
Jordens 
resurser 
krymper 
snabbt



IPPC
 ”Klimatförändringarna 

sannolikt 
människoskapade”



”Varningarna kan 
inte längre 
ignoreras..”



Senaste 15 års 
produktion större än 
under alla tidigare år 
sammanlagt i 
mänsklighetens 
historia



Kina utnyttjar i dag 
70% av världens 
ståltillgångar





Matförsörgningen
 försämras



Odlingsmark används 
för andra ändamål



Landsorten
 avfolkas



”Game over for 
traditional

 thinking”



The ”Lonely
 Planet”

 
kräver 

nytänkande…



...med hållbar 
utveckling som 
utgångspunkt



”Moore with less”



Mat för alla ett 
grundläggande krav



Havbruk...



... en lösning



Tak på
 
havsfisket



Norge vattenrikt 
med 90 000 m2 
lång kust



Norge världsledande 
på

 
fiskodling



Fisk god och 
näringsrik föda



Globalt fisketillbud...



...på
 
Svolvaer



“…new path for global food production, in 
which aquaculture enables the earth's 
population

 
approaching nine billion in a 

few decades -
 
to survive and thrive”.



"Aquaculture could become more 
important than the Internet in terms 
of changing our world," asserts Lien. 
"Researchers, public administrators 
and investors should be obligated to 
take a global, long-term view of growth 
in this sector."



Ny kultur växer fram



Kan design bidra till denna 
utveckling?







Vi behöver ett 
kreativt samspel 
mellan olika 
kunskapsområden





Samhällen uppstår kring en näring...



...och skapar en kultur



Vilken kultur kan skapas kring havbruk?



Servicefartygsprojektet



Nuvarande 
servicebåtar

 gamla fiskebåtar



Målsättningen var att ta fram 
nya koncept för servicefartyg 

inom en växande 
havbruksnäring
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