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Yttrande över SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens
forskningsinfrastruktur
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har valt att yttra sig om kapitel 9 ”Fortsatt tillgång till
polarforskningsfartyg”. Myndigheten stödjer förslaget om en svensk nykonstruktion då det kan
anses nödvändigt för att upprätthålla svensk polarforskning på en fortsatt hög nivå.

Havs- och vattenmyndighetens inställning
Havs- och vattenmyndigheten stödjer till fullo utredarnas åsikt att ett nytt polarforskningsfartyg bör
betraktas som en samhällsinvestering, då ett sådant sannolikt kommer att användas av forskare
från flera olika lärosäten och länder, alltså inte enbart i den ansvariga myndighetens egen
verksamhet.
Vi delar utredningens uppfattning om att hyra eller charta ett fartyg för forskning kommer att leda
till en försämring för svensk polarforskning, och att risken är att svenska polarforskare i mindre
utsträckning än hittills får möjlighet att följa med till polarområdena. I ett tidigare regeringsuppdrag
(Redovisning av arbetet i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis
2011-2020, HaV dnr 001-2020) har myndigheten visat på vikten av att upprätthålla forskning i
polarområdena inom exempelvis CCAMLR (Kommissionen för bevarande av marina levande
tillgångar i Antarktis) och denna forsknings betydelse för kunskaper kring viktiga frågor såsom
klimat, ekosystem och marina skyddade områden.
Vi delar även utredningens uppfattning att det finns god potential för internationell
samfinansiering och samarbete med en nykonstruktion, vilket skulle kunna leda till ett
resurseffektivt nyttjande och ett viktigt vetenskapligt utbyte. Vi vill också gärna framhålla
miljövinsterna med ett modernt fartyg, då det kan förväntas ge ett betydligt mindre klimat- och
miljöavtryck än exempelvis Oden. Ett fartyg dedikerat till forskning kan dessutom tillbringa
betydligt mer tid i polarområdena än med nuvarande lösning och dessutom planeras långsiktigt
på ett helt annat sätt än isbrytare som även ska utföra ordinarie arbetsuppgifter.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Jakob Granit efter föredragning av
enhetschefen Mikael Krysell.
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