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Projektet Tre skärgårdar drog
i gång i juni 2019 på uppdrag
av Havs- och vattenmyndig-
heten (HaV). Uppdraget gavs
till Anthesis som tillsammans
med Coinnovate och Digital

riktning driver projektet.
Syftet har varit att bidra till
Östersjöstrategins genomfö-
rande genom att undersöka
och utveckla hur ekosystemen
kan stödja en sund samhälls-

ekonomisk utveckling i de
berörda skärgårdsområdena.

Sju delstudier har genom-
förts sedan starten: inventer-
ing av kunskapsläget, digita-
liseringens och delningseko-
nomins möjligheter, klimat-
anpassning, innovationsstöd,
blå tillväxt, båtlivets miljöpå-
verkan samt regelefterlevnad
för yrkesfisket. 

FÖR ATT ta tillvara på lokal
kompetens i frågorna har ett
så kallat innovationskluster

bildats, vilket är en samman-
slutning av näringsliv, myn-
digheter, forskare och all-
mänhet kopplade till skär-
gårdarna. Klustret har haft
två workshops, en i juni och en
i augusti 2019, för att bland
annat vaska fram förslag till
frågeställningar.

Fyra delstudier är nu helt
klara och de övriga tre befinner
sig i slutfasen. I förra veckan
presenterades resultaten för
HaV:s beställare Thomas Jo-
hansson och de intressenter

som varit med under projektets
gång.  

– Det var väldigt lyckat!
Nu ska vi knyta ihop de här
delstudierna med en samman-
fattande slutrapport under vår-
en, innan projektet stänger i
sommar, säger Saga Ekelin,
projektledare vid Anthesis. 

Utöver slutrapporten ska
delstudierna även komplet-
teras med ytterligare två stu-
dier, där man ska titta på ett
cirkulärt kretslopp enligt kon-
ceptet Source to Sea, S2S.

– Vi kommer använda den
här S2S-modellen som en in-
spiration och titta på två flöden;
dels på båtar och dels på fisket,
säger Saga Ekelin. 

Projektets slutresultat kom-
mer att presenteras av HaV i
Almedalen senare i sommar.
Den som vill läsa mer om vad
delstudierna kommit fram
till kan ta del av rapporterna
på https://treskargardar.com/.

En av delstudierna inom
ramen för Tre Skärgårdar har
tittat på förutsättningarna
och utmaningarna för före-
tagande som bidrar positivt
till havsmiljön utifrån EU:s
strategi för blå tillväxt och
Östersjöns havsområdesstra-
tegier.

Fem företagare har inter-
vjuats till en folder som nu
ska tillgängliggöras brett i alla
tre skärgårdar, som komple-
ment till den mer akademiska
slutrapporten, vilken inne-
håller en bredare kartläggning
av verksamheter samt erfa-
renheter från ytterligare två
intervjuer. Både slutrapporten
och foldern kommer publi-
ceras på projektets hemsida
inom kort.

På svenska sidan har två

företag valts ut: Båtskroten
med rötter på Muskö samt
båtbottentvättföretaget Boat-
washer som finns på flera
platser i Stockholms skär-
gård. I Finland har man in-
tervjuat en uppfinnare som
anpassat en oljepråm till att
klippa vass i syfte att öppna
upp igenvuxna vikar samti-
digt som man tar upp när-
ingsämnen ur havet, och på
Åland ett projekt kring att
använda vatten från över-
gödda vikar för att suga upp
näringsämnen samt ett där
nötkreatur används för att
återställa en gäddvik genom att
hålla nere vassutbredningen.  

– Det var ganska svårt att
hitta renodlade företag som
har det som företagsmodell
att bidra till en positiv påver-

kan på havsmiljön, därför
har vi även intervjuat miljö-
och EU-projekt som samver-
kar med företagare. I dessa
fall lantbrukare, säger Henrik
Nordzell vid Anthesis. 

DEN ÖVERGRIPANDE slut-
satsen är att det talas mycket
om potentialen för den blå
näringen i EU:s strategier, men
i verkligheten är det ganska
få som håller på med den
verksamheten i skärgårds-
miljön.

– Det beror mycket på ad-
ministrativa hinder, att det
ofta krävs tillstånd och är kost-
samt att få igång verksamhe-
terna, säger Henrik Nordzell
och fortsätter:

– Det är svårt att vara in-
novatör idag och komma
med en ny idé och få igenom
den. Ofta stoppas man av att
det ska testas och prövas under
lång tid.

Samtidigt har man försökt
dra lärdom av vilka fram-

gångsfaktorer som finns.
– Där har vi upptäckt att i

de finska projekten har stra-
tegier eller initiativ kommit
uppifrån på nationell eller
regional nivå, sedan har man
jobbat tillsammans med fö-
retagen för att hjälpa dem
igång och utveckla lösningar
på nationella problem, till
exempel övergödningen. I de
två svenska företagen upple-
ver man att man får kämpa
mer för sina egna idéer. Det
betyder dock inte att vi kan
dra några generella slutsatser
kring skillnader mellan län-
derna, utan det är något som
varit specifikt för just de in-
tervjuade verksamheterna.   

Foldern med intervjure-
portagen kommer att delas
ut på kommande möten och
konferenser med Tre Skär-
gårdar, däribland på Alme-
dalen. 

Boatwasher är ett av företagen som intervjuats kring sin verksamhet.
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Mer potential finns för blå tillväxt
Företagare som vill bidra positivt till havsmiljön
brottas ofta med administrativa hinder, visar
delstudien kring Blå tillväxt inom Tre Skärgårdar-
projektet. 

Från vänster Saga Ekelin, projektledare för Tre Skärgårdar på Anthesis, Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten, Agneta Persson, moderator och vd på Anthesis. FOTO: SARA BLEY
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Tre Skärgårdar snart i mål
Projektet som vill gynna samverkan mellan Stock-
holms, Ålands och Åbolands skärgårdar befinner
sig i slutfasen. I förra veckan presenterades resul-
taten av de sju delstudier som sedan sommaren
2019 genomförts för att se hur utveckling av eko-
systemtjänster kan göra samhällsekonomisk nytta
för skärgårdarna.


