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1. Bakgrund och introduktion till Politiskt Forum Skagerrak



• Havsområdet påverkas av lokala, regionala och nationella 
beslut i tre länder

• Ett flertal slutrapporter pekat på behovet av ett Politiskt 
Forum Skagerrak

• Behov av hållbart användande som bygger på 
gemensamma överläggningar/beslut

• Ta ett regionalt och lokalt politiskt ansvar för Skagerrak

• Från projekt till funktion

Varför ett Politiskt Forum Skagerrak



Regionala politiker från Vestfold of Telemark, Viken 
och Västra Götaland. Samarbetspartner

Länsstyrelsen Västra Götaland.

Processledare 50 %

Politiskt Forum Skagerrak



2. Presentationsrunda och kort orientering av nuläget i de 

tre regionerna



3. Kort rapport från projektet Marint Gränsforum 

Skagerrak & filmvisning

- bilaga 1

https://vimeo.com/744970553


4. Organisation och verksamhetsområden för Politiskt 

Forum Skagerrak 

– bilaga 2 & 3

Beslut baserat på bilaga 2

Bilaga 3 går vi inte igenom, mandat



Övergripande mål
Friskt och produktivt Skagerrak som en tydelig ressurs for 
bærekraftig utvikling. 

Mål  
Främja näringslivsutveckling och adressera målkonflikter 
mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Politiskt Forum Skagerrak 



• Utbyte av kunnskap om påvirkning og bruk av havrommet, pågående utvecklingsarbete

• Politisk påverkan – finna lösningar på frågor identifierade av forskare, planerare, bedrifter 
og virke for nasjonal og internasjonal politikk for Skagerrak

• Dialog – förebygga konflikter, ta initiativ till att aktörer möts och öka förutsägbarheten 
att nyttja marina resurser 

• Resurser till utvecklingsprojekt – stödja aktörers ansökningar till extern finansiering

Uppdrag Politiskt Forum Skagerrak



• PFS har mandat att samla och bjuda in intressenter till kunskapsutbyte och dialog, utfärda rekommendationer till 

medlemmarna respektive andra organisationer, ta fram underlag för beslut i egna och andra organisationer. 

• PFS kommer inte ha mandat att ta beslut som tvingar andra organisationer att agera. De rekommendationer som 

beslutas i PFS måste förankras i moderorganisationerna för att leda till förändring. Ledamöterna ansvarar för 

detta. 

• En processledare ansvarar för det löpande arbetet på 50 %

Mandat for Politiskt Forum Skagerrak



Budget

Finansiering helår

• Västra Götalandsregionen 150 000 sek

• Viken Fylkeskommune 150 000 sek

• Vestfold/Telemark Fylkeskommune 150 000 sek

• Svinesundskommittén 75 000 sek

Totalt 525 000 sek

Kostnader helår

Processledare 50 % tjänst 450 000 sek

Administration och kommunikation 50 000 sek

Resor 25 000 sek

Totalt 525 000 sek



• Samla in befintlig information som genereras genom 
andra fora så som Svinesundskommittén, 
Forskarkonferensen, Gränsregional planforum och 
Skagerrakkonferensen.

• Parterna plus Länsstyrelsen informerar om vad som 
är på gång. 

• Inbjudna gäster på ett visst tema

1. Utbyte av kunskap



• Utbytet av kunskap och arbetet inom 
medlemsorganisationerna utgör ett underlag utifrån 
vilket man kan identifiera aktuella och viktiga frågor 
för marin näringslivsutveckling i Skagerrak. 

• Första temat är vattenbruk

2. Politisk påverkan 



• Syftar till att skapa en ökad förståelse för varandras 
situationer och därmed ta väl informerade beslut på 
båda sidor gränsen

• Runda bordssamtal

3. Dialog



• Eventuellt avsätta medel från respektive 
medlemsorganisation till olika projekt

• Eventuellt skriva Letter of Support till sökande t.ex. 
till Interreg

• Eventuella kriterier för ovan

4. Finansiering



• Politikerna är ambassadörer för Skagerrak-regionen

• Identifiera vilka frågor som politiken ska påverka 
kring mellan mötena och hur 

• Intressentanalys finns 

• Inget eget varumärke, Svinesundskommittén är 
värdorganisation

5. Kommunikation



5. Tema för mötet –Vattenbruk, med fokus på 

tillståndsprocesser



Lyfta frågor av vikt för att marina näringar ska kunna 
utvecklas, så som att stoppa spridning av sjukdomar, 
parasiter och invasiva arter samt likvärdig provtagning och 
uppföljning ved utnyttelse av eksempelvis Stillehavsøsters
och tang

Gemensam marknad kan ge samarbeten, men regelverken 
behöver då vara i harmoni

Samarbete mellan Mattilsyn och Livsmedelsverk visar på 
olikheter att hantera

Gemensam distribution som underlättar för små 
producenter

Kompetensförsörjningsfrågor 

Fokus näringslivsutveckling & 
vattenbruk



Vattenbruk/Akvakultur
Kompetens

Fysiskt 

planering/kampen om 

arealen

Värdekedjor

Näringslivsutveckling

Hur mår 

havet?

Havsmiljödirektivet/

vattendirektivet/

miljölagstiftning

Miljötillstånd/

tilllatelse

Turism

Gränshinder

Synliggöra Skagerrak



6. Deltagande i Interregprojekt ”Scandinavian Circular

Business Triangle” 



• Skagerrak-konferensen hösten 2023 och våren 2025

• Studie av Skagerraks ekonomiska betydelse och potential genom grön omställning - från 
sjöfart till turism och vattenbruk m.m.

• Två politikerutbildningar/år om Skagerrak på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium

Scandinavian Circular Business Triangle



7. Samarbete mellan nätverk/klynger i Norge och Sverige, 

Petter Bjørge, Marint näringsnätverk i Viken &

Ingela Skärström, Branschföreningen för svenskt vattenbruk 

och sjömat



Foto: Hanna Sallén Lennerthson

Politiskt Forum 4 november 2022 i Fredrikstad



Bakgrund
Nätverksträffar med algföretag och ostronföretag i Interreg projektet Marint 
Gränsforum Skagerrak. I dessa möten såg  man en möjlighet till  förbättringspotential  
genom att hjälpas åt 

• att påverka tillståndsprocesser och samarbeten mellan bransch, akademi och 
myndighet. 

• samarbeta kring  kompetensutveckling och marknadsföring.

• samarbeta kring internationella kontakter och nätverk. 



Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk 
förening – en branschförening för de 
företag som odlar, skördar och använder 
marina råvaror i sin verksamhet.



Styrelsen 2022

Louise HayAnders GranhedIngela Skärström Pelle Sahlin Christian Vorbeck



Branschföreningen kommer att:

• Fortsatta bjuda in till nätverksträffar med våra norska kollegor
• Fortsätta dialogen med forskningen för att stärka företagen

• Samarbeta för att öka marknadsföringen av marina produkter o råvaror

• Bidra till att identifiera och rapportera upptäckta gränshinder

• Arbeta för enklare processer för att starta och driva vattenbruksföretag
• Regelförenklingsarbete

• Dialogmöten med Länsstyrelsens och Jordbruksverkets handläggare

• Dialogform med chefer på myndigheter och regeringskansli och tillsvarande 
myndigheter på norsk sida.



Foto: Hanna Sallén Lennerthson

www.vattenbrukochsjomat.se - info@vattenbrukochsjomat.se

I samverkan för 
ett friskt och produktivt 
Skagerrak!



Punkt 8. Information om kommande studie kring 
upplevda gränshinder inom blå näringar



FIKA



9. Presentation processen för att få tillatelse/tillstånd för vattenbruk i 

Sverige, Mats Ivarsson, Länsstyrelsen Västra Götaland



Mats Ivarsson 

Enhetschef, Fiskenheten 

Länsstyrelsen i Västra Götaland  

Tillståndsprocessen för vattenbruk i Sverige



Att främja och utveckla 
vattenbruksnäringen – ett 
viktigt uppdrag för 
Länsstyrelsen



Ansökningsprocessen för 
nya vattenbruk i Sverige –
Hur går den till?



Vem äger vattnet -
rådighet?

Är det allmänt eller enskilt vatten? 

Rådighet över vattnet



Allmänt vatten

Enskilt vatten



Vem äger vattnet -
rådighet?

• Enskilt vatten? → Äga själv eller upprätta 
nyttjandeavtal med fastighetsägare 

• Allmänt vatten? → Ansökan hos 
Kammarkollegiet

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 



Är den planerade odlingen 
inom strandskyddat 
område krävs 
strandskyddsdispens

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser



Strandskydd



Är den planerade odlingen 
inom strandskyddat 
område krävs 
strandskyddsdispens

• Om området omfattas av annat områdesskydd, ex Natura 2000, 
nationalpark eller naturreservat → Ansökan ställs till Länsstyrelsen

• Om annat områdesskydd saknas → Ansökan ställs till kommunen

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser

•Ej områdesskydd → Kommun

•Områdesskydd → Länsstyrelsen



Sedan 21 april 2021 krävs 
registrering och godkännande av 
vattenbruksanläggningar enligt 
EU:s djurhälsolagstiftning, AHL 
(Animal Health Law)

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser

•Ej områdesskydd → Kommun

•Områdesskydd → Länsstyrelsen

Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning enligt AHL

• Jordbruksverket

• Registrering och godkännande görs av Jordbruksverket



Tillstånd att bedriva 
vattenbruk
• Behövs enligt fiskerilagstiftningen för vattenbruk av fisk, kräftdjur och blötdjur

söks hos Länsstyrelsen i det län odlingen planeras

• Främmande arter eller stammar?

• Miljöfarlig verksamhet? → kan behövas för fiskodling, beror på storleken

• Vattenverksamhet enligt 11 kap MB → i särskilda fall

• Algodling:

< 0,3 ha → anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap MB till 
Länsstyrelsen

> 0,3 ha  → MKB och ansökan till Mark och miljödomstolen

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser

•Ej områdesskydd → Kommun

•Områdesskydd → Länsstyrelsen

Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning enligt AHL

• Jordbruksverket

Tillstånd att bedriva vattenbruk

•Ansökan görs hos Länsstyrelsen

•Algodling → Lst eller Mark och miljödomstolen



Tillstånd att sätta ut eller 
flytta fiskar, kräftdjur och 
blötdjur

• Söks hos Länsstyrelsen i det län utplanteringen eller 
flytten sker till

• Om levande fisk ska transportera ska det fordon som du 
använder besiktigas av Länsstyrelsen och sedan 
godkännas av Jordbruksverket

• Vid transport krävs också transportörstillstånd →
ansökan ställs till Jordbruksverket

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser

•Ej områdesskydd → Kommun

•Områdesskydd → Länsstyrelsen

Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning enligt AHL

• Jordbruksverket

Tillstånd att bedriva vattenbruk

•Ansökan görs hos Länsstyrelsen

•Algodling → Lst eller Mark och miljödomstolen

Tillstånd att sätta ut eller flytta djur

•Tillstånd söks hos Länsstyrelsen

•Besiktning av Länsstyrelsen samt godkännande av Jordbruksverket av fordon för 
transport   



Utmärkning med 
sjösäkerhetsanordning (SSA) 
- sjömärken

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser

•Ej områdesskydd → Kommun

•Områdesskydd → Länsstyrelsen

Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning enligt AHL

• Jordbruksverket

Tillstånd att bedriva vattenbruk

•Ansökan görs hos Länsstyrelsen

•Algodling → Lst eller Mark och miljödomstolen

Tillstånd att sätta ut eller flytta djur

•Tillstånd söks hos Länsstyrelsen

•Besiktning av Länsstyrelsen samt godkännande av Jordbruksverket av fordon för 
transport  

Utmärkning med sjösäkerhetsanordning (sjömärke)

•Transportstyrelsen



Utmärkning med 
sjösäkerhetsanordning 
(sjömärken)

Ansökan om tillstånd för sjösäkerhetsanordning (SSA) 
utgörs av flera steg:

1. Ansökan om etableringstillstånd

2. Efter etablering → rapport till Transportstyrelsen

3. Transportstyrelsen meddelar drifttillstånd (gäller i 5 
år), Sjöfartsverket meddelas odlingens position som 
förs in i sjökort över området 

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser

•Ej områdesskydd → Kommun

•Områdesskydd → Länsstyrelsen

Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning enligt AHL

• Jordbruksverket

Tillstånd att bedriva vattenbruk

•Ansökan görs hos Länsstyrelsen

•Algodling → Lst eller Mark och miljödomstolen

Tillstånd att sätta ut eller flytta djur

•Tillstånd söks hos Länsstyrelsen

•Besiktning av Länsstyrelsen samt godkännande av Jordbruksverket av fordon för 
transport  

Utmärkning med sjösäkerhetsanordning (sjömärke)

•Transportstyrelsen



Anmälan av 
livsmedelsanläggning, 
beror på vad som ska säljas 
till vem   
Registrering av livsmedelanläggning till kommunen om du 
ska 

• sälja mer än små mängder av dina odlade produkter till 
andra än grossister och livsmedelsindustrin

• förädla produkterna och sälja dem till privatpersoner 
och till lokala butiker och restauranger

• Undantag: om du endast säljer levande musslor/ostron 
i små mängder direkt till konsumenter, 
butiker/restauranger i din kommun och i angränsande 
kommuner behövs ingen anmälan

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser

•Ej områdesskydd → Kommun

•Områdesskydd → Länsstyrelsen

Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning enligt AHL

• Jordbruksverket

Tillstånd att bedriva vattenbruk

•Ansökan görs hos Länsstyrelsen

•Algodling → Lst eller Mark och miljödomstolen

Tillstånd att sätta ut eller flytta djur

•Tillstånd söks hos Länsstyrelsen

•Besiktning av Länsstyrelsen samt godkännande av Jordbruksverket av fordon för 
transport  

Utmärkning med sjösäkerhetsanordning (sjömärke)

•Transportstyrelsen

Anmälan av livsmedelsanläggning

•Kommunen

• Livsmedelsverket



Anmälan av 
livsmedelsanläggning, 
beror på vad som ska säljas 
till vem   
Om du ska sälja förädlade animaliska produkter

• till livsmedelsindustrin eller grossister,

• över en större del av landet,

• eller annars i mer än begränsad omfattning

görs registrering av livsmedelanläggning till 
Livsmedelsverket

Rådighet över vattnet

•Kammarkollegiet 

Strandskyddsbestämmelser

•Ej områdesskydd → Kommun

•Områdesskydd → Länsstyrelsen

Registrering och godkännande av vattenbruksanläggning enligt AHL

• Jordbruksverket

Tillstånd att bedriva vattenbruk

•Ansökan görs hos Länsstyrelsen

•Algodling → Lst eller Mark och miljödomstolen

Tillstånd att sätta ut eller flytta djur

•Tillstånd söks hos Länsstyrelsen

•Besiktning av Länsstyrelsen samt godkännande av Jordbruksverket av fordon för 
transport  

Utmärkning med sjösäkerhetsanordning (sjömärke)

•Transportstyrelsen

Anmälan av livsmedelsanläggning

•Kommunen

• Livsmedelsverket



Ansökningsprocessen för 
nya vattenbruk i Sverige –
en krävande process



Hur bidrar Länsstyrelsen till 
arbetet med att underlätta 

processen? 



Tack! 

Mats Ivarsson 
Fiskenheten, Vattenavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
mats.ivarsson@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

mailto:anna.brodin@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland




10. Presentation processen för att få tillatelse/tillstånd för vattenbruk i 

Norge, Elin Maria Norberg Aase (digitalt), Fiskeridirektoratet



11. Presentation av ”Utredningen om en moderniserad fiskelag och 

förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk”, Sverige, Agneta Ögren, 

Josefin Sahlin och Amanda Hugosson, Regeringskansliet



Fiske- och 

vattenbruksutredningen
N 2022:06

Kommittédirektiv 2022:92

En moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar 

att bedriva vattenbruk 

Näringsdepartementet 56



Vilka är vi?
• Särskild utredare: Agneta Ögren

• Hovrättspresident för Hovrätten för Nedre Norrland, särskild utredare i 

Skogsutredningen 2019, SOU 2020:73

• Sundsvall

• Huvudsekreterare: Josefin Sahlin
• Hovrättsassessor med mark- och miljörättslig erfarenhet

• Stockholm

• Sekreterare: Amanda Hugosson
• Kammarrättsassessor med förvaltningsrättslig erfarenhet

• Sundsvall

• Expertgrupp
Näringsdepartementet 57



Utredningens uppdrag i vattenbruksdelen

Utredaren ska:

• kartlägga den lagstiftning som styr bedrivandet av 

vattenbruksverksamhet, 

• föreslå förenklingar av regelverket för vattenbruk när det gäller 

tillståndsgivning, annan prövning och tillsyn i syfte att bland annat 

förkorta handläggningstiderna, minska antalet involverade 

myndigheter, undvika dubbelprövning och att beslut som fattats 

enligt olika regelverk står i strid med varandra samt få en mer 

likartad regeltillämpning samtidigt som ett högt miljöskydd, 

smittskydd och djurskydd upprätthålls, 

Näringsdepartementet 58



Utredaren ska vidare:

• analysera hur lagstiftningen kan underlätta och främja ökad 

hållbarhet och innovation inom vattenbruket, till exempel avseende 

vattenbrukets teknikutveckling och ökade diversifiering, 

• ta ställning till om några andra ändringar av regelverket behöver 

göras, 

• överväga om det är ändamålsenligt att samla de bestämmelser 

som reglerar vattenbruket i en lag med tillhörande förordning, och i 

så fall föreslå en sådan lag och förordning, och 

• lämna författningsförslag. 

Näringsdepartementet 59



Utredningens genomförande
Vattenbruksuppdraget ska redovisas 1 juli 2023

Tre projektfaser inplanerade

• Projekteringsfas (hösten/vintern 2022)

• Informationsinhämtning

• Kartläggning av lagstiftning

• Problemformulering

• Internationell utblick

• Genomförandefas (vintern/våren 2022-2023)

• Diskussion kring lösningar och konsekvensutredning

• Preliminärt utredningsresultat

• Avslutningsfas (våren 2023)

• Kvalitetssäkring

Näringsdepartementet 60



Experter och externa kontakter

• Expertgruppen
• Cirka två möten per projektfas

• Externa kontakter
• Möten efter förfrågningar och vid behov

Näringsdepartementet 61



Huvudsaklig arbetsfördelning

• Josefin
• Fiskelagstiftningen 

• Mark- och miljörättsliga frågeställningar

• Miljöfarlig verksamhet

• Vattenverksamhet 

• Områdesskydd 

• Fysisk planering

• Amanda 
• Fiskelagstiftningen 

• Djurskydds-, djurhälso- och smittskyddslagstiftning

• Livsmedelslagstiftning

• Animaliska biprodukter

Näringsdepartementet 62



Kontaktuppgifter
• Agneta agneta.ogren@regeringskansliet.se

• Josefin josefin.sahlin@regeringskansliet.se,

08-405 51 13

• Amanda 

amanda.hugosson@regeringskansliet.se, 08-405 

45 56 

Näringsdepartementet 63

mailto:agneta.ogren@regeringskansliet.se
mailto:josefin.sahlin@regeringskansliet.se
mailto:amanda.hugosson@regeringskansliet.se


Lunch 



12. Diskussion om mervärdet 
med det norsk-svenska utbytet i 

relation till vattenbruk

13. Hur för vi dialogen vidare 
framåt efter mötet 



14. Stödbrev till potentiella finansiärer – beslut

15. Organisation och verksamhetsområden för Politiskt 
Forum Skagerrak (bilaga 1) – beslut

16. Kommunikationsplan - information

17. Fokus för påverkansarbetet – beslut 

18. Politikerutbildning – beslut

19. Skagerrakkonferensen, genomförande och finansiering 
– beslut 

20. Studie om Skagerraks betydelse för ekonomin i Norge 
och Sverige - beslut 

21. Tillgänglighet mötesanteckningar – beslut

Beslutspunkter/information



22. Tema för nästa forum – beslut

23. Möjliga teman för forum framöver - information

24. Nästa forum, back to back med politikerutbildning 
– beslut

25. Framåtblick vad avser representation – information

26. Övriga frågor

Beslutspunkter/information



Följ oss gärna i sociala kanaler


