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Fransk delegation besöker Sotenäs på jakt efter
framtidens livsmedelsindustri
Den 6:e oktober besöker 11 franska företag Sotenäs Symbioscenter i Kungshamn. Företagen
ingår i det franska livsmedelsklustret Valorial som driver ett projekt kallat “The agriculture and
agro-industry of the future”. Besöket arrangeras på initiativ av Business France och Valorial i
samverkan med Position Väst med huvudsyfte att ge franska livsmedelsaktörer en inblick i det
framgångsrika livsmedelsklustret för maritima livsmedel som byggts upp i Sotenäs.
Sotenäs Symbios Center är en av arrangörerna som arbetat med att ta fram ett innehållsrikt program
för de franska gästerna. På programmet står presentation av innovativa företag som Swedish Algae
Factory och Smögen Lax. Vidare kommer delegationen att besöka Rena Hav för att ta del av den
senaste forskningen och se de testbäddar som nu är i full gång.
Det franska livsmedelsklustret Valorial initierade det här projektet. Programmet för det
internationella partnerskapsuppdraget har skapats utifrån konkreta resultat i Danmark och Sverige.
Temat är “fabriken och gården 4.0” och syftet är att göra det möjligt för deltagarna att föreställa sig
framtidens mat, identifiera nya källor till konkurrenskraft och innovation och know-how, säger Valérie
Beauvois, internationell utvecklingschef in Valorial.
Vi ser väldigt positivt på ett ökat utbyte mellan våra franska företag och deras svenska motparter,
inom områden som syftar till att stärka respektive lands konkurrenskraft säger Cecilia Ekfeldt,
Business France.
Sotenäs symbioscenter jobbar med industriell symbios, vilket innebär att en verksamhets
restprodukt är någon annans råvara. Genom möten mellan människor med olika kompetenser och
branscherfarenheter skapas möjligheter till nya hållbara synergier, säger Andreas Sülau,
verksamhetsutvecklare Sotenäs symbioscentrum.
Det här är en del i ett långsiktigt arbete för att stärka regionen. Vi ser fram emot att bygga nya
relationer och samtidigt visa vilka möjligheter det finns för företag som ligger i framkant att etablera sig
och växa inom tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo, säger Erik Wallin, samordnare av
företagsetableringar på Position Väst.
Faktaruta
• Valorial är ett livsmedelskluster i västra Frankrike, som representerar ett nätverk med 309
medlemmar. Valorial syftar till att främja samarbete mellan ekonomiska aktörer,
forskningscentra och högskolor och innovativa projekt. De anses vara dörren in till det
innovativa franska jordbrukets livsmedelsindustri. Hemsida : www.pole-valorial.fr
• Business France är en organisation som har till uppgift att stödja franska företags
internationella verksamheter och stärka Frankrikes attraktionskraft. Organisationen arbetar
med följande tre huvuduppdrag: Franska företags internationella utveckling och export.
Främjande av och stöd till internationella investeringar. Frankrikes attraktionskraft och bilden
av Frankrikes ekonomi, företag och regioner. Hemsida : www.youbuyfrance.com/se/
• Sotenäs symbioscenter ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett
innovativt nav i en inspirerande miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen
till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt, stärker vi det befintliga näringslivet och
skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.” Hemsida:
www.sotenassymbioscenter.se
• Position Väst marknadsför tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo för företagsinvesteringar
och erbjuder etableringsservice på uppdrag av 17 västsvenska kommuner: Bengtsfors, DalsEd, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad,
Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Vänersborg och Åmål. Huvudman för Position Väst är
Fyrbodals kommunalförbund och verksamheten finansieras delvis av Västra
Götalandsreigonen. Hemsida: www.positionvast.se
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