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Omvärldsanalys 2021-2022 
för Maritima klustret 
i Västsverige

Maritima klustret i Västsverige är en samverkan mellan följande parter:

Maritima klustret i Västsverige är delvis finansierat av Västra Götalandsregionen.

Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt med fokus på 
den maritima sektorn i Västsverige. Genom ny kunskap, samverkan och dialog vill vi bidra till att stärka 
det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. 

Det gör vi genom att dela med oss av de kunskaper som klustrets många aktörer har inom våra sex olika 
fokusområden: Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel, Maritima operationer 
(sjöfart och teknik) och Maritim turism. 

I maj 2022 har arbetsgrupper inom de olika fokusområdena gjort en omvärldsanalys för att fånga in hu-
vudtrenderna inom sitt område, både globalt och nationellt och framförallt regionalt. Analyserna vill bi-
dra till ökad kunskap och syftar till att öka förståelsen för blå tillväxt i vår region

        Samordningsgruppen för 

        Maritima klustret i Västsverige
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Aktuella trender 

Hållbar blå ekonomi
“Blå ekonomi” är numera ett allmänt begrepp 
som relaterar till havets övergripande bidrag till 
länders ekonomier och som tillväxtmöjlighet för 
länder med behov av utveckling. 

I FN:s och EU:s havspolitik har det länge betonats 
att en hållbar blå ekonomi förutsätter en effektiv 
förvaltning och hushållande av havets resurser. 
Det finns stor potential för EU-kommissionens 
nya strategi för hållbar blå ekonomi som presen-
terades i maj 2021. Den visade på en trendväx-
ling från tidigare år: Medan tidigare satsningar 
varit tillväxt och skapande av arbetstillfällen, så 
fokuseras det mer i den nya strategin på cirkulär 
och hållbar ekonomi, i linje med den europeiska 
gröna given (jämför COM/2012/0494 final och 
COM/2019/640 final). Därför har begreppet “blå 
tillväxt” i stor utsträckning ersatts med begrep-
pet “blå ekonomi”.

Havets biodiversitet 

Frågan om hur den biologiska mångfalden kan 
skyddas och stärkas har varit fråga för interna-
tionellt samarbete under många år. Trots det 
har förlust av arter och livsmiljöer fortsatt även i 
havet. Behovet av livskraftiga marina ekosystem 
uppmärksammas nu alltmer som en avgörande 
förutsättning för att kunna hantera klimat-
förändringarna, eftersom havet tar hand om 
omkring 55 procent av de kolutsläpp som genom 
fotosyntesen förs bort och lagras i växter. (REF 
IPPC/IPBES). 

Under 2022 har förhandlingarna inom FN om ett 
nytt bindande avtal om skydd av biodiversitet i 

Nuläge för havsförvaltning 

Havsförvaltning, är ett internationellt begrepp 
som syftar på samordning och styrning av 
mänskligt nyttjande av och påverkan på havet 
och dess resurser. Inom FN, EU och internatio-
nella organisationer såsom ICES och IUCN är en 
väl fungerande havsförvaltning centralt för att 
bevara en god miljöstatus i havet. 

Målsättningen om en ekosystembaserad för-
valtning har sin grund i FN:s konvention om 
biologisk mångfald från 1992 och allt fler aktörer 
arbetar nu utifrån det. Ekosystembaserad förvalt-
ning kräver att styrningen av sektorer kopplas 
samman så att beslut om nyttjande av havet kan 
tas utifrån en holistisk syn på ekosystem och 
mänskliga behov.

Genom FNs beslut om ett årtionde för havsforsk-
ning för hållbar utveckling (2021-2030) har ha-
vets betydelse lyfts såväl regionalt som nationellt 
och även inom hela FN-systemet för att Agenda 
2030 ska kunna genomföras. En svensk agenda 
har tagits fram där Formas är ansvarig myndig-
het. 

Under sommaren 2022 arrangerar Kenya och 
Portugal “The UN Ocean Conference” i Lissabon, 
där man kommer diskutera den övergripande frå-
gan kring vetenskap och innovation för att skala 
upp arbetet med att nå FN:s fjortonde hållbar-
hetsmål “Hav och marina resurser”. Havsförvalt-
ning kan därmed förväntas utgöra en stor del av 
diskussionerna. 

• Havsförvaltning
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ges första havsplaner, en för varje havsområde: 
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Man 
pekar där ut fokusområden för nyttjande av havet 
för energiproduktion, sjöfart, yrkesfiske, försvar, 
natur och rekreation. 
2021-2024 pågår även EU-projektet “Emerging 
ecosystem-based Maritime Spatial Planning 
topics in North and Baltic Seas Region” (EMSP 
NBSR), där 15 partners från 7 olika länder sam-
verkar för att gemensamt identifiera problem och 
lösningar kopplade till havsplanering. 

Fiske och vattenbruk
Fiske är en komplicerad och politisk laddad 
verksamhet såväl internationellt som nationellt. 
Havsförvaltningen spelar en avgörande roll för 
att fisket ska ske inom ekologiskt hållbara gränser 
och hindra överfiske och illegalt eller oreglerat 
fiske. Många länder utökar nu sin kontroll av 
fisket och vissa inför möjligheter till kameraöver-
vakning på fiskefartyg. 
I Nya Zeeland beslutade regeringen år 2021 att 
minst 300 fiskefartyg ska vara kameraövervakade 
till år 2024. FN har utropat 2022 till det interna-
tionella året för småskaligt fiske och vattenbruk 
och FN-organet FAO arbetar intensivt för att väg-
ledningen om småskaligt fiske som tagits fram, 
genomförs i världens kuststater. Under 2022 ska 
EU-kommissionen ha inkommit med en rapport 
till rådet och parlamentet om genomförandet av 
den gemensamma fiskeripolitiken.

Fiske och vattenbruk
I början av 2022 beslutade regeringen om Sveri-
ges havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021-
2027. Programmet ska granskas och godkännas 
av EU-kommissionen och syftar till att utveckla 
havsförvaltningen och den blåa ekonomin. 
När det gäller ansvar för fiskeförvaltningen 
spelar Havs- och vattenmyndigheten en viktig 
roll, då myndigheten har en särskild avdelning 
för fiskerikontroll som bland annat har i uppdrag 
att övervaka och dokumentera fisket i svenskt 
vatten, administrera kvotbyten, följa upp efter-
levnadsnivåer och samverka med andra aktörer i 
fiskefrågor (HaV 2022d). 
Under våren 2022 öppnade även Havs- och 
vattenmyndigheten upp för möjligheten att i 
framtiden kamera- och sensorövervaka svenska 
fiskefartyg, genom att planera försök på frivilliga 
fartyg (HaV 2022e).

Biologisk mångfald
Havs- och vattenmyndigheten arbetar tillsam-
mans med en rad myndigheter såsom Natur-
vårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna 
med att stärka skyddet av  den biologiska mång-
falden, exempelvis genom olika områdesskydd 
och se till att det finns en grön och blå infrastruk-
tur för växter och djur, samt att genomföra miljö-
kvalitetsmål enligt bland annat vattendirektivet 
och havsmiljödirektivet. 
Sverige arbetar också med att implementera och 
genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald 
för 2030, som innehåller mer ambitiösa mål 
för minskad påverkan på klimat och hälsa, än 
vad som i dagsläget finns i svensk lagstiftning. 
Sverige har även nationella miljökvalitetsmål 
för att stärka den biologiska mångfalden, såsom 
“Myllrande våtmarker”, “Ett rikt växt- och djur-
liv” samt “Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”.

Övergödning
Flera miljökvalitetsmål relaterar också till frågan 
om övergödning, som är ett stort miljöproblem i 
såväl Sverige som internationellt. Åtgärder för att 
begränsa övergödningen berör många olika myn-
digheter som arbetar genom bl.a. internationella 
samarbeten, naturvårdsbidrag och miljöövervak-
ning. Inom OSPAR arbetar Havs- och vattenmyn-
digheten med miljöövervakningsprogram och 
samverkar med bl.a. Transportstyrelsen, Strål-
säkerhetsmyndigheten, Naturvårdsverket och 
Sveriges geologiska undersökning (HaV 2022). 

havsområden utanför nationella gränser, fortsatt. 
Arbetet har försenats på grund av pandemin men 
det arbetas nu intensivt för att ett avtal ska kunna 
vara klart för underskrift under året. 

I juni 2021 antogs EU:s strategi för biologisk 
mångfald för 2030 “Ge naturen större plats i 
våra liv” som syftar till att Europas biologiska 
mångfald ska börja återhämta sig senast år 2030. 
Denna strategi är ett verktyg för EUs medlems-
stater att genomföra åtaganden inom den globala 
konventionen för biologisk mångfald (CBD). För 
att ytterligare öka åtgärdstakten bland konven-
tionens parter hölls i oktober 2021 (andra delen 
hålls i maj 2022) en partskonferens; COP 15.

Havsplanering
I takt med att intresset att nyttja havet och havs-
botten ökar, finns ett allt större behov av att klar-
göra fördelningen mellan olika intressen. Globalt 
är havsplanering en viktig fråga för de flesta 
kuststater och ses generellt som en förutsättning 
för en framgångsrik havsförvaltning. 

Enligt EU:s direktiv om havsplanering skulle alla 
EU-länder senast år 2021 ha antagit havsplaner. 
Vissa av EU:s medlemsstater har haft havsplaner 
i flera år, medan andra länder nu utvecklat sina 
första planer. 
I februari 2022 beslutade regeringen om Sveri-

Nationellt  

Havsförvaltning i Sverige
Sverige är ett av de länder i Europa med längst 
kustlinje (ca. 2400 km) och för Sverige som land 
är havet viktigt på många olika sätt; näringslivs-
utveckling, utvinning av energi och livsmedel 
och för friluftsliv. Havet har också kulturell 
betydelse. 

Det krävs en god planering och förvaltning för att 
kunna bibehålla en god miljöstatus och kunna 
fortsätta nyttja havet i framtiden. Många av de 
nationella myndigheterna är involverade i denna 
förvaltning, förutom regeringskansliet är det t.ex. 
Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsver-
ket, Vinnova, Tillväxtverket, Kemikalieinspektio-
nen, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Nedan 
beskrivs några av de huvudfrågor och processer 
som är aktuella för svensk havsförvaltning.

Havsplanering
I februari 2022, efter en av de största planproces-
serna i Sverige i modern tid, fattade regeringen 
beslut om tre havsplaner för Bottniska viken, 
Östersjön och Västerhavet. Förslaget till planerna 
togs fram av Havs- och vattenmyndigheten efter 
dialog med över 150 aktörer, myndigheter, kom-
muner, företag, allmänhet, grannländer samt 
bransch- och intresseorganisationer. 
Syftet med planerna är att de ska ge vägledning 
om hur havet kan användas på bästa sätt och hur 
olika havsintressen kan samexistera. 
I samband med beslutet om havsplanerna beslöt 
regeringen även att ge Energimyndigheten i 
uppdrag att senast mars 2023 identifiera nya 
områden för havsbaserad vindkraft, och att Havs- 
och vattenmyndigheten under 2022 ska ta fram 
nya havsplaner utifrån denna utredning. Vidare 
ska Havs- och vattenmyndigheten utreda frågor 
om exklusivitet för att anlägga vindkraftsparker 
i allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon. 
(HaV 2022b)

Nationellt åtgärdsprogram för havsmiljön
2021 uppdaterade och kompletterade Havs- och 
vattenmyndigheten det åtgärdsprogram för 
havsmiljön (ÅPH) som ligger till grund för det 
svenska genomförandet av EU:s havsmiljödi-
rektiv. Åtgärdsprogrammet har beslutats enligt 
havsmiljöförordningen och gäller för perioden 
2021-2027 (HaV 2022f). 

Havsförvaltningen spelar en avgörande roll för att fisket ska ske inom ekologiskt hållbara gränser och hindra överfiske 
och illegalt eller oreglerat fiske.

• Havsförvaltning
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kraftig havsregion med blå tillväxt som också är 
hållbar.
Förutom fiskeintressen bedriver Försvarsmakten 
övningsverksamhet i regionens havsområden, 
det finns flera stora områden för naturskydd och 
likaså utvecklingszoner för bland annat havs-
baserad vindkraft. Skandinaviens största hamn 
Göteborg gör att sjöfartsfrågan ständigt är aktuell 
(Tillväxt Norra Bohuslän 2017). 

Tillsammans innebär detta att ett stort antal 
aktörer måste samverka, vilket är ett komplicerat 
och omfattande regionalt arbete. 

Regionala projekt som Maritima klustret, 8+fjor-
dar och Maritim utveckling Bohuslän är exempel 
på regional havsförvaltning där aktörer arbetar 
tillsammans med de utmaningar som kommer 
med många och blandade intressen av havets 
resurser. 

För översiktsplaneringen på kommunal nivå 
fungerar de nationella havsplanerna numera 
som vägledande. De kommunala och de nya 
nationella havsplanerna kommer att överlappa 
varandra 11 sjömil av territorialhavet (Boverket 
2021), vilket kan innebära framtida utmaningar i 
havsförvaltningen i den mån planerna ställer upp 
olika riktlinjer (Boverket 2021). 

För att samordna havsplaneringen på de olika 
nivåerna stöttar kustlänsstyrelserna havsplane-
ringen på olika sätt: Länsstyrelserna har varit del-
aktiga i de nationella havsplanerna och erbjuder 
webbtjänsten “Planeringskatalogen” för att till-
gängliggöra det statliga underlaget för kust- och 
havsplanering. De samordnar också planeringen 
i respektive havsplaneringsområde. Det innebär 
ett samordningsansvar för Västerhavet för Läns-
styrelsen i Västra Götaland.  

När det kommer till kustzonsplanering har den 
nu avslutade samverkansinsatsen Tillväxt Norra 
Bohuslän resulterat i en blå översiktsplan som i 
slutet av 2018 antogs i alla fyra involverade kom-
muner: Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. 
Under arbetet med översiktsplanen tog man fram 
bland annat extensivt kartmaterial med biolo-
gisk/geologisk information att användas som 
underlag i havsplaneringen. 
2019 tog även Orust och Tjörn fram ett gemen-
samt förslag till en fördjupad översiktsplan för 
havet. Flera av de havsplaneringsprojekt som 
utförs i regionen sker alltså i samverkan mellan 
flera olika kommuner, med regionala underlag 
och överenskommelser som resultat. 

Inom Helsingforskommissionen (HELCOM) 
samarbetar länderna runt Östersjön för att uppnå 
god ekologisk status i Östersjön. Genom strategin 
Baltic Sea Action Plan (BSAP) var målet att en 
sådan status skulle ha uppnåtts 2021. Eftersom 
målet inte uppnåddes uppdaterades rekommen-
dationerna och nya fokusområden har identifie-
rats, exempelvis undervattensbuller och marint 
skräp. Precis som för inom havsförvaltning i stort 
understryker de nya rekommendationerna vikten 
av ett ekosystembaserad angreppssätt (HELCOM 
2021). 

Klimatförändringar
Förhöjda havsnivåer och global uppvärmning 
är klimatförändringar som fortsatt utgör viktiga 
frågor för svensk havsförvaltning. 2017 antog 
riksdagen ett klimatpolitisk ramverk, och genom 
det infördes en klimatlag, klimatmål och ett 
klimatpolitiskt råd. Syftet med ramverket är att 
skapa en sammanhängande och effektiv klimat-
politik och att leva upp till Parisavtalet. 
Det klimatpolitiska rådet består av åtta oberoen-
de experter som har i uppdrag att granska reger-
ingens klimatpolitik (Regeringskansliet 2017). 
Utöver rådet samverkar ett stort antal myndighe-
ter inom respektive sektorsområde för att stärka 
det nationella klimatarbetet. Havs- och vatten-
myndigheten arbetar med klimatanpassning 
inom sitt ansvarsområde. Sveriges långsiktiga 
klimatstrategi lämnades till FN i slutet av 2020.

En eventuell “Havsmiljölag”
Miljömålsberedningen lämnade år 2020 över sitt 
betänkande “Havet och människan för beva-
rande och hållbart nyttjande av havet och dess 
resurser” (SOU 2020:83) till regeringen. Betän-
kandet innehöll en stor mängd åtgärdsförslag till-
sammans med förslaget om en ny havsmiljölag 
(Regeringskansliet 2021). 
Betänkandet har under våren 2022 ännu inte lett 
till några förslag från regeringen, men många ak-
törer inom havsförvaltning väntar med spänning 
på en havsmiljölag och ställer sig frågan hur långt 
in i framtiden den skulle komma. En sådan lag 
kan medföra att ännu tydligare och ambitiösare 
ramar för hur havet och dess resurser får påver-
kas och nyttjas. 

Regional havsförvaltning - samverkan
 är A och O
Västra Götalandsregionen har en lång kust och är 
på många sätt beroende av havet. Den regionala 
maritima sektorn består av sjöfart, båtbransch, 
fiskeindustri, vattenbruk, energi, turism och 
friluftsliv. En stor del av befolkningen har på ett 
eller annat sätt havsintressen, och regionen har 
visioner om att bli en internationellt konkurrens-

Framtiden 
Politiska och juridiska ramverk
Utöver internationella konventioner för beva-
rande av exempelvis biologisk mångfald (CBD), 
världskulturarv (UNTC), migrerande arter och 
vilda djur (CMS) och havsrättskonventionen (UN-
CLOS), så finns en mängd internationella, natio-
nella och regionala strategier och policys som 
formar havsförvaltningen och hur den utvecklas. 
I de exempel som presenteras nedan är det pri-
mära syftet att skydda miljön, vilket ofta kom-
pliceras av motstridande intressen och ramverk 
där syftet är någonting annat. Havsförvaltningen 
utgör en viktig del för att se till så att detta syften 
uppfylls och intressen balanseras på ett hållbart 
sätt.

Internationellt
Agenda 2030
Agenda 2030 är FN:s strategi för hållbar global 
utveckling där 17 mål för ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling identifierats. Mål 14 “Life 
below water” handlar om att bevara de marina 
och kustnära ekosystemen och hantera effekter-
na av havsförsurning på ett hållbart sätt, vilket 
gör havsförvaltning viktig då det krävs planer, 
strategier och samverkan mellan många olika 
aktörer (UNDP 2022). 

Västra Götalands regionala strategi
Regionen antog en ny strategi för perioden 2021-
2030 i början av 2021. Den syftar till att styra hur 
de regionala utvecklingsmedlen fördelas inom 
fokusområdena 1. havsförvaltning, 2. Maritima 
operationer och teknologier, 3. Marina livsmedel, 
4. Marin turism, 5. Marin energi samt 6. Marin 
bioteknik. Strategin ligger till grund för den 
marina utvecklingen i regionen och dess planer, 
prioriteringar och mål. Maritima klustret utgör 
en viktig del i samverkansarbetet inom dessa 
områden (VGR 2021).

Gränsregional samverkan 
Regionens havsområden gränsar till flera andra 
länder, vilket innebär att gränsregional samver-
kan inom havsförvaltning är viktig. 

Havs- och vattenmyndigheten har ett nytt 
samarbetsavtal med norska Miljödirektoratet 
om vattenförvaltning för åren 2021-2027. Under 
samma tidsperiod kommer EU-programmet In-
tereg Östersund-Kattegat-Skagerrak verka för att 
lösa gränsöverskridande samhällsutmaningar. 

Västra Götaland är en av de elva regioner som in-
går i projektet. Sedan 2018 är Västra Götalands-
regionen också medlem i samverkansplattformen 
STRING för att stärka den regionala utvecklingen 
från Hamburg till Oslo. Regionen är även en del 
av Svinesundskommittén, som är ett forum för 
samarbete i havsförvaltningen mellan Norge och 
Sverige specifikt.

Det krävs bra planering och förvaltning för att kunna bibe-
hålla en god miljöstatus och kunna fortsätta nyttja havet i 
framtiden.  

                   Lena Gipperth
                              professor, Göteborgs universitet

• Havsförvaltning
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Nationellt

Sveriges miljömål
De nationella miljömålen är indelade i ett över-
gripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och etappmål som ska underlätta arbetet för 
generationsmålet genom att specificera och kon-
kretisera vilka åtgärder som måste vidtas inom 
olika områden för att nå hela vägen fram. 

Miljökvalitetsmålen är beskrivningar över de till-
stånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till, och flera av dessa mål är centrala inom 
havsförvaltningen. Miljökvalitetsmålet “Hav i 
levande balans samt kust och skärgård” är det 
kanske allra tydligaste exemplet.  

Texten bygger på den beskrivning som gjordes av 
David Langlet m.fl. i Maritima Klustrets 
omvärldsanalys från 2018.

 

Havsplaneringsdirektivet
EU:s havsplaneringsdirektiv (2014/89/EU) är 
vad som ligger till grund för Sveriges och andra 
EU-länders havsplanering. Direktivet syftar till 
att främja en hållbar utveckling och användning 
av kust och hav, där samspelet mellan dem och 
land tas i beaktning. 

Havsmiljödirektivet
EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG) är en del 
av EU:s marina strategi och syftar till att upp-
nå eller upprätthålla god miljöstatus i Europas 
hav. Ursprungsmålet var att detta syfte skulle 
ha uppnåtts senast 2020. Direktivet handlar om 
definiering och bedömning av miljöstatus samt 
framtagande av miljökvalitetsnormer och över-
vakningsprogram. 

Ramvattendirektivet
Det så kallade vattendirektivet (2000/60/EG) är 
ytterligare ett EU-direktiv syftar till att säkra till-
gången till vatten av bra kvalitet samt ett hållbart 
och långsiktigt omhändertagande av våra vatten-
resurser. Ett sådant arbete innebär minimering 
av miljögifter samt förbättringsåtgärder för skydd 
av söt- och kustvatten, vilket bland annat kräver 
en välfungerande havsförvaltning.

EU:s gröna omställningsstrategi Den gröna 
given ligger som grund till EU:s maritima 
arbete.
EU-kommissionen har ett mycket stort fokus på 
sin gröna omställningsstrategi, den gröna given. 
Målen med den gröna given är att göra Europa till 
den första klimatneutrala kontinenten år 2050, 
att den ekonomiska tillväxten frikopplas från 
resursförbrukningen, att bevara och återställa 
Europas biologiska mångfald, att främja hållbar 
mat längs hela värdekedjan och att minska för-
oreningarna. Med den gröna given ska EU ställa 
om till en modern, resurseffektiv och konkur-
renskraftig ekonomi. 
EU:s politiska mål för den maritima sektorn fo-
kuserar därför på att säkerställa friska hav och ett 
hållbart nyttjande av haven och marina resurser 

i EU och världen över. EU-kommissionen har tre 
utpekade ambitioner på det maritima området; 
införliva den gemensamma fiskeripolitiken som 
en del av EU:s gröna giv, främja blå ekonomi som 
en koldioxidneutral hållbar framtidssektor och 
bli erkänd som global ledare för hållbara hav, 
med ett särskilt fokus på SDG14. Målet är att 
EU:s maritima policys ska bidra till genomför-
andet av EU:s gröna giv genom att uppfylla EU:s 
klimatambitioner samtidigt som sektorn skapar 
hållbara jobb och säkerställa hållbar ekonomisk 
utveckling. Ett stort fokus finns på att det mariti-
ma området ska vara bidragande till en utsläpps-
minskning.  

Havsförvaltning: EU

Astrid Burhöi, regionutvecklare
Västra Götalandsregionen

Prioritering 1:
EU:s gröna giv

Prioritering 1:
EU:s gröna giv

Specifikt mål 1
Ett hållbart och 

konkurrenskraftigt 
fiske och vattenbruk 

till 2024

Specifikt mål 2
En hållbar blå 

ekonomi som genererar 
arbetstillfällen och 

ekonomisk utveckling 
till 2024

Specifikt mål 3
Ett mer hållbart fiske 
globalt och förbättrad 

havsförvaltning 
till 2024

Illustration av EU:s politiska prioriteringar på det maritima området, Strategic Plan 2020–2024, DG Maritime Affairs and Fisheries

Miljökvalitetsmålet ”Hav i levande balans samt kust och skärgård” beskriver de tillstånd i vår miljö som arbetet ska leda till.  

• Havsförvaltning i EU
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EU:s gröna giv: Putting the blue 
into the green
Den blå näringen har alltid haft ett viktigt håll-
barhetsperspektiv, men det är ändå ett tydligt 
skifte som har skett på EU-nivån de senaste åren. 
Hållbarhetsfrågan har nu hamnat i centrum. Det 
nya fokuset på hållbarhet bygger på ett helhets-
grepp som integrerar havspolitiken i Europas nya 
omställningsstrategi och ekonomiska politik. 
Europas hav, och den blå ekonomi som de stöder, 
ses som en förutsättning för att den europeiska 
gröna givens omställning ska kunna genomföras. 
Eftersom den maritima sektorn är så bred så 
ingår det maritima områdena i en rad olika 
strategier inom den gröna given, så som strate-
gin från jord till bord och strategi för hållbar och 
smart mobilitet. Att säkerställa hållbarhet för 
fiskeri- och vattenbruksprodukten på EU-mark-
naden är en del av strategin från jord till bord, 
som uttryckligen hänvisar till hållbar produk-
tion av fisk och skaldjur. Den europeiska gröna 
given lyfter därför även algers roll för hållbar 
livsmedels- och foderproduktion. Inom ramen 
för strategin från jord till bord kommer EU-kom-
missionen att revidera de strategiska riktlinjerna 
för hållbar utveckling av EU:s vattenbruk, med 
målet att bidra till att göra vattenbrukssektorn 
mer konkurrenskraftigt och hållbart, bland annat 
genom en betydande ökat ekologiskt vattenbruk. 
EU-kommissionen kommer också att ta ett mer 
strategiskt förhållningssätt till algproduktion i 
EU, för att underlätta utvecklingen av sektorn. 

Förnybar energi och sjöfart
Ett annat viktigt område enligt EU-kommis-
sionen är marin förnybarenergi, som förväntas 
spela en betydande roll för att säkra elproduktio-
nen och samtidigt minska koldioxidutsläppen i 
EU. Målet är att havsbaserad förnybarenergi år 
2030 ska vara minst fyra gånger dagens kapacitet 
och att offshoreproduktion år 2050 ska stå för 
upp till 35 % av EU:s elproduktion. För att nå upp 
till de här målen har EU-kommissionen, som en 
del i den gröna given, presenterat en strategi för 
förnybar elproduktion till havs.
Ett annat fokusområde för den maritima sektorn 
inom den gröna given är att minska sjöfartens 
utsläpp. Enligt strategi för hållbar och smart 
mobilitet ska växthusgasutsläppen minska med 
90 % från alla transportsätt år 2050, vilket även 
inbegriper sjötransporter. För att möjliggöra det-
ta har EU-kommissionen uppdaterat sin lagstift-
ning för förordningen för alternativa bränslen, 
där sjöfarten är ett utpekat område med krav på 
att medlemsstaterna säkerställer att de hamnar 
som ligger utmed det transeuropeiska transport-
nätet (TEN-T) kan erbjuda landansluten el senast 
år 2025. Infrastruktur för förnybar energi är även 

ett av fokusområdena för Fonden för ett sam-
manlänkat Europa (CEF) som stödjer infrastruk-
turinvesteringar under åren 2021–2027.  

Hållbar blå ekonomi 
För att konkretisera den gröna given inom den 
blå näringen presenterade EU-kommissionen 
under 2021 en ny strategi för en hållbar blå 
ekonomi i EU: COM (2021)240 final. Det är en 
övergripande strategi för den blå näringen och 
länkar samman fokusområdet med andra strate-
gier inom den gröna given. 

Strategin har fem fokusområden; uppnå målen 
om klimatneutralitet och nollförorening, cirku-
lär ekonomi och avfallsförebyggande, biologisk 
mångfald och investering i naturen, resilienta 
kuster och ansvarsfulla livsmedelssystem. Under 
dessa insatsområden fokuserar EU-kommis-
sionen ex på att minska plast i haven, men även 
åtgärder för att ta fram standarder för cirkulär 
design av fiskeredskap som underlättar återan-
vändning och materialåtervinning när redska-
pen är uttjänta. Den biologiska mångfalden ses 
som en förutsättning för ekonomisk verksamhet 
som fiske, bioteknik och turism och EU-kom-
missionen planerar därför att ta fram rättsligt 
bindande EU-mål för att restaurera förstörda 
ekosystem, särskilt viktiga lek- och uppväxtområ-
den för fisk och områden som har högst potential 
när det gäller att fånga in och lagra koldioxid 
och för att identifiera och utse ytterligare marina 
skyddsområden och definiera strikt skydd. Havs- 
och kustturismen står för 60 % av sysselsättning-
en i den blå ekonomin i EU och att säkerställa 
resilienta kuster är därför ett viktigt fokusområ-
de. Det handlar främst om att arbeta för att öka 
observations-, modellerings- och prognoskapa-
citet för att bättre kunna förutse effekterna av 
extrema väderhändelser. 

Digitalisering och forskning
Den europeiska återhämtningsplanen från 
covid-19 pandemin har som mål att bidra till den 
gröna och digitala omställningen och EU-kom-
missionen har höga förhoppningar om att en 
ökad digitalisering av den maritima sektorn 
kommer att vara bidragande till sektorns grö-
na omställning och ökad effektivitet. Genom 
digitala hjälpmedel förväntas näringen kunna 
öka effektiviteten, men även minska utsläpp 
genom att fiskeredskap får censorer, så att de kan 
lokaliseras.

EU-kommissionen vill även stärka den maritima 
forskningen genom en digital kopia av jorden; Di-
gital Earth. En interaktiv digital kopia av jorden 
som kan underlätta förståelsen för relationerna 
mellan den fysiska och naturliga miljön och 

samhället. Havsobservationerna som matas in i 
den digital kopian ska även förenkla synligheten 
mellan insatser som görs mellan olika myndig-
heter på nationella och europeiska nivåer, vilket 
förväntas leda till bättre kunskap och därmed 
ökad produktivitet, stimulera innovation och 
minska osäkerheter i den blå ekonomin. Därut-
över ska EU-kommissionens datastrategi skapa 
ett gemensamt europeiskt datautrymme för den 
gröna given. European Marine Observation and 
Data Network (EMODnet) kommer att vara en 
viktig komponent i satsningen. 

Exempel på nya satsningar 
Mission – friska hav, kust- och inre vatten

EU-kommissionen vill även stödja utvecklingen 
av en hållbar blå ekonomi genom satsningen på 
uppdragsinriktade forskningsprojekt, så kallade 
missions. En nyhet inom EU:s forsknings- och 
innovationsprogram, Horisont Europa, är det nya 
uppdraget Friska hav, hav, kust- och inre vatten:

Satsningen kommer att öka andelen av finansie-
ringen inom forskningsprogrammet som ägnas åt 
hav avsevärt. Det är även en uttalad del av strate-
gin för en hållbar blå ekonomi i EU och tanken är 
att de ska samverka. 

Syftet är att satsningen genom ett brett antal 
åtgärder ska möjliggöra för att uppnå ett ”djärvt, 
inspirerande och mätbara mål” inom ett visst 
område. Målsättningen är att säkerställa friska 
hav och vatten i EU till år 2030 genom att skydda 
och återskapa marina ekosystem och sötvattene-
kosystem, förebygga och eliminera föroreningar 
och främja lösningar som gör den blå ekonomin 
klimatneutral. Uppdraget Friska hav, kust- och 
inre vatten kommer att ha en budget på 340 mil-
joner euro för perioden 2021–2023.

I oktober varje år presenterar EU-kommissionen 
sitt arbetsprogram för kommande år. Arbets-
programmet beskriver vilka konkreta insatser 
EU-kommissionen kommer att presentera för att 
uppnå sina uppställda politiska mål. 
 
• Inom den gröna given kommer EU-kommis-
sionen att följa upp handlingsplanen för nollföro-
rening för att förbättra vatten- och luftkvaliteten 
genom att reviderade förteckningar över förore-
ningar i ytvatten och grundvatten i lagstiftningen 
för Integrerad vattenförvaltning. 
 
• EU-kommissionen kommer att revidera EU-lag-
stiftningen om harmoniserad mätning av utsläpp 
från transporter och logistik. 

• 2022 kommer EU-kommissionen att presentera 
ett platspaket som innehåller både strategier för 
biobaserade, biologiskt nedbrytbara och kompos-
terbara plaster och restriktioner för mikroplast 
samt en lagstiftning om åtgärder för att minska 
utsläpp av mikroplast i miljön. 

• Under 2022 planerar EU-kommissionen även att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag för moderna, 

hållbara handelsnormer för fisk, skaldjur och an-
nan sjömat i syfte att förse konsumenter och ak-
törer med jämförbar information om miljömässig 
och social hållbarhet med avseende på sjömat 
och om det koldioxidavtryck den genererar. 

• Senast 2023 planerar EU-kommissionen att läg-
ga fram ett lagstiftningsförslag om en ram som 
ska omfatta fiskeri- och vattenbruksprodukter, i 
syfte att påskynda och underlätta omställningen 
till hållbara livsmedelssystem. 
 
•  EU-kommissionen planerar även att lägga fram 
en strategi om alger i syfte att stödja utveck-
lingen av EU:s algindustri.  Initiativet kommer 
att underlätta godkännandet av alger som nya 
livsmedel genom att minska ansökningskost-
naderna, underlätta marknadstillträdet och öka 
konsumenternas medvetenhet och acceptans vad 
gäller algprodukter samt täppa till kunskaps-, 
forsknings- och innovationsluckor. 

• Inom fokusområdet Ett starkare Europa i värl-
den kommer EU-kommissionen att presentera en 
handlingsplan för internationell världshavsför-
valtning.

Maritima förslag i EU-kommissionens arbetsprogram 2022 

• Havsförvaltning i EU

En nyhet inom EU:s forsknings- och innovationspro-
gram Horisont Europa är det nya uppdraget Friska 
hav, hav, kust- och inre vatten, som ökar finansierin-

gen av havsforsking. 

Astrid Burhöi regionalutvecklare,  
  Västra Götalandsregionen
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Fokusområde 
Marin bioteknik

Författare
Anders Blomberg, professor, Göteborgs universitet
 
Mattias Berglin, forskare, RISE

En bibliometrisk rapport kring marin bioteknik 
är under utarbetande (färdigställs i juni 2022) 
inom ramen för Martima klustret inom VGR och 
i samverkansprojekt finansierat av Tillväxtver-
ket med Innovatum. Målet med rapporten är 
att på ett objektivt och oberoende sätt beskriva 
hur området marin bioteknologi utvecklats 
innehållsmässigt och i kvantitet, i Sverige och 
internationellt över tid (över en period av 20 år; 
2001 – 2020)(Bo Jarneving 2022). 
Totalt är rapporten baserad på 32 920 artiklar 
under perioden 2001–2020, och dessa har par-
titionerats för att få en uppfattning om utveck-
lingen över tid i fyra femårsperioder: Även om 
rapporten inte är helt färdig så kan en del trender 
utläsas redan nu:

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten av ar-
tiklar inom marin bioteknik har under perioden 
varit ca 10%, dock något högre under de första 
10 åren (2000–05, 2006–10).  Genom att gran-
ska ämnesinnehållet i de insamlade artiklarna 
kan man få en uppfattning om vilka teman som 
avspeglas, där ämnesinnehållet blir åtkomligt 
via titlar, nyckelord, ämnesord och abstrakt. De 
mer frekventa nyckelorden antas avspegla viktiga 
och högciterade teman. Följande nyckelord är 
högfrekventa inom de angivna tidsintervallen: 
2001–05: fish, marine sponge, korall-symbi-
os, microsatelites; 2006–10: natural products, 
antimicrobial peptides, ostron, antifouling, 
korall-symbios;  2011–15: genetisk polymorfi, 
antifouling, biodisel från mikroalger, ostron; 
2016–20: mikroalger, aquakultur, genetisk engi-
neering, antioxidanter, alginat. 

Länder med kust har en tradition av att utnytt-
ja marina resurser som mat (fiske), rekreation, 
transport och turism. Med tiden har den marina 
miljön fått ytterligare användning där marin 
energi, avsaltning för dricksvatten och gruvdrift 
på havsbotten kan nämnas. Till detta kan man 
lägga att en modern livsstil som ställer krav på 
livskvalitet och bättre hälsa har ytterligare lett till 
att intresset för underutnyttjade marina resurser 
ökat. Man har identifierat havet som en hållbar 
källa av biomolekyler och biomassa.

Marin bioteknik är ett brett ämnesområde som 
täcker in teknologier och applikationer som är 
baserade/relaterade till marin biologi. I skriften 
”Technology and Innovation Policy Papers” 
(OECD Science, 2017) ges följande definition av 
marin bioteknologi: ”The application of science 
and technology to living organisms from marine 
resources, as well as parts, products and models 
thereof, to alter living or non-living materials for 
the production of knowledge, goods and servi-
ces.”

Denna definition täcker in ett stort antal olika 
typer av nyttiggöranden av marina resurser inom 
områden som medicin, livsmedel och maritim 
verksamhet (båtar, konstruktioner i havet, våg-
energi etc). I ett utdrag ur en OECD rapport med 
titeln ”The Ocean Economy in 2030” sägs följan-
de som visar på de stora framtida förhoppningar 
som finns när det gäller användandet av marin 
bioteknik för att förbättra livsvillkoren: ”Marine 
biotechnology has the potential to address a raft 
of major global challenges such as sustainable 
food supplies, human health, energy security 
and environmental remediation, and to make a 
significant contribution to green/blue growth in 
many industrial applications”.

En modern livsstil som ställer krav på 
både livskvalitet och bättre hälsa har 
lett till att intresset för underutny-

ttjade marina resurser har ökat. Havet identifi-
eras som en hållbar källa av biomolekyler och 
biomassa.

Anders Blomberg
Professor, Göteborgs universitet

•• Marin bioteknik
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rasiten Plasmodium falciparum. Artemesinin är 
en väldigt komplicerar molekyl och upptäckten 
och karaktäriseringen av artemesinin uppmärk-
sammades med Nobel priset 2015. Artemesinin 
produceras av växten sommarmalört (Artemisia 
annua) i låga mängder. För att säkerställa en 
pålitlig och billigare produktion av artemes-
inin har fem viktiga gener som är inblandade i 
artemesinin produktion hos sommarmalört förts 
över till bagerijästen Saccharomyces cerevisiae 
för produktion av denna malariamedicin genom 
storskalig fermentation av jäst – jästen produce-
rar ett försteg som sedan rent kemiskt omvandlas 
i ett steg till artemesinin. 

Detta kan tjäna som ett exempel för hur den rika 
floran av metabolt producerade produkter från 
marina organismer skulle kunna produceras hos 
enklare produktionsorganismer, som t.ex. jäst, 
genom transgena konstruktioner där essentiella 
”marina” gener förs över från den marina orga-
nismen för att möjliggöra industriell produktion 
av den aktiva marina molekylen. 

skall dock tilläggas att vi fortfarande inte har full 
förståelse för hur vi skall använda eller bedöma 
de resultat vi får fram vid mätningarna. Bättre 
statistiska modeller och validering av resultat 
kommer därför behövas för att utveckla fältet 
mot nya spännande applikationer.

Via nya och effektiva tekniker för DNA sekvense-
ring ges även stora möjligheter att karaktärisera 
repertoaren av proteiner/enzymer som marina 
organismer innehåller. Detta gör att man kan 
identifiera många nya biosyntetiska spår för 
biotekniskt intressanta ämnen. Gener för de 
enzymer som ingår i unika produktionsvägar 
kan sedan överföras till andra enklare organis-
mer – som bakterier eller jäst – som i sin tur kan 
odlas storskaligt i fermentatorer och på det sättet 
producera den önskvärda produkten. Detta är 
inte bara viktigt för att kunna producera billigt 
och rationellt, men det gör också att man slipper 
exploatera organismer genom att fånga och ext-
rahera ämnen - istället kan man hållbart produ-
cera på landbaserade industriella anläggningar. 
Ett aktuellt och talande exempel på detta rekom-
binanta upplägg är molekylen artemesinin som 
är mycket verksam för att behandla malaria-pa-

Havstulpanen Balansu improvisus, en av de stora problemen vid påväxt i havet. Foto: Fredrik Pleijel

Annual Lecture - Cawthron Institute. https://
www.cawthron.org.nz/annual-lecture/

För levande organismer i havet är det oftast 
fördelaktigt att leva nära eller fastsittande på 
ytor. I havet förs därför en ständig kamp om att 
hitta en lämplig yta att leva på, vilket också kan 
vara ytan på en annan organism. Ofta har dessa 
organismer utvecklat ett kemiskt försvar, ibland i 
kombination med ett fysiskt försvar. Det kemiska 
försvaret består av bioaktiva molekyler. Med en 
fördelaktig miljöprofil och aktivitet vid mycket 
låga koncentrationer (i nM området) har forsk-
ning runt de här substanserna varit mycket aktiv. 
Tänkta användningsområde som påväxtskydd 
för båtar, akvakultur och marina konstruktioner 
m.m. Det fysikaliska skyddet är den mikrostuktur 
som t.ex. taggar, hår, åsar, fjäll och håligheter, 
ofta uppbyggda i komplexa mönster som hittas 
hos marina organismer. Mikrostrukturen har en 
repellerande effekt på larvstadiet hos påväxtorga-
nismer. Dessutom har man visat att dessa struk-
turer har en förmåga att sänka friktionen, vilket 
leder till att det går åt mindre energi för organis-
men att förflytta sig i vattnet. Tankar finns om att 
återskapa den här strukturen på skrovet på båtar.

 
Framtidsvisioner                                                             
Marin prospektering kommer med all sanno-
likhet att fortsätta vara en viktig aktivitet inom 
marin bioteknik. Framför allt beroende på den 
rika floran av fortfarande outnyttjade livsformer i 
den marina miljön som innehåller unika mole-
kyler med intressanta verkningsmekanismer. 
Förbättrade procedurer för karakterisering, t.ex. 
med nya typer av mass-spektrometrar, kommer 
att behöva utvecklas för att snabbare bestämma 
den kemiska strukturen på dessa molekyler. 
Även att kunna bestämma ”mode-of-action”/
verkningsmekanismen behöver utvecklas och 
rationaliseras för att ge mekanistisk information 
kring isolerade molekyler. Inom medicin kan 
detta innebära heterologt uttryck av människans 
sjukdomsgener (gener inblandade i sjukdomar) 
i enklare modell-organismer för att genom ge-
netiska trix få fram den framrenade molekylens 
verkan på just dessa gener.

I vår omvärldsanalys har vi uppmärksammat att 
”omgivnings-DNA” (environmental-dna eller 
eDNA) som ett sätt att monitorera händelser i 
den marina miljön verkar vara på uppgång. Tex 
kan man med hjälp av eDNA följa spridningen 
av invasiva arter eller kartlägga förekomst och 
distribution av arter på havsbotten. Den här 
möjligheten har vuxit fram med utvecklingen 
inom ”next-generation DNA sequencing”, som 
både har blivit mer tillgänglig och billigare. Det 

Man kan anta att effekter från global uppvärm-
ning avspeglar den höga graden av citering runt 
korall. Värt att notera är att områden som rör 
biomarina näringar ökar med citering rörande 
marin påväxt (antifouling), biodisel, akvakultur 
och molekyler (antioxidanter och peptides).

Göteborgs universitet, Uppsala universitet och 
Stockholms universitet märks (i nämnd ordning) 
bland de framstående svenska universiteten 
när det gäller marin bioteknik. Internationellt 
domineras mycket av forskningen inom marin 
bioteknik av stora länder som USA och Kina. 
Bland våra nordiska grannar utmärker sig Norge 
och Island som de länder som dominerar forsk-
ningen inom fältet.

 
Havet en guldgruva                                                 
Haven har en stor rikedom på olika typer av 
livsformer som vida överstiger vad man finner 
någon annan stans. Faktum är att för de 33 olika 
grenarna på livets träd, så är 15 av dessa helt 
exklusiva för den marina miljön. Således produ-
cerar många marina organismer unika metabola 
produkter (t.ex. läkemedel) och material med 
nya egenskaper (t.ex. adhesiva ämnen och geler), 
vilket gör att havet är en guldgruva när det gäller 
att hitta nya effektiva lösningar på problem (bio-
mimetik).

Eftersökandet av nya ”bioaktiva” molekyler har 
länge varit ett fokusområde inom blå bioteknik, 
s.k. marin bioprospektering. Att leta efter nya 
molekyler via bioprospektering följt av extraktion 
av molekyler och utvärdering i olika bioassays är 
mycket kostsamt och fokus har varit sökandet ef-
ter molekyler med effekt mot vanliga sjukdomar 
som kardiovaskulära problem och cancer. 
En av de första molekyler som nådde marknad 
var Cytarabine som isolerades från en marin 
svamp. Cytarabine är ett cellgift som blockerar 
DNA-polymeras och godkändes av FDA redan 
1969 för behandling av leukemi. 

I vår omvärldsanalys ser vi att fokus har vänt sig 
mot mikroorganismer. Mikroalger producerar 
en uppsjö av olika primär- och sekundärmetabo-
liter som kan ha intressanta bioaktiva egenska-
per. Dessutom kan man ta fram metoder för att 
odla mikroorgansimer i industriell skala vilket 
underlättar produktion. Ett intressant exempel 
är en smärtlindrande molekyl (neosatoxin) från 
dinoflagellat som är tänkt att lindra post-operativ 
smärta. Substansen har uppvisat bättre smärt-
lindring, längre effekt med mindre beroende-
mönster och är tänkt att ersätta dagens opioder. 
För mer information om neasatoxiner lyssna på 
ett föredrag från New Zeeland på följande länk 

•• Marin bioteknik
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Marin prospektering kommer 
med all sannolikhet att fortsätta 
vara en viktig aktivitet inom marin 

bioteknik. Framför allt beroende på den rika flo-
ran av fortfarande outnyttjade livsformer i den 
marina miljön som innehåller unika molekyler 
med intressanta verkningsmekanismer. 

Mattias Berglin
forskare, RISE

Haven har en stor rikedom på olika typer av livsformer som vida överstiger vad man finner någon annan stans. 

•• Marin bioteknik
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I Europa har havsbaserad 
vindenergi utmärkt sig som en 
av de snabbast växande förnybara 
energikällorna under de senaste 
tio åren och mellan 2012 och 
2018 beräknas produktionen att 
femdubblas.

Fokusområde 
Marin energi

Huvudförfattare
Mats Goldman, forskare, Offshore Väst, RISE

Medförfattare
Erik Bunis, verksamhetsledare, Offshore Väst, RISE

vind, och potentialen bedöms som stor. Utanför 
Europa är Kalifornien ett av de områden där 
flytande vind är mest intressant då mer än 90 % 
av vindresursen till havs är på vatten djupare än 
60 m. Även i Asien rör det på sig. Japan, Sydkorea 
och Taiwan satsar stort på havsbaserad vindkraft 
och flytande vind bedöms komma att utgöra en 
betydande del av utbyggnaden där. Europeiska 
aktörer har sett potentialen i de asiatiska mark-
naderna och är långt framskridna med att bygga 
ut sina värdekedjor där genom etableringar eller 
strategiska samarbeten och partnerskap.

Energi från våg- och tidvatten bedöms ha po-
tential att bidra med upp till 10 % av Europas 
elbehov 2050. Stora pengar har investerats i 
forskning de senaste 10 åren. Trots det finns än 
så länge endast ett fåtal anläggningar (20 MW) i 
drift. Det finns ett stort behov av fortsatt utveck-
ling.

Nationellt
Svenska kraftnät fick i oktober 2021 uppdraget 
från regeringen att bytta ut stamnätet till havs. 
De har fram till mitten av 2022 på sig att ”tyd-
liggöra förutsättningar för projektörer”, varefter 
man kan vänta sig att den oklarhet som har råder 
kring tiden kostnaden för en elanslutning till 
havs bör klarna. 

Nuläge

Internationellt
Behovet av förnybar energi är stort både i Sverige 
och i resten av världen. Det har befästs ytterli-
gare i och med utvecklingen sedan Rysslands 
invasion av Ukraina. Stigande energipriser och 
EU-kommissionens förslag att höja ambitionsni-
vån i Fit For 55 (REPowerEU) skapar en situation 
där marknadskrafter och politisk vilja samverkar 
för att accelerera den gröna omställningen. Det 
gäller i högsta grad marin energi som kommer 
att stå för en betydande del av ny kapacitet under 
kommande decennier. Specifikt manas länder att 
effektivisera tillståndsprocesser för etablering av 
förnybar energiproduktion. 

I Europa har havsbaserad vindenergi utmärkt 
sig som en av de snabbast växande förnybara 
energikällorna under de senaste tio åren. En-
ligt WindEurope har kapaciteten i Europa mer 
än 10-dubblats under de senaste 10 år, med en 
genomsnittlig årlig tillväxt på 26 %. Men även i 
USA och Asien har det tillkommit kapacitet. Det 
är i dessa regioner man förväntar sig tilltagande 
aktivitet åren framöver. Kina installerade hälften 
av all ny kapacitet under 2020. 

Flytande vind befinner sig fortfarande i sin linda 
jämfört med bottenfast vind, men utveckling-
en går snabbt. Takten på kostnadsreduktion är 
hög, högre än för bottenfast och landbaserad 

••• Marin energi
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Regionalt
Regionalt samlas majoriteten av företagen inom 
sektorn marin energi i innovationsplattformen 
OffshoreVäst och dess undernätverk, Ocean 
Energy Sweden, Vindenergi till Havs samt Väst-
svensk SubSea. Sammantaget samlar fokusområ-
det drygt hundratalet företag som aktivt deltar i 
förnyelseprocesser och innovationsprojekt.

Forskning
Europa
Europa anstränger sig för att bekämpa klimatför-
ändringarna och se till att Europa behåller sin le-
dande ställning inom marin energi. Inom ramen 
för den gröna given (Green deal) satsas 1 biljon 
euro på forskning för att förbättra klimatet. 
Horizon Europe löper från 2021 till 2027 med en 
budget på 95,5 miljarder euro. 15 av dessa ska 
gå till klimat, energi och mobilitet. Både vind-
kraft och havsenergi är prioriterade områden. 
Inom havsbaserad vindkraft ligger fokus på ökad 
förståelse för påverkan på miljö och hälsa, cirku-
laritet (inte minst i samband med avveckling). 
Utveckling av flytande fundament för vindkraft 
till havs och integrering av havsbaserad vindkraft 
i energisystemet är också prioriterade områden. 
Inom havsenergi fokuserar Horizon Europe på 
validering av teknik för energiutvinning, balance 
of plant, logistik, marina operationer, integrering 
i energisystemet och modelleringsverktyg.
Utöver Horizon Europe finns också Innovation 
Fund som sponsrar stora och små demonstra-
tionsanläggningar med 1.5 miljarder resp. 100 
miljoner euro per år.

Sverige
I Sverige liksom i Europa satsas det stort på 
forskning inom förnybar energi. Vindkraft och 
havsenergi är sedan flera år prioriterade områden 
och fortsätter att vara det i närtid.
Det globala och europeiska fokuset på vindkraft 
till havs har hittills inte återspeglats i svenska 

Olika insatser pågår för att effektivisera och korta 
tillståndsprocesser. Svenska myndigheter har 
fått i uppdrag att verka för samexistens i svenska 
vatten och ekonomisk zon. 

Flera nya projektörer av vindkraft till havs har 
etablerat sig på den svenska marknaden de se-
naste åren och aktiviteten är febril. 

Antalet ansökningar till Svenska kraftnät har mer 
än fyrdubblats under 2021 jämfört med föregå-
ende år. Totalt finns aktuella ansökningar för 124 
GW (dec 2021), borträknat överlapp är siffran ca 
90 GW. Det motsvarar dubbelt så stor elförbruk-
ning som Sverige hade 2020. Av dessa har mer än 
80 GW inkommit under året. 

Mer är att vänta och om fem tio år kommer 
Sverige ha en stor portfölj välutvecklade projekt. 
Ekonomiska incitament gör att utbyggnaden i 
kontinentala Europa och Storbritannien fortsatt 
kommer att gå före. Efter 2030 väntas utbyggna-
den där ske på marknadsmässiga grunder. Då blir 
svenska projekt konkurrenskraftiga och utbygg-
naden här kan ta fart.
 
Under perioden 2014 till 2020 var beviljandegra-
den för vindkraft till havs 5% nationellt, sett till 
antal verk. Motsvarande siffra för landbaserad 
vindkraft var 48%. Intressekonflikterna är större 
till havs, men det är också acceptansen. Därför 
kan man vänta sig att beviljandegraden kommer 
att öka. 5 % av aktuella ansökningar motsvarar ca 
6 GW, 18–23 TWh. Det är långt över de scena-
rier som SvK och andra utvecklat för 2030 och 
antyder ett underskattande av utbyggnadstakten 
nationellt.

Vad gäller flytande vindkraft så finns tre tek-
nikutvecklare i Sverige som alla är i fas att 
demonstrera sin teknik med demonstrations-
anläggningar i nära full skala. Det är Hexicon 
(tvåturbinkoncept, horisontalaxlade), SeaTwirl 
(vertikalaxlat) och Flowocean (tvåturbinkoncept, 
horisontalaxlat).

Sverige tillhör den internationella toppen vad 
gäller havsenergi från strömmar och vågor, där 
bl.a. Minesto (tidvatten) och CorPower Oce-
an (vågkraft) gör framsteg som utmärker dem 
från andra inom branschen. De är nu inne i en 
kommersialiseringsfas där de går från storskaliga 
prototyptester till leverans av förkommersiella 
och kommersiella projekt. I det arbetet har de 
kommit långt med att involvera viktiga aktörer 
i värdekedjan. Där finns också flera aktörer som 
kommit långt i utveckling och validering av sina 
koncept. Ocean Harvesting (vågkraft) är en, No-
viOcean (vågkraft) en annan. 

Antalet ansökningar till Svenska kraft-
nät har mer än fyrdubblats under 2021 
jämfört med föregående år. 

Mats Goldman
Forskare, Offshore Väst, RISE

ett samlat centrum, ”Swedish Wind Centre” som 
ska inkludera fler akademiska och industriella 
partners. I maj 2021 lämnades en ansökan in 
om finansiering från Energimyndigheten genom 
deras program för kompetenscentrum. Ansökan 
avslogs och en ny form för att driva centret är 
under utveckling.
Utöver detta finns RISE, där numera även SSPA 
ingår, som med flera avdelningar är aktiva i fler-
talet FOI-projekt och ansökningar inom området 
marin energi.

Framtiden
Svenskt näringsliv har en omfattande kompetens 
inom de tekniker som berör marin energi, däri-
bland områden som verkstadsindustri, elteknik, 
marin entreprenadverksamhet, varv, hamnar 
och sjöfart. Det är viktigt att svenska företag 
engagerar sig i etableringen oavsett var den sker 
först. Det möjliggör på sikt en lokal förankring av 
utbyggnaden av vindkraft till havs som kommer 
att vara viktig för att den skall få acceptans.
Forskningsbehovet är fortsatt stort inom marin 
energi. Även om många tekniker närmar sig kom-
mersiell mognad finns fortfarande stor potential 
till kostnadsreducering i såväl tekniken som 
tillverkning, installation, drift, underhåll och 
avveckling. 
Förbättrad och hållbar miljö är en av drivkrafter-
na till utvecklingen inom området. Den marina 
miljön och biologisk mångfald måste hela tiden 
tas i beaktande. Långsiktig miljöpåverkan och 
cirkularitet är därför viktigt när marin energi 
håller på att, och till viss del redan är, storskalig 
global verksamhet. Ett exempel är återvinning av 
kompositmaterial som är en utmaning. Där har vi 
sett framsteg senaste åren med lansering av åter-
vinningsbara blad för vindkraftverk. Det är dock 
en bit kvar till att all komposit i marina energian-
läggningar kan återvinnas på ett effektivt sätt.

forskningsanslag. I Energimyndighetens ”Natio-
nell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad” 
från januari 2021 hänvisas i stor utsträckning till 
Havs- och vattenmyndigheten vad gäller havsba-
serad vindkraft. Ordet flytande förekommer inte 
i texten. I utlysningstexten till VindEl-program-
met står specifikt att havsbaserad Nordsjöteknik 
och flytande vindkraft inte omfattas av utlys-
ningen. Inte förrän senaste året har politiken 
ansett vindkraft till havs vara en viktig del av 
Sveriges framtida energisystem. I den nationella 
Elektrifieringsstrategin från februari 2022 finns 
för första gången havsbaserad vindkraft med 
som en viktig del av framtidens energisystem i 
ett politiskt styrdokument. Det kan förväntas att 
forskning inom området kommer få mer offentlig 
finansiering framöver.
Energimyndighetens marin energiomvandling 
som riktar sig till havsenergi gick under 2018 in i 
etapp två med 105 MSEK fram till 2024, vilket är 
en liten ambitionshöjning jämfört med etapp ett 
som hade en budget på 53 MSEK mellan 2015–
2018. Fokusområden för utlysningen harmonise-
rar med havsenergistrategin och är: 
• Miljöpåverkan vid etablering, drift och avveck-
ling 
• Komponenter, delsystem och prototyper för 
kostnadseffektiv elgenerering
• Tillförlitlighet och överlevnadsförmåga
• Förbättrade etablerings-, drifts- och underhålls-
strategier
• Test och demonstration av aggregat i havsmiljö

Centrala aktörer
Det har under den senaste tiden funnits två 
forsknings- och utvecklingscentra för vindkraft i 
Sverige, SWPTC (Swedish Wind Power Technolo-
gy Centre) som huserar hos Chalmers och Stand 
Up for Wind under ledning av Uppsala universi-
tet. Arbete pågår för att ersätta dessa båda med 

Sverige tillhör den internationella toppen vad gäller havsenergi från strömmar och vågor.
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Marina applikatoner

Pierre Ingemarsson, senior projektledare

nomy. Diskussionerna lyfte fram behovet av mer 
forskning och innovation, rätt förutsättningar 
för en återvinningsmarknad och ökad tillgång till 
data. Europeiska branschorganisationer och Eu-
ropean Technology & Innovation Platforms (ETIP 
Wind, ETIP Ocean, EATIP), har alla inkluderat 
strategier som fokuserar på användningen av 
hållbara material. 

I Sverige har intresset ökat markant för att ”desig-
na med naturen” med råvaror som kommer från 
havet (biomassa) eller med material som inte 
har några effekter på de marina ekosystemen. 
Företag som IKEA, Borealis, Göteborgs Hamn har 

Marina material
Material för och från den marina miljön är ett 
tvärsektoriellt kompetensområde, som kan ge 
alla sektorer inom den blå ekonomin hållbara, 
kostnadseffektiva och pålitliga material. 
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
börjar på materialnivå, där hållbarheten spelar 
en nyckelroll om vi ska kunna exploatera havet 
utan att orsaka ytterligare skada. När vi acce-
lererar och ökar våra aktiviteter inom de blå 
sektorerna måste vi se till att integrera begreppet 
”cirkularitet genom design”, så att resursanvänd-
ningen optimeras och vi därigenom kan undvika 
enorma mängder avfall och effekter på de marina 
ekosystemen.

Den marina miljön ställer stora krav på material 
och strukturer på grund av salthalt, påväxt, bio-
korrosion och UV-strålning. För många installa-
tioner ute till havs är underhåll den största kost-
naden. Därför är det väsentligt att studera hur 
material beter sig under tuffa förhållanden, om 
vi ska kunna möta de utmaningar som havet ger, 
vad gäller förnybar energi, vattenbruk, undervat-
tenstekniker etc.  Industrin behöver observera 
och förstå materialets beteende i sådana miljöer 
för att vi ska kunna förbättra prestanda, förlänga 
livslängd och för att möjliggöra ny teknik. 

Havet som resursområde är en utmaning efter-
som validering behöver utföras på flera ställen, 
samtidigt som det fungerar som en katalysator 
för samarbete mellan länder och organisationer. 
Både GD Mare och GD ENV har betonat vikten 
av att offshore-sektorn för förnybar energi och 
vattenbruk tillämpar en cirkulär designstrategi 
för att öka resurseffektiviteten, designa hållbara, 
motståndskraftiga och återvinningsbara material 
och i slutändan minimera avfallsgenereringen, 
i linje med EU Circular Economy Action Plan. 
Politiker, experter och innovatörer tog upp denna 
fråga under World Circular Economy Forum, som 
anordnades av CINEA Sustainable Blue Eco-

hållbarhetsstrategier med fokus på material, och 
övervakar ständigt alternativ för hur man kan 
ingå i forskningsaktiviteter som ska utveckla nya 
material eller ersätta komponenter i befintliga 
material. Inom marin energisektor är svenska 
företag som Modvion (trä), Corpower Ocean 
(kompositer), Ocean Harvesting Technologies 
(betong), Minesto (kompositer) involverade i 
flera projekt med fokus på just material lämpade 
i havsmiljön. 

Sverige har ett antal leverantörer (start-ups) som 
har innovativa idéer och förädlar råvaror från 
våra hav. Till exempel använder Mounid alger för 
textilfärgning, Swedish Algae Factory producerar 
material för solpaneler, Nordic Seafarm odlar 
alger för både mat- och materialutveckling. Alla 
uppmärksammas av investerare – och inves-
teringar är nödvändiga för att skala upp och 
matcha kostnaden för andra icke-återanvändba-
ra råvaror som används idag.

I dagsläget finns det inga standarder på hur ma-
terial i marin miljö skall valideras eller testas. Det 
finns ett antal platser (8 - 12st) inom Europa som 
är validerade för att testa material i marin miljö. I 
Sverige finns en etablerad testområde för marina 
material som RISE driver på Kristineberg Center. 
Tack vare etablerad samverkan med andra test-
områden finns möjlighet att testa och validera 
inom samtliga marina ekosystemsområden inom 
Europa. Flera universitet i Sverige har material–
vetenskap som ett fokusområde med potential 

att stödja utveckling inom den marina sektorn.
Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar 
innovationstakten, minskar risker och effektivi-
serar produkt-, process- och metodutveckling. 
Västra Götalandsregionen har de unika förutsätt-
ningarna att vara en relevant aktör i Europa som 
skapar möjligheter att validera sina innovationer 
i relevanta miljöer, från testtank till hav. 

Behoven ser olika ut beroende på vilken del av 
utvecklingen företagen befinner sig i och i Sveri-
ge finns alla förutsättningar att validera på kom-
ponent- och delsystemsnivå i skala 1:1 (beroende 
på teknikens förutsättningar).
Sverige har olika möjligheter att testa utifrån 
beroende på den tekniska mognadsgraden:

•Material och komponenter, Kristinebergs cen-
trum för marin forskning och innovation
•TRL 3-4 SSPA Maritime Dynamics Laboratory 
(skala 1:30)
•TRL 5-6 Islandsberg testområde (25m djup, 
skala 1:30 – 1:10)
•TRL 7-8 Sotenäs demonstrationsområde (75m 
djup, skala 1:10 – 1:1)

Både europeiska forskningsagendor och sk 
strategiska roadmaps understryker vikten av att 
kunna validera i ett milt vågklimat, för att kunna 
få fram så mycket relevant data som möjligt utan 
att ta för stora risker att den installerade tekniken 
går fallerar. 

Marin påväxt av kritiska komponenter 
inom vågenergi 

Testområde för marina material vid Kristineberg Center

      Marina applikationer
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Fokusområde
Maritima operationer; 
sjöfart och teknik

Huvudförfattare
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Medförfattare
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Fredrik von Elern, verksamhetsansvarig SMTF

Sjöfartsforskning och innovation

Området är mycket vitt då det innefattar teknik, 
människan, lagar- och regler samt miljön kring 
sjöfarten. Men i denna vida värld är en trend 
tydlig: Omställningen mot fossilfria bränslen och 
energieffektivisering. 

Energieffektiviseringen har alltid varit mycket 
viktig för sjöfarten, driven både av ekonomiska 
och tekniska faktorer, för att möjliggöra storska-
liga transporter över både världshav och kortare 
sträckor. Men såväl som för samhället i övrigt 
påverkar övriga hållbarhetsaspekter nu. Teknik 
och energieffektivisering drivs nu inte bara av 
ekonomi. 

I samverkan mellan många aktörer inom områ-
det har en nationell forskning och innovationsa-
genda (NRIA) tagits fram, som speglar de trender 
som nu driver Maritima operationer, sjöfart och 
maritim teknik. 

NRIA Sjöfart handlar om framtiden för den 
svenska sjöfartssektorn som omsätter drygt 85 
miljarder kronor per år, sysselsätter direkt cirka 
30 000 personer (indirekt mer än 100 000 per-
soner) och transporterar drygt 170 miljoner ton 
gods och omkring 67 miljoner passagerare per år. 
Fokus ligger på hur svensk sjöfartsforskning och 
innovation med rätt förutsättningar kan möjlig-
göra en mer hållbar och internationellt konkur-
renskraftig sjöfartssektor som bidrar med viktiga 
samhällsnyttor. 

För att nämna ett aktuellt 
exempel är trenden med 
seglande fartyg nu mycket 

aktuell och driver starkt en förändring 
inom sjöfarten. 

Christian Finnsgård
Forskningschef SSPA

••••  Marina operationer
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Agendan kan laddas ner i sin helhet via Lighthouse hemsida:  
https://lighthouse.nu/verksamhet/nria/

Agendan lyfter fram följande områden som vi framåt ser som viktiga

På en övergripande nivå
• Sjöfartens innovationssystem
• Digitalisering och automatisering
• Energibärare och dess infrastruktur
• Totalförsvar och försörjningssäkerhet
• Lagar, incitament, policyer och affärsmodeller

I land
• Logistik, mobilitet och intermodalitet
• Hamn-/terminalutveckling
• Vattenburen kollektivtrafik

Fartyget
• Fartygsdesign och -teknik
• Energieffektivisering
• Sjöfartens miljöpåverkan

Människan
• Hållbart arbetsliv inom sjöfarten
• Sjösäkerhet och human factors
• Kunskap, kompetens och utbildning

Följande områden som vi ser som framväxande och där trenderna behöver matchas med 
insatser från olika svenska aktörer ser vi:

• Fartygsdesign och -teknik, grunden för en hållbar, säker och effektiv sjöfart
• Sjöfartens klimat- och miljöeffekter 
• Sjösäkerhet och human factors respektive Hållbart arbetsliv
• Digitalisering och automatisering 
• Energibärare och dess infrastruktur; Lagar, incitament, policyer och affärsmodeller 
• Energieffektivisering – absoluta förutsättningar för fossilfri sjöfart

Fyra vingar och strömningen kring dessa på ett seglande handelsfartyg sett ovanifrån. 

•••• Marina operationer

Trenden med seglande fartyg är nu 
mycket aktuell och driver starkt en för-
ändring inom sjöfarten. 
Det svenska konceptet Oceanbird som 

Ett starkt lysande exempel

drivs av AlfaWall, med hjälp av Wallenius 
Marine, SSPA och KTH med stöd av 
Trafikverket är ett starkt lysande exempel 
på detta.  
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Megatrender inom livsmedel är att 
konsumenter vill äta både hälso-
samt och hållbart, vilket stämmer 
bra in på sjömat.
Ökat vattenbruk skulle ge bran-
schen bättre lönsamhet, ökad 
sysselsättning på landsbygden och 
ett mer hållbart nyttjande av hav 
och sjöar.

Fokusområde 
Marina livsmedel

Huvudförfattare
Lillemor Lindberg, innovationledare Blå bioekonomi, Innovatum Science park
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Ingrid Undeland, professor, avdelningen för livsmedelsvetenskap, Chalmers tekniska högskola
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lönsamma näringar som bidrar till ökad livsmed-
elsförsörjning, sysselsättning och sociala värden 
i hela landet.

Så mycket som 74 procent av den sjömat som 
äts i Sverige och minst 90% av den odlade fisk 
som äts, är importerad enligt en rapport från 
forskningsinstitutet RISE (Hornborg et al. 2021). 
Samtidigt går ca 85% av all svensk-fångad fisk till 
foderproduktion utomlands. (Eva-Lotta Sund-
berg et al, 2021) Självförsörjningsgraden ligger 
alltså bara på omkring 26 procent. Den mest 
köpta fiskarten i Sverige är odlad lax. Därefter 
kommer vildfångad sill, torsk och räkor. Horn-
borg et al. (2021) visar vidare att den svenska 
sjömatskonsumtionen  år 2019 i snitt ligger på 
under två portioner i veckan, vilket är mindre än 
det som Livsmedelsverket rekommenderar.

Av den inhemska sjömatsproduktionen står 
svenskt yrkesfiske för 75 procent, vattenbruket 
för 13 procent och fritidsfisket för resten (Horn-
borg et al. 2021). I tillägg till den stora exporten 
av vildfångad fisk för lågvärdesändamål (se 
ovan), exporteras en del av den matfisk som 
produceras i det svenska vattenbruket. Enligt 
strategin för fiske och vattenbruk behöver det 
därför både ske en produktionsökning i primärle-
det, inom vattenbruket, och en förädlingsökning 
av svensk råvara. För att lyckas med detta behövs 
innovationer inom beredningsindustrin som 
leder till nya produkter för att öka Sveriges själv-
försörjningsgrad av sjömat. Ökat vattenbruk och 
förädling av fisk, skaldjur och andra akvatiska 
organismer skulle ge branschen bättre lönsam-
het, ökad sysselsättning på landsbygden och ett 
mer hållbart nyttjande av hav och sjöar. 

Branscher som utgör  de marina livsmedels 
värdekedja kan delas in i yrkesfiske, vattenbruk, 
fiskberedning och produktutveckling, handel, 
restaurang och matturism. I Sverige omsätter 
värdekedjan tillsammans cirka 30 miljarder kro-
nor, varav närmare 9 miljarder i Västra Götaland. 
Det är också tydligt att en stor del av de värden 
som skapas inom näringen återfinns utanför 
primärledet. Dagligvaruhandeln står för 41 % av 
omsättningen, grossister för 33 % och förädling 
för 18 %. Primärnäringen utgör 5 % (1,4 miljar-
der kronor). (Fiskbranschens Riksförbund, 2021). 

Flera av FN:s globala hållbarhetsmål förutsätter 
en positiv och hållbar utveckling inom havs-
området men de marina miljöernas tillstånd är 
i många fall inte tillfredställande, och många 
fisk- och skaldjursarter har minskat betydligt 
(HAV). Det svenska yrkesfisket står inför stora 
utmaningar. Miljön och djurlivet i havet påverkas 
negativt av en rad olika faktorer och tillstånden 
för marina bestånd av fisk och skaldjur är i flera 
fall ansträngda, med påföljande begränsningar 
av resurserna och lägre lönsamhet. (Strategi för 
svenskt fiske- och fiske och vattenbruk, 2021)

Tillväxten i primärproduktionen av fisk, skaldjur 
och andra akvatiska organismer bedöms framför 
allt ske inom vattenbruket.  Bredvid fiskuppföd-
ning, lyfts odling av alger och musslor som en 
viktig del i en biobaserad och cirkulär ekonomi. 
(EU-kommissionen, 2018). I Sverige, liksom i EU 
i övrigt, har tillväxten i vattenbrukssektorn än 
så länge gått långsamt, bland annat på grund av 
komplexa regelverk och tillståndsprocesser. Men 
enligt strategin för svenskt fiske och vattenbruk 
2021–2026, är en målsättning att svenskt fiske 
och vattenbruk ska vara konkurrenskraftiga och 

•••••  Marina livsmedel
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behov och sammanfattat dem i en tiopunktslista 
som sänts till regeringen med information om 
vilka styrmedel och åtgärder som behövs för en 
positiv utveckling.

Klimatkrisen och oron i världspolitiken är ytter-
ligare faktorer som leder till ökat fokus på hållbar 
och säker livsmedelsförsörjning.

Näringsliv
Inom svenskt fiske och fiskberedning finns ett 
stort fokus på att förbättra lönsamheten, bland 
annat genom att utnyttja råvaran bättre och 
skapa största möjliga värde samtidigt som mil-
jöpåverkan minskas. Trenden är att hitta sätt att 
bättre ta vara på och öka värdet på biprodukter 
från beredning av fisk och skaldjur samt av små 
pelagiska fiskarter, som i dagsläget har gemen-
samt att de främst används för lågvärdiga ända-
mål, t.ex. fiskmjöl, eller i sämsta fall inte används 
alls (exv räkskal). Mycket forskning och praktiskt 
arbete för att öka förädlingen av sill och bipro-
dukter från beredningsindustrin har bedrivits 
från Chalmers i nära samarbete med industrin, 
medan miljöperspektivet belysts från RISE.
När det gäller uppfödning av fisk är trenderna 
internationellt att gå längre ut till havs och såväl 
nationellt som internationellt, att gå upp på land. 
Landbaserad odling i recirkulerande akvakultur-
system (RAS) är en form av vattenbruk som ofta 
förespråkas i Sverige p g a att myndigheterna här 
har stort fokus på närsaltsutsläpp till vatten i sin 
tillståndsgivning. Arbete pågår för att utveckla 
odlingsprotokoll, dvs metoder för uppfödning, 

Politik
Det finns en uttalad politisk vilja att öka nyttjan-
det av svenska fiskekvoter för humankonsumtion 
då detta, förutom värden som kompetenshöjning 
och nya jobb, skulle leda till en ökad självför-
sörjningsgrad och livsmedelsberedskap. För 
att lyckas med detta har ett regeringsuppdrag 
tilldelats Jordbruksverket för att kartlägga sjö-
matssektorn och flaskhalsar för ökad beredning 
och ökat värde. Livsmedelsverkets kostråd skulle 
till exempel kunna ta hänsyn till att halter av mil-
jögifter skiljer sig kraftigt mellan olika områden 
i Östersjön och mellan olika storlekar av fisk, i 
stället för att, som idag, behandla all fet fisk från 
Östersjön på samma sätt. Det finns idag också 
ett ökat politiskt fokus på att komplettera och 
ersätta röda proteiner med blåa och gröna, både 
ur hälso- och hållbarhetsperspektiv. Ökad pro-
duktion av sjömat är därför en lösning som fått 
ett uppsving både via de strategier som tas fram 
från EU-nivå, The European Green Deal, med 
Putting the Green into the Blue, och de svenska 
strategierna för livsmedel samt för svenskt fiske 
och vattenbruk. Ambitionerna är bland andra att 
skapa en hållbar produktion av livsmedelsprote-
in, en högre självförsörjningsgrad och en mins-
kad sårbarhet i livsmedelskedjan. 

På myndighetsnivå pågår nu också ett arbete för 
att förenkla regler och tillstånd på ett sätt som 
kan underlätta för ökad produktion av svensk 
sjömat. Centrumbildningen Blå mat, tillsam-
mans med branschföreningen Sweden Food Are-
na, har också identifierat branschens mest akuta 

Klimatkrisen och oron i världspolitik-
en är ytterligare faktorer som leder 
till ökat fokus på hållbar och säker 
livsmedelsförsörjning. 

Lillemor Lindberg
Innovationledare Blå bioekonomi

Forskning
Forskningen i regionen speglar företagens 
behov och nationella strategier och fokuserar 
på nya hållbara och hälsosamma råvaror och 
sjömatsprodukter. Det handlar bland annat om 
att förbättra nyttjandet av de viktigaste svenska 
fiskresurserna sill och skarpsill från Östersjön. 
Detta sker exempelvis inom centrumbildningen 
Blå Mat och inom Landsbygdsprogrammet i form 
av forskning på Chalmers som syftar till öka livs-
medelsproduktionen av de fångster som storleks-
mässigt är för små (>80% av de totala fångsterna) 
för att beredas via den klassiska vägen till filé. 
Istället utvecklas processer för färstillverkning 
och tillverkning av nya proteiningredienser vilket 
öppnar upp för en ny kategori av sill-/skarpsill-
produkter. Samma metoder anpassas också till 
restråvaror från den andel av sillen som faktiskt 
kan bli till filé. För att kunna bereda även den 
sill och skarpsill som kommer från Bottenviken 
utvecklas metoder för att minska innehållet av 
miljögifter. I tillägg till ett smartare nyttjande av 
de välkända råvarorna sill och skarpsill, finns det 
också ett stort intresse för att bredda repertoaren 
av sjömatsråvaror, och i ökad grad använda (fiska, 
plocka eller eventuellt odla) andra inhemska 
marina arter som krabbor, räkor, tagghudingar, 
sjöpung, snäckor mm. Sådana arter benämndes 
inom ett nyligen avslutat projekt som ”Scary se-
afood” för att skapa nyfikenhet och möjlighet till 
måltidsturism. Här behövs dock mer information 
innan ett kommersiellt nyttjande, även i liten 
skala, kan komma i fråga. 

Förutom nya eller nygamla råvaror från fisket, 
ligger även stor fokus på utveckling och ökning 
av vattenbruket. Detta sker i regionen såväl inom 
Blå mat, som inom SWEMARC, centrum för ma-
rin vattenbruksforskning vid GU. Många pågåen-
de projekt utvecklar, tillsammans med näringen, 
tekniker för ökad vattenrening och därmed ökad 
recirkuleringsgrad i landbaserade RAS. 

När det gäller det matade vattenbruket av huvud-
sakligen fisk och skaldjur, ligger ett annat tydligt 
forskningsfokus på utveckling av alternativa, för-
nybara och cirkulära foderingredienser. Vidare 
sker forskning kring utveckling av odlingsproto-
koll för nya arter för att kunna öka produktdiver-
sifieringen samt samodling av olika arter för en 
ökad ekonomisk och miljömässig hållbarhet: En 
tillsatt mängd foder kan generera flera olika bio-
massor genom näringsflöden mellan olika arter 
med mångdubblad nyttjandegrad. Detta sker inte 
minst med avseende på de arter som är obero-
ende av en stabil tillgång till foder till en rimlig 
kostnad, som musslor, ostron och alger. Det finns 
ett stort intresse från de stora livsmedelsföreta-
gen att börja använda dessa, och andra hållbara 

för nya arter och därmed kunna diversifiera 
utbudet av vattenbruksarter samt utveckla mer 
hållbara cirkulär vattenbrukssystem också med 
samodling av flera arter på olika trofiska nivåer.  
Den globala produktionen från fiske och vat-
tenbruk bedöms växa kraftigt framöver. Vatten-
bruket bedöms växa såväl inom kassodling och 
andra s.k. konventionella tekniker, som inom 
landbaserad odling i Sverige och internationellt. 
Produktionen inom svenskt vattenbruk 2020 
hade ökat något jämfört med föregående år 
(Matfiskodlarna) och väntas öka mer kommande 
år. Det är ett stort behov av nationell samordning 
av tillstånds- och tillsynsprocesser, för kortare 
handläggningstider och likvärdiga bedömningar. 

En stark trend inom vattenbruket är också att 
arter som inte behöver tillsatt foder för tillväxt, 
de så kallade extraktiva arterna, attraherar ett 
ökat intresse. Makro- och mikroalger, musslor 
och ostron odlas i allt större skala och odlingar av 
för den svenska marknaden oss nya arter såsom 
sjöpung ser dagens ljus. Detta är en stor fördel 
både ekonomiskt, miljömässigt, och ur livsmed-
elsförsörjningssynpunkt inte minst i dessa tider 
av stigande priser på jordbruksråvaror och osäkra 
och dyra logistikkedjor.

Inom handel, restaurang och offentlig måltid ses 
ett behov av att både diversifiera utbudet, dvs 
erbjuda fler arter än idag, och att gå mot mer håll-
bara arter och produktionsformer. Hälsofördelar-
na med att äta sjömat är viktiga för konsumenten 
och det finns ett behov av att kunna integrera in-
formation om näringsinnehåll och hälsoeffekter 
i kommunikationen om hållbarhetsaspekter. Det 
finns också ett behov av att täcka in hållbarhet på 
ett bredare sätt än idag, till exempel med avse-
ende på effekter på biologisk mångfald. Förutom 
fler hållbara och hälsosamma råvaror från hav 
och sjö behövs också nya produkter anpassade 
till hur dagens konsumenter vill äta sjömat, till 
exempel i form av färdiga små snacks eller mer 
hälsosam snabbmat. 

Inom den marina livsmedelsnäringen finns det 
ett fåtal stora och medelstora aktörer på markna-
den i regionen och en trend är att mängden små 
företag ökar med många nya möjligheter inom 
det så kallade Foodtech-området. Samtidigt visar 
större teknikbolag ett ökat intresse framför allt 
inom landbaserat RAS-vattenbruk för att där till-
lämpa sina tekniska lösningar inom bland annat 
vattenrening, AI och vision-teknik. Det finns 
också tecken på ökad samverkan över bransch-
gränser för att lösa olika samhällsutmaningar 
som kräver samverkan mellan olika system för 
att lyckas åstadkomma en hållbar samhällsom-
vandling.

•••••  Marina livsmedel
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och flera företag har nyss fått tillstånd eller har 
tillståndsansökningar under behandling för att 
starta eller skala upp sin verksamhet inom de 
kommande åren. Däribland Smögenlax, Cold 
Lake, Hushållningssällskapet Norrbotten/Väster-
botten och Premium Svensk lax. 
Gårdfisk som bedriver kontraktsodling av tropis-
ka sötvattens-fiskarter får samtidigt fler intresse-
rade att ställa om produktion från lantbruksdjur 
till fiskuppfödning. 

Bland odlare av extraktiva arter som till exempel, 
musslor, ostron, tång och sjöpung ses också en 
optimism och utveckling till ökad förädling av 
produkter. Beredningsindustrin har ett intresse 
av att ta del av denna utveckling och samverka 
med såväl akademi som små och medelstora 
företag. Inom beredningsindustrin syns också ett 
tydligt intresse av att förädla mer av inkomman-
de råvara till livsmedel. 
Man kan se en stor förändring i attityd till de 
delar av råvaran som inte är tex. klassisk filé. 
På flera håll börjar tekniker skalas upp för att 
diversifiera utbudet av produkter och minska den 
andel som går till lågvärdesändamål. 

Forskning och utveckling
Det pågår ett stort antal forsknings- och utveck-
lingsprojekt kring vattenbruk och förädling av 
akvatiska råvaror i regionen; både internationella 

råvaror, i framtidens livsmedelsprodukter. För de 
arter som ändå är beroende av foder, pågår som 
nämns ovan mycket forskning, både i regionen, 
nationellt och internationellt för att hitta råvaror 
som kan produceras mer lokalt, cirkulärt och 
hållbart, samtidigt som de fungerar minst lika 
bra som näring för fisken eller räkorna. Sådana 
råvaror bör kunna tas fram ifrån sidoströmmar 
från annan produktion samt i lågintensiva, 
skalbara system som i sin tur inte är beroende av 
input av foder eller stora mängder energi.
 

Pågående aktiviteter

Politik
För kommande havs-, fiskeri- och vattenbruks-
program 2021-2027 kommer Sverige att ha en 
total budget på cirka 2,15 miljarder kronor att 
fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och 
vattenbruk. Det finns ett behov att kartlägga 
branschen och en sådan process har dragits i 
gång i samverkan med flera organisationer inom 
fiske och vattenbruk. I tillägg till detta bör ovan 
nämnda regeringsuppdrag och strategier lyftas 
fram. 

Näringsliv
Det finns ett ökat intresse för vattenbruk i RAS 

Det pågår ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt kring förädling av akvatiska råvaror.

och nationella. Bland de största finansiärerna 
kan nämnas Formas, Vinnova, EHFF, VGR, EU-
BBI och EU-Green Deal. Vidare startade Cen-
trumbildningen Blå mat 2021, vilken har som 
vision att ”Sverige ska bli en ledande leverantör 
av attraktiv och hållbar sjömat” och genom forsk-
ning och kunskapsspridning ska skapa bättre 
förutsättningar för sjömatsproduktion och öka 
förståelsen för sjömat. Blå mat samlar omkring 
70 parter, och forskningen inom centrumbild-
ningen sträcker sig från utveckling av olika 
marina råvaror och restströmmar, till effektiva 
produktionsmetoder av nya foder, landbaserad 
odling och förståelsen för konsumentens inställ-
ning till sjömat.

Innovatum Science Park har fått finansiering av 
Västra Götalandsregionen för att ta ett långsiktigt 
strategiskt ansvar för utvecklingen av de bioma-
rina näringarna och leder projektet Samverkans-
plattform för biomarina näringar, vilket är Västra 
Götalandsregionens plattform för utveckling av 
sjömat och marin bioteknik. 

Det finns många exempel på att utvecklingen 
av svensk sjömatsproduktion och konsumtion 

för närvarande går i en positiv riktning. Tragis-
ka samhällsutmaningar som klimatkris, krig, 
covid-19-pandemin samt ekonomisk och politisk 
oro har bidragit till ett intensifierat intresse för 
en högre nationell självförsörjningsgrad och en 
klimatsmart och hållbar livsmedelsproduktion. 
En växande andel svensk sjömat tros kunna bidra 
till denna utveckling, och därför ser vi nu att 
medel avsätts för att finansiera forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom sjömatsområdet, såväl 
regionalt, som nationellt och internationellt. 

Även på näringslivssidan märks en optimism och 
framtidstro med flera exempel på nya företag, 
som skalar upp och breddar sina verksamheter. 
Det finns också ett ökat intresse att investera 
inom sjömat och foodtech. 

Ett intresse hos fisket att öka sina landningar i 
Sverige kan också skönjas, även om den utveck-
lingen hämmas av dåligt utvecklad infrastruktur 
i form av bla djuphamnar och mottagningska-
pacitet. En förhoppning är att det går att hitta 
finansieringar och lösningar som gör att en 
snabbare omställning kan komma till stånd.  

Intresset för investeringar inom sjömat och foodtech ökar stadigt. 

•••••  Marina livsmedel
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Hemester kommer fortsätta vara ett feno-
men och fler kommer sannolikt fortsätta 
utforska lokala och regionala områden, 
inklusive kust och marina platser. 
Europaparlamentet antog i mars 2021 en re-
solution om upprättande av en EU-strategi 
för hållbar turism.

Foto: Turistrådet
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Ökat fokus på klimat, digitalisering och samverkan
Den maritima turismen ses fortfarande inom EU 
som en mogen och växande sektor, spridd över 
havsområdena men särskilt stark i Medelhavs-
området och växande runt Östersjön, Atlanten 
och Arktis. Den maritima turismen har stora 
säsongsvariationer och majoriteten av turism-
relaterade aktiviteter återfinns längs kusterna. 
Massturismen spås stabiliseras eller minska, men 
påverkan på havsmiljön och vattenkvaliteten 
samt miljöbelastningen på mark kommer att 
kvarstå och bör därför ges särskild uppmärksam-
het i samhällsplaneringsprocesser och områdes-
förvaltning som rör maritim turism (Europeiska 
Kommissionen, 2021). 

Europaparlamentet antog i mars 2021 en resolu-
tion om upprättande av en EU-strategi för hållbar 
turism som är anpassad till den digitala agendan, 
den europeiska gröna given, och FN:s mål för 
hållbar utveckling (Europaparlamentet, 2021). I 
resolutionen betonas ”behovet av att respektera 
det marina ekosystemet, främja dialog mellan 
medlemsstaterna, regionala och lokala myndig-
heter, berörda aktörer och det civila samhället 
och främja en hållbar utveckling av kust- och 
havsturismen”. Exempel som ges är att ta itu med 
säsongsbundenheten, främja gränsöverskridande 
rutter och att skapa nya turistprodukter, alter-
nativt söka synergier mellan befintliga initiativ, 
genom att inkludera lokala aktörer som arbetar 

Nuläge för maritima turismbranschen

Internationell överblick och megatrender
Turismen är en av världens viktigaste ekonomis-
ka sektorer som skapar jobb för människor i alla 
åldrar och kompetensnivåer - inte bara i större 
städer utan också i avlägsna, landsbygds- och 
kustnära områden samt på andra, ofta ekono-
miskt ömtåliga, platser där alternativa möjlighe-
ter kan vara begränsade (OECD, 2020). Turist- 
och transportnäringarna anses vara de sektorer 
som påverkades mest av covid-19-pandemins 
effekter. Enligt FN:s konferens för handel och 
utveckling (UNCTAD) föll antalet internationel-
la turistankomster med 74 procent under 2020 
jämfört med 2019 och världsturismorganisatio-
nen UNWTO spådde i juni 2021 samma utgång, 
som ett av tre scenarion, för 2021 (UNCTAD, 
2021). 

Turismen i Sverige motsvarar normalt ca 10 
procent av både BNP och sysselsättning (WTTC, 
2021). Turismkonsumtionen i Sverige minskade 
med 38 procent under 2020 jämfört med året 
innan (Tillväxtverket, 2021a). Turismen, och 
framförallt den maritima turismen, påverkas 
också starkt av effekterna av klimatförändringar. 

År 2018 låg över hälften (51,7%) av EU:s logi-
anläggningar för turister i kust- och havsområ-
den, som är särskilt känsliga för effekterna av 
existerande och kommande klimatförändringar 
(Europaparlamentet, 2021). 

De beteendeförändringar som 
blivit en följd av restriktionerna under 
pandemin kan i viss mån leva kvar, 
åtminstone till en början. 

Eva Maria Jernsand
forskare, Göteborgs universitet
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geringskansliet, 2015). Även fritidsfiske och fri-
tidsbåtsliv kommer fortsätta generera intäktskäl-
lor lokalt och därmed förbättra möjligheterna för 
människor att bo och verka i glesbygd, kust- och 
skärgårdsområden.
 
Nationella politiska initiativ 
Insatser för hållbar turism och en växande 
besöksnäring har gjorts till följd av Statens 
offentliga utredning ”Ett land att besöka” (Re-
geringskansliet, 2017). Tillväxtverket har bildat 
Besöksnäringens myndighetsgrupp som arbetar 
för ökad samordning, kunskapsutveckling och 
kunskapsöverföring mellan de 16 myndigheter 
och statliga bolag som ingår, däribland Havs- och 
Vattenmyndigheten. Vidare har Svensk Turism 
AB i samarbete med Tillväxtverket påbörjat 
arbetet med att utveckla en samverkansarena 
som ska bidra till näringens utveckling (Tillväxt-
verket, 2021b). Från regeringens sida har också 
ett besöksnäringsråd inrättats med syfte att 
regelbundet föra strategiska samtal med företrä-
dare för branscherna inom besöksnäringen kring 
möjligheter och utmaningar (Regeringskansliet, 
2021). Uppdraget för Visit Sweden, som sedan 
1 januari 2020 helt ägs av staten, har utvidgats 
till att omfatta även den svenska målgruppen. 
I ett initiativ av Visit Sweden arbetas också ett 
gemensamt hållbarhetsåtagande fram för resmå-
let Sverige som syftar till att bidra till de globala 
hållbarhetsmålen. 

i landsbygds- och kustområden. Även OECD 
pekar på att de miljömässiga och sociokulturella 
aspekterna av hållbarhet måste få större fokus 
så att turismen bidrar till att uppnå FN:s håll-
barhetsmål och bekämpa klimatförändringarna 
(OECD, 2020). Den digitala transformationen av 
turismsektorn är också en nyckelfråga eftersom 
den förändrar sättet att resa och uppleva, liksom 
tjänsteleveransen och besöksnäringens affärsmo-
deller (OECD, 2020). 

Ökad naturturism och friluftsliv
De beteendeförändringar som blivit en följd av 
restriktionerna under pandemin kan i viss mån 
leva kvar, åtminstone till en början, spår Tillväxt-
verket (2021a). Med pandemin förstärktes efter-
frågan på naturturism och friluftsliv vilket ger 
en möjlighet att ta tillvara det momentum som 
skapats och utveckla hållbar turism (Regerings-
kansliet, 2021). Vi kanske inte kommer att resa 
lika ofta, lika långt och på samma sätt (Tillväxt-
verket, 2021a). Hemester kommer fortsätta vara 
ett fenomen och fler kommer sannolikt fortsätta 
utforska lokala och regionala områden, inklusive 
kust och marina platser (Hansen et al., 2021). 
Pandemin har också medfört ökad konsumtion 
av utrustning för maritima friluftsaktiviteter 
såsom kajaker och SUP-brädor (Hansen et al., 
2021). Andra växande områden, som enligt den 
maritima strategin är av särskild vikt att bevara 
och samtidigt utveckla till nya besöksmål, är det 
maritima kulturarvet och måltidsturismen (Re-

Med pandemin förstärktes efterfrågan på naturturism och friluftsliv vilket ger en möjlighet att ta tillvara det momentum som 
skapats och utveckla hållbar turism.

område av särskilt stor betydelse. 
Centrum för Turism (CFT, 2021) vid Göteborgs 
universitet har ett uttalat fokusområde inom 
maritim turism, med stark koppling till Centrum 
för Hav och Samhälle vid samma universitet. 
Exempel på aktiviteter är undervisning och 
handledning i mastersprogrammet Sea & Society, 
där uppsatsämnen exempelvis handlat om ma-
rina kolonilotter, hållbar sjömat samt effekter av 
klimatförändringar på kustsamhällen inklusive 
turistverksamhet. En students studie om med-
borgarforskning (citizen science) som turistatt-
raktion resulterade i en rapport i CFT:s serie 
(Axelsson, 2021). Forskningsprojekt med stark 
anknytning till maritim turism är Kunskapstu-
rism som attraktion och resurs med syfte är att 
utforska, etablera samt visa på potentialen för 
kunskapsturism och ’science tourism’ (Göteborgs 
universitet, 2021). Som en avknoppning från 
kunskapsturismprojektet startade under 2021 de 
fyra norra kommunerna i Bohuslän det ettåriga 
projektet Hållbar Kunskapsturism med målet 
att synliggöra forskning och lokala miljöprojekt 
i norra Bohuslän och ge besökare ytterligare an-
ledningar att besöka området (Symbioscentrum, 
2021). Andra initiativ och projekt inom maritim 
turism är: 

•  Mistra Sport & Outdoors, ett forsknings- och 
samverkansprogram kring idrott, friluftsliv och 
miljö, där teman kopplade till maritim turism 
exempelvis handlar om hållbar användning av 
mark och vatten, hållbara transportlösningar 
samt beteenden, styrmedel och utveckling.

•  Nationellt centrum för marin vattenbruks-
forskning, SWEMARC, ett forskningscentrum 
vid Göteborgs universitet med målsättning att 

I en förstudierapport från 2020 föreslås en väg-
ledning för integrering av turismfrågor i fysisk 
planering av kust- och havsområden (Hermans 
och Åkerlund, 2020). Vägledningen bör enligt 
förstudien dock invänta en nationell besöksnä-
ringsstrategi, vilken lanserades av regeringen i 
oktober 2021 (Regeringskansliet, 2021). Sats-
ningar som bör utvecklas enligt strategin finns 
exempelvis inom transport- och livsmedelssys-
temet, delningsekonomin, cirkulära affärsmo-
deller, data, demonstrations- och testmiljöer och 
öppna innovationsarenor. Det ökade trycket på 
många besöksmål, främst naturområden, i sam-
band med pandemin har också ökat slitaget på 
fysiska miljöer, vilket innebär ett behov av ökad 
kunskap och respekt för allemansrätten från 
besökarens sida och att marker och vatten som 
används för jakt, fiske och naturturism förvaltas 
på ett hållbart sätt och i dialog med mark- och 
vattenägare (Regeringskansliet, 2021). Samver-
kansformer som i Leader-metoden och i arbetet 
med biosfärområdeskonceptet i Sverige ses som 
positiva då de också kan ge förutsättningar för 
lokal och regional platsutveckling (Regerings-
kansliet, 2021). Inte minst ses samverkan mellan 
näringen, det offentliga och akademin som viktig 
för att formulera kunskapsluckor (Regerings-
kansliet, 2021). När det gäller att främja innova-
tion behöver kunskapsintensiva miljöer, aktörer 
i innovationsstödsystemet och besöksnäringens 
företag kopplas samman (Regeringskansliet, 
2021).

Forskning och utvecklingsinitiativ
I den regionala utvecklingsstrategin för Västra 
Götaland för 2021-2030 (Västra Götalandsre-
gionen, 2021) utpekas besöksnäringen som ett 

Foto: Turistrådet

De fyra norra kommunerna i Bohuslän startade 2021 det ettåriga projektet Hållbar Kunskapsturism med målet att synliggöra 
forskning och lokala miljöprojekt i norra Bohuslän och ge besökare ytterligare anledningar att besöka området 
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ska kunna överbryggas och en transformation av 
båtlivet ska ske. 

•  Turistrådet Västsverige lanserade under 2020 
ett samlat initiativ för en hållbar besöksnäring 
kallat Hållbarhetsklivet (Hållbarhetsklivet, 
2021). De grundläggande principerna är: 1) så 
lite onödig miljöpåverkan som möjligt, 2) bra för 
både boende och besökare, 3) fler besökare när 
och där det inte är fullt, samt 4) fler heltidsjobb 
och mer robusta verksamheter. Företag, kom-
muner och övriga organisationer uppmanas att 
ansluta sig till principerna via webbplatsen och 
därmed bidra till en hållbar besöksnäring.

•  Ett arbete med att skapa ett biosfärområde i 
Bohuslän har påbörjats, som en följd av tidigare 
arbete i Maritima klustret i Västsverige samt pro-
jekten Blå Översiktsplanering och Mellankom-
munal kustzonplanering. Arbetet har resulterat i 
en förstudierapport där resurser och kunskapsak-
törer identifierades samt rekommendationer för 
det fortsatta arbetet presenterades, bland annat 
med utgångspunkt från intervjuer och workshops 
med intressenter (WSP, 2020). 

•  Initiativ har tagits till att under 2022-2024 
utveckla en Innovationsarena med fokus på 
upplevelser. I en förstudie föreslogs åtgärder som 
kan bidra till en internationellt konkurrenskraf-
tig och hållbar upplevelseindustri i Västsverige 
(Bergström, 2021). En ansökan om etablering 
av innovationsmiljö för upplevelseindustrin 
har lämnats in till Västra Götalandsregionen av 
Lindholmen Science Park. Innovationsmiljön 
ska vara sektorsövergripande, öppen och neutral, 
nationell samt explorativ. 

genom tvärvetenskaplig och samhällsengageran-
de forskning öka odlingen av mat från havet på 
ett hållbart sätt. 

•  Projektet Scary seafood handlar om att locka till 
hållbar produktion och konsumtion av marina 
råvaror och produkter samt att utveckla destina-
tionen Bohuslän. Produkterna kan serveras på 
restauranger eller ingå i erbjudanden till besö-
kare där exempelvis fiske/plockning och tillag-
ning av marina råvaror är en del av upplevelsen. 
Resultat från projektet är exempelvis inspelade 
presentationer, filmer, receptsamlingar, artfakta-
blad och faktasammanställningar (Scary seafood, 
2021). 

•  I projektet Maritim Utveckling i Bohuslän 
(MUB) togs en rapport fram om innovations-
arenor för maritim turism (Jernsand, 2019). 
Under 2020 och 2021 har Företagsarenor Väst 
skapats som en fortsättning av MUB-projektet. 
Kommunerna Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad och Tanum erbjuder lokala mötes-
platser med affärscoachning och kompetensut-
veckling samt en direkt väg in till de kommunala 
funktionerna. Dessutom kanaliseras kontakt med 
regionala testmiljöer, innovationsstödsystemet 
samt utbildning och forskning (Företagsarenor 
Väst, 2021).

•  En förstudie genomfördes av Maritima klustret 
i Västsverige under 2020 och 2021 med fokus på 
kommunernas roll och möjlighet att bidra till ett 
Hållbart båtliv (Gipperth och Sjöholm, 2021). En 
viktig slutsats är att samverkan mellan kommu-
ner och andra aktörer är nödvändig för att hinder 

Ett arbete med att skapa ett biosfärområde i Bohuslän har påbörjats, som en följd av tidigare arbete i Maritima klustret i Västsverige 
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