskåda på Marint centrums hemsida.

Kustbevakningen deltog i Havsresan
2012

Kustbevakningens fartyg KBV 201, som har sin hemmahamn i Simrishamn, deltog i slutet av maj i projektet Havsresan. Projektet, som drivs
av Lunds universitet, syftar till att öka havets status och därmed viljan att
förvalta det väl. Ett särskilt intresseområde är marin arkeologi och man
arbetar aktivt för att sprida information om problematiken med vrakplundring och annan verksamhet som hotar våra marina fornlämningar.
Årets projekt, som utgick från Falsterbokanalen för att uppmärksamma att
kanalen fyller 70 år, hade de två världskrigen som tema. Under detta paraply skapade de deltagande organisationerna sina egna aktiviteter under
den s.k. fältveckan, som mellan den 28 maj och 3 juni samlade flera myndigheter och organisationer som genomförde parallella undersökningar och
uppdrag. Kustbevakningen ägnade veckan åt att genomföra sökövningar
med släpsonar och dykövningar med två dykteam. Andra aktiviteter som
genomfördes var dykningar till olika vrak, däribland till ett bombplan som
hittades i området 2011. På land genomfördes aktiviteter som handlade
om kulturhistoriska företeelser, om Näsets natur och geologi, hur man med
teknik kan hantera den stigande havsvattennivån, själva Falsterbokanalen
och dess historia med mera.
I sommar, närmare bestämt den 23-29 juli, arrangeras en publik vecka
med presentationer från fältveckan genom seminarier, exkursioner och
andra aktiviteter, både för barn och vuxna. Veckan avslutas med Havets
dag den 29 juli. Mer information på www.havsresan.se.

Sommar på Marint centrum

Under hela sommaren kan du i år ta del av två utställningar i Marint centrums foajé. Den ena handlar om forskningsprojektet WEBAP, som pågår
ute i havet ca 40 km från Simrishamn, där man testar om man med hjälp
av vågkraft kan komma tillrätta med Östersjöns syrefattiga bottnar genom
att leda ner syrerikt ytvatten till djupare nivåer. I utställningen finns ett
akvarium med en modell av anläggningen som visar hur tekniken fungerar och med hjälp av en paddel kan du själv skapa en vågrörelse och se
modellen ”in action”. Via en skärm med information, foton och video kan du
lära dig mer om projektet, ta del av de första resultaten och få en uppfattning om vad som händer där ute på havet.
Foto: IVL
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Foto: Erik Selander, Göteborgs universitet.

Föreställ dig en mobilapp som fungerar som en röntgenkamera för
vatten. När helst du befinner dig på stranden, i hamnen eller på en
båt – bara rikta din smartphone mot havets djup och få en inblick i vad
som finns under ytan. Det vore som att öppna upp en helt nya kontinent på torra land! Marint centrums andra utställning ger en föraning
om hur detta skulle kunna fungera i framtiden. Utställningen tar sin
utgångspunkt i hoppkräftan, som utgör den viktigaste planktongruppen
i Östersjön. Med teknikens hjälp visar utställningen hur hoppkräftans
spridning av feromoner sätter fart på potentiella partners parningsinstinkt, en aktivitet som inte är synlig för blotta ögat men som skulle
kunna tillgängliggöras genom exempelvis en mobilapp. Utställningen består av några miniakvarier med hoppkräftor i och tillhörande monitorer
som genom en videoupptagning visar det som en mobilapp skulle kunna
visa – hoppkräftornas främsta flirtritual. Välkommen in för en titt!
Den 22-26 juli kommer Briggen Tre Kronor till Simrishamn. Från kl 16
och framåt den 22 juli välkomnas hon med olika festligheter på och runt
Marint centrum, däribland välkomsttal, kåseri, enmansorkester, specialerbjudanden i caféet, fiskdamm för de små, fotoutställning och konsert
med Bluesbandet i Skeppet. Under Briggens besök i Simrishamn kan du
gå ombord – bara för en titt eller vara med på en segling. Mer information om hur du bokar en segling finns på www.briggentrekronor.se.
KIMO Baltic Sea kommer i samarbete med Gotlands fiskeområde,
Sydkustens fiskeområde och stiftelsen Håll Sverige Rent att dragga efter
spökgarn under sommarn 2012. Syftet med draggningen är att synliggöra spökgarnsproblematiken och även visa olika orsaker till förekomsten av spökgarn.
Under Sillens dag den 25 augusti håller Marint centrum öppet hus kl
11-13, följt av presentationer av verksamheterna som finns på Marint
centrum och föredrag om havet i Skeppet ca kl 13-15. Välkomna!

Sydkustens fiskeområde skapar en ny
hemmahamn

Under vecka 28 och 29 kommer demonstrationsprojektet Hemmahamnen äga rum på kajen nedanför Skeppet och Marint centrum. Evenemanget kommer iscensätta hur det skulle vara om hamnen återigen
blev den naturliga mötesplats som den en gång var och visa på hur
yrkesfisket kan utvecklas, genom att man bl. a. kommer att kunna
handla nyfångad färsk fisk direkt av de deltagande yrkesfiskarna vid kaj,
något som idag inte är möjligt på grund av regelverket. En informationsutställning kommer också att finnas på plats som förklarar projektets bakgrund och vision. Man kan komma ner till kajen och träffa en
yrkesfiskare, få en pratstund samt köpa nylagad fisk och kylda drycker.
Projektet drivs av Sydkustens fiskeområde i samarbete med Region
Skåne och Jordbruksverket. Mer information om dagar och tider finns på
www.southbalticflag.se.
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Marint centrums konferenslokal

Marint centrums konferenslokal/utställningsyta Skeppet mäter knappt
300 kvm och rymmer 150 personer i biosittning. Lokalen uthyres till
konferenser, seminarier, utställningar, mässor, kulturevenemang, fester
m.m. Projektor, dator, ljudanläggning och whiteboard ingår.
Uthyrningen av Skeppet sköts av café Lasse på kajen: Camilla Gislander,
0414-41 16 50,
camgis@msn.com.
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Organisationsförändringen
Ambassadörsnätverket
”Tre röster om…” med citat + bild.
Målsättningen är att Skåne genom regional, nationell och internationell samhandling ska utvecklas till en attraktiv internationell innovationsmiljö.
Krönika från en ambassadör!
Simrishamn Business Centre?
OneWell – nytt inkubatorföretag på Marint centrum
Axplock sedan sist
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