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Göteborg, 2021-11-01 

Årsberättelse för Svenska Havsforskningsföreningen 2020-2021 

Den här årsberättelsen omfattar Svenska Havsforskningsföreningens (SHF) verksamhet 
under räkenskapsåret 1 september 2020 till 31 augusti 2021. 

SHF är en ideell förening som ska främja samarbetet mellan svenska institutioner och 
personer som arbetar med havsforskning och marin miljöövervakning, samt värna svenskt 
deltagande i internationellt samarbete inom dessa områden. Föreningen förvaltas av en 
styrelse som består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare, 
samt en ledamot. Under perioden 2020-2021 hölls totalt 10 styrelsemöten, inklusive det 
konstituerande mötet. Samtliga styrelsemöten har genomförts digital via Zoom. Årsmötet 
hölls 16 december och genomfördes digitalt via ZOOM med stöd från Wallenbergssalen, 
Göteborg. Protokoll från alla möten finns på föreningens Box-konto (www.box.com) samt i 
pappersoriginal i arkivet på SMHI, Nya Varvet, Västra Frölunda. 

Ett av SHF:s huvudmål är att organisera en nationell årlig konferens i samband med 
årsmötet. Under 2020 arrangerades konferensen Havsforskningsdagen den16:e december 
med både nationellt och internationellt deltagande. Konferensens huvudtema var Present 
and future challenges in the coastal zone och inkluderade exempelvis Bradley Eyre från 
Southern Cross University i Australien som en av konferensens huvudtalare. 

Styrelsens huvudsakliga arbete under 2020-2021 har utgjorts av: 

- Genomförande av Havsforskningsdagen 2020 och planering av 
Havsforskningsdagarna 2021  

- Spridning av information om nominering till Dyrssenpriset, samt utvärdering av 
inkomna nomineringar. 

SHF fick in sju nomineringar till Dyrssenpriset för bästa examensarbete på avancerad nivå 
(master) inom det marina verksamhetsområdet för perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Efter 
utvärdering i hård konkurrens tilldelades Kinlan Jan första pris med arbetet Copepod feeding 
preferences along the Baltic Sea environmental gradients - An assessment of zooplankton 
interactions using DNA metabarcoding. Andra pris gick till Simon Henriksson med arbetet 
Mixed origin of juvenile cod on the Swedish west coast – a population genetic study. Ett 
särskilt omnämnande gav styrelsen till Kimberly Arfwedson och arbetet Ecological 
Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast – Evaluating the 
effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the 
Skagerrak. 
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