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Praktisk information 
 
Datum: 17-18 mars 2016. Konferensen startar med registrering och lunch kl. 12 - 

13 den 17 mars, och avslutas med lunch kl. 13 - 14 den 18 mars. 
   
Plats: Nösunds värdshus, Boxviksvägen 3, 47496 Nösund, Orust 
  
Anmälan: 
Anmäl dig senast 23 feb på http://havochsamhalle.gu.se/seminarier/nationell-
vattenbrukskonferens-2016. Konferensavgiften är 995 kr (exkl moms) och inkluderar 
allt utom boende, som bokas separat (se nedan). Betalning sker via faktura, ange tydligt 
din fakturaadress inklusive organisationsnummer (om du är statligt anställd) och ev. 
beställar-ID/referensnummer i anmälningsformuläret. Kvitto på betald anmälningsavgift 
visas upp vid ankomsten. OBS! Anmälan är bindande och konferensavgiften betalas inte 
tillbaka. Var gärna ute i god tid då det är begränsat antal deltagare. 
 
Transporter:  
Busstransfer t.o.r Göteborgs centralstation/Nils Ericsson-terminalen - Nösund erbjuds vid 
följande tider:   

• Till Nösund tors 17 mars avgång kl 10.30 från Göteborgs centralstation/Nils 
Ericsson-terminalen 

• Från Nösund fre 18 mars avgång kl 14.15 till Göteborgs centralstation/Nils 
Ericsson-terminalen (ankomst ca 15.45) 

 
Bussresan tar ca 1,5 h. Ange vid anmälan om du önskar transfer.  
 
Studiebesök på lokala musselodlingar: 
I anslutning till konferensen erbjuder Scanfjord Mollösund AB (www.scanfjord.se) 
studiebesök vid musselodlingar vid följande tider: 
 
Tors 17 mars kl 11.00-12.00 
Fre 18 mars kl 14.00-15.00 
 
Ange vid anmälan om du vill delta och i så fall vilken dag. 
 
Vi kan eventuellt erbjuda transport från Göteborg den 17 mars (avgång kl. 9.30) till 
Nösund, samt från Nösund till Göteborg den 18 mars (avgång kl. 15.15). Detta beroende 
på intresse för studiebesöken. Om du önskar denna transport för studiebesöket anger du 
det i anmälan. Om du ordnar egen transport ansluter du vid Nösunds Värdshus innan 
avgång. 
 
Kom ihåg varma kläder! 
 
Obs. Antalet platser för studiebesöken är begränsade - först till kvarn gäller! 
 
Hotell: 
Det finns preliminärbokade rum på fyra olika boenden i Nösund och Mollösund (till 
samma kostnad). För de som bokar boende i Mollösund kommer transporter till och från 
konferensanläggningen att erbjudas (ca 15 min trp).  
Antalet rum är begränsat och det är därför bra om du kan tänka dig att dela ett 
dubbelrum med en kollega. Rumsbokningen sker för alla boenden via mail eller 
telefon till Nösunds Värdshus: info@nosundsvardshus.se, telefon: 0304-209 25. 
Priset för enkelrum är 975 kr och för delat dubbelrum 675 kr exklusive moms. 
Uppge ” Vattenbrukskonferensen” vid bokning. 
 



 

 

Hotell    Information  
Nösunds värdshus   www.nosundsvardshus.se   
Mollösunds värdshus       www.mwhus.se
Prästgårdens pensionat (Mollösund)      www.prastgardens.se
Nösundsgården   www.nosundsgarden.se/ 
 
Korta föredrag: 
Du som deltagare i konferensen har möjlighet att på 3 min (och med EN powerpoint-
slide) presentera din verksamhet/forskning på temat ”Mitt bidrag till svenskt vattenbruk”. 
Anmäl intresse och titel på föredraget. Obs: Antalet presentationer är begränsat och du 
kan därför inte garanteras att få hålla en presentation. Mer detaljerade instruktioner 
kommer att skickas ut när programmet är klart.  
 
Postersession, företagsmässa, produktförevisning: 
I anslutning till konferensen har du som företagare, myndighetsrepresentant eller 
forskare/student möjlighet att visa upp din verksamhet i poster-/mässformat. Utrymmet 
är begränsat så därför gäller först till kvarn. Anmäl ditt intresse och ange utrustnings- 
och utrymmesbehov i anmälningsformuläret.  
 
För mer information om boende, utrustningsbehov till utställningen mm, kontakta Sven 
Pettersson, Orust kommun; sven.pettersson@orust.se, tel: 0304-334315. 




