
Referat från ett första stopp på resan 

mot Ekosystembaserad havsförvaltning 

- digital mässa och tre kustområden, i Sverige. 

8 juni 2022. 

Över 90 deltagare deltog digitalt vid 

Ekosystembaserad havsförvaltnings första 

storaktörsforum, där aktörer från tre kustområden 

möttes över gränserna. 

Pilotprojektet som innefattar tre kustområden i Sverige, Pilot Stockholms 

skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar formerades och ”sjösattes” förra 

året (år 2021). Många olika intressenter och aktörer från olika områden, 

kommuner, länsstyrelser, fiskenäring, turistnäringen, havsplanering och 

många fler, möttes. Projektet initierades och startades av Havs- och 

vattenmyndigheten, då man såg ett behov att träffas över gränserna, och 

för att fördjupa sig i frågor som rör natur, miljö, havsförvaltning och många 

fler ämnesområden, med den breda ekosystemansatsen. Efter månaders 

aktivt arbete har olika arbetsgrupper skapats inom teman som fiske, 

naturskydd, havsplaner, hållbar sjöfart, åtgärder för känsliga områden, 

turism, hållbar energi och många fler. 

- Vi har kommit en bra bit på väg i arbetet, vi såg och ser ett behov och en 

önskan om att mötas över gränserna och mellan dessa tre kustområden. 

Det passade mycket bra i tid att ha ett stormöte nu. Vi lägger pusslet så 

sakteliga och rör oss framåt, sa Max Vretborn, nationell projektledare vid 

Havs- och vattenmyndigheten.

Halvdagen lades upp likt en mässa där deltagarna kunde träda in olika 

digitala rum. De bekantade sig med varandra och lyfte vilka frågor som var 

viktiga, var olika organisationer och aktörer som har beröringspunkter och 

hur man tillsammans kan komma vidare i frågor, som exempel frågor och 

information på sjökort, havsplaner, fiskebestånd, naturskydd, vindkraft, 

levande skärgård med mera. 

Röster från mötes-mässan på sid 2.



Några röster från Storaktörsforum 8 juni: 

- Min förhoppning är att Storforumet ska utmynna i ett utvidgat nätverk med 

synergier mellan både piloter och arbetsgrupper som på sikt kan stödja dem i nya 

och väl genomarbetade tankar och aktiviteter. 

-Tack vare bra design och ett bra team med duktiga projektledare, 

processtöd, och kommunikatörer skapar vi tillsammans förutsättningar för dialog 

och respektfullt lyssnande i stället för argumentation. Det kan utveckla fördjupad 

tillit och öppenhet, som är grundläggande för att arbeta med komplexa 

havsrelaterade frågor på ett fruktbart vis, sa Madeleine Prutzer, Havsmiljöinstitutet, 

(HMI), Göteborgs universitet, som arbetar med frågor kring samverkan och 

processutveckling. 

- Det är viktigt för oss att ta bort och eliminera olika befästa myter, sa en deltagare.

- Då vi människor bryr oss om och jobbar med natur och miljö och olika arter, så tar 

vi samtidigt hand om oss själva, alla tjänar vi på det i förlängningen, sa Simon 

Mårell, vid Länsstyrelsen Gävleborg. 

- Det har varit en respektfull dialog här i dag, det har varit ett konstruktivt möte, flera 

engagerande och många ”brinner” för frågorna, sa Karl Gullberg, vid länsstyrelsen 

Gävleborgs län.

- Även om vi arbetat länge med frågorna, så kan vi samtidigt lära oss av de andra 

kustområdena, sa Niclas Åberg, projektledare för 8+fjordar. 

Marie Östblom, Stockholm Archipelago, tryckte på att hon vill lyfta horisonten, så att 

hon inte enbart håller sig inom sitt eget område.

- Glöm inte att vara åtgärdsinriktade i ert arbete, sa Anders G Högmark, politiskt 

engagerad och delaktig i 8+fjordars styrgrupp. (Bohuslän). 

Processledare och projektledare ledde dagen framåt med stadig hand. Cirka två aktörsmöten 

hålls per säsong och arbetsgrupperna arbetar däremellan vidare med aktuella frågor. Då och 

då görs läroloopar där vi blickar tillbaka för att se vad vi/de lärt under de senaste månaderna 

och för att anpassa processen och se hur vi kan komma vidare. Nya aktörsforum är 

inplanerade till hösten, fysiskt, i respektive kustområde. 7 september i Södra Bottenhavet och 8 

september, Pilot Stockholms skärgård.

Vi fortsätter resan! 


