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Susanne og Elsie ønsker velkommen, presenterer bakgrunn og visjon for et grenseregionalt 

samarbeide, samt mål og ønsker for hva dagen skal gi. 

«Vi ønsker å forstå det organisatoriske landskapet og samarbeide for et holdbart nyttjande av 

havet». Dette forumet vil forhåpentligvis sette Skagerak på kartet som en tilvekstregion. 

Det er en rekke allerede eksisterende fundamenter å bygge et grenseregionalt samarbeide på, 

i tillegg til mange prosjekter som eventuelt kan ekspanderes og skape flere jobber i 

grenseregionen.  

Hvem kan bidra med hva? Dette vil dagen vise når de ulike organisasjonene presenterer hva de 

driver med og hva de kan tilby.  

Historik samarbeten och projekt kring marin förvaltning o planering 

Ingela Isaksson, Länsstyrelsen, Västra Götaland  

Vi er mange som skal bli enige om hvordan havet skal brukes. Dette gjelder alt fra sjøfart 

og yrkesfiskere til energi og turisme. Bruken av havet kommer til å øke kraftig. Det kreves 

derfor en avveiing mellom ulike interesser og god planlegging for en holdbar utvikling og 

forvaltning av havet.  

Det har historisk sett vært et veldig godt samarbeid på tvers av grensen i vårt område. Det er 

viktig å bygge videre på det som allerede har blitt gjort. Dette gir gode og viktige erfaringer 

som kan brukes videre. Det har vært en rekke grenseoverskridende prosjekter som har gitt 

gode resultater, men som også har gjort oss oppmerksomme på utfordringene ved ulike lover, 

regler og plansystem. Det blir et mervärde når vi jobber sammen. Vi bør hele tiden jobbe ut 

fra ideen om at prosjektet skal ha et nordisk mervärde. 

GRÄNSFORUM 

SKAGERRAK 

Gränsregional nod för marin 

utveckling 

Havsförvaltning 

Kust & havsplanering 

Gränsregionalt planforum 

Näringslivsutveckling 

Affärsutveckling 

Spin-offs 

Forskning & akademi 

Forskningssamarbeten 
Utvecklingsprojekt 
Gränsöverskridande 

kunskapsbank 

GRÄNSHINDER DIGITALISERING 
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Havsplanering er til for å oppnå en langsiktig, holdbar og effektiv forvaltning og utvikling av 

våre havområder, nå og i framtiden. Vi har ulike plansystem i ulike land. Workshops for å gjøre 

det tydelig at forskerne snakker om de samme tingene selv om det heter ulikt på ulike språk. 

Länsstyrelsens rapportserie – her kan man finne rapportene fra dette ulike prosjekt. 

Historik norsk/svenska forskningssamarbeten  

Lars Wilhelm Solheim, Vestfold fylkeskommune, representerer Jan Atle Knutsen 

Lars peker på at det skjer store endringer i havet og langs kysten. Det er gjort enorme mengder 

med forskning i de større havområdene, men ikke like mye i Skagerak. Et argument for å gjøre 

mer forskning her er at det bor veldig mange mennesker langs kysten i Skagerak og at problemer 

i Skagerak påvirker oss alle da alt fra forurensing til nye arter følger kyststrømmer og 

vindretninger. 

Forskerne på begge siden av grensen samarbeider godt. Spesielt når det kommer til 

stillehavsøsters, torsk, leppefisk og ulike typer oppdrett. Det er mange likhetstrekk mellom 

måtene vi jobber på i Norge og Sverige. 

Det er viktig at vi ikke bare ser på de artene som er kommersielt interessante. Alt avhenger av 

hverandre og disse artene kan bli økonomisk lønnsomme etter hvert. Uansett viktig å fokusere 

på dem med tanke på å bevare biodiversitet.  

Interregprosjekter: hvordan overleverer vi kunnskapen og til hvem? Vi som har vært med har 

lært masse, men har noen andre lært noe? Lars ønsker å løfte fram og formidle all kunnskap 

som har blitt samlet opp gjennom årene.  

Kan Skagerak bli et politisk interessant område? Kan vi bruke nasjonalparkene til å belyse 

problemer og sårbarhet? Jobb med nasjonalparkene. 

VGRs gränsregionala intressen för forskning och utveckling 

Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen 

Vi har havnet midt mellom to havområder som får mye oppmerksomhet. Det er stor forskjell på 

Østersjøen og vestkysten, men vestkysten har ofte blitt glemt når det fokuseres på svenske 

havsområden.  

Hvordan kan vi gjøre noe grenseregionalt? Vi må jobbe for fastboende og turister, det gjelder å 

finne felles aktiviteter, problemer og løsninger og fokuser på at vi deler et felles hav. 

Hvordan kan vi som region få en større gjennomslagskraft og hvordan kan vi bruke våre 

kompetanser og kunnskaper? OECD-rapporten om megaregions fokuserer mye på dette. 

Hvordan får vi politisk støtte? Kan vi bruke Svinesundskommittén til å få en politisk forankring? 

Kan Maritima Klustret utvides til norsk side også? 
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Eierskap? Vi kan ikke kun fortsette i prosjektform. Vi må finne en måte å drive dette videre på 

langsiktig. Vanskelig å få til dette på nasjonalt nivå. Er det enklere på regionalt nivå? 

Näringslivsutveckling och marina tillväxtområden 

Andreas Lervik, Østfold Fylkeskommune 

Det er mye som skal forenes og balanseres for å få til et grenseregionalt forum. 

Det er allerede godt samarbeid mellom Västra Götaland og Østfold, men det er alltid noe som 

kan bli bedre. Næringsutvikling og kapital får mye fokus.  

Vi må ha med EU på laget. 

Myndighetene har tidligere samarbeidet over grensen, i arbeidet med en ny Svinesundbro. Vi 

kan få det til igjen. 2 millioner som bruker Oslofjorden som rekreasjonsområde, er ikke dette et 

godt nok argument for å gi området mer fokus? 

Når det kommer til prosjekt: lær av feilene som har blitt gjort og når et prosjekt er over, jobb 

videre med suksessene.  

Kosterhavet/Hvaler/Færder Nationalparksområden  

Monica Olsen, Ytre Hvaler nasjonalpark 

Monica peker på at nasjonalparkene samarbeider godt og har felles forvaltningsplaner. 

Det er en rekke tidligere/eksisterende overvåkningsprogrammer. Mye av dette er grunnen til 

kunnskaper som finns i dag.  Det er også veldig mange aktører som er interesserte i å være med 

på ulike forskningsprosjekter innen miljø. 

Hva slags kunnskapshull har vi? Trenger flere overvåkningsprogrammer (korallrev, leppefisk, 

ålegress). Ser et stort behov for å tette kunnskapshull. Hvordan gjør vi dette? 

Kosterhavet/Hvaler/Færder Nationalparksområden 

Anders Tysklind, Kosterhavets nationalpark 

Vårt gemensamma arv har styrket samarbeidet mellom nasjonalparkene. 

Nasjonalparkområdene kjenner ingen grenser. 

Det gjelder å finne en balanse mellom det å bevare, forvalte, turisme, kunnskap, fremme 

forskning. I tillegg gjelder det å få fram kunnskap FØR man begynner å gjøre noe. Spesielt i en 

nasjonalpark med mange sjeldne arter.  

Det er ofte mange aktører som skal bidra i denne typen prosjekt og arbeid, men det er viktig å 

følge opp underveis. 

Kan vi gjøre vår kunnskap mer tilgjengelig for allmennheten? Vi som jobber med havområdet 

besitter mye unik kunnskap. 
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Begge nasjonalparkene viser til veldig mange områder hvor de ser behov for forskning, støtte, 

mer kunnskap og samarbeid over grensen. 

Verksamheten och på Tjärnö 

Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet – Tjärnö 

Politikken i Sverige har vært veldig fokusert på Østersjøen og fiskebestander har gått ned fordi 

det har vært veldig lite fokus på dette politisk. 

Moderne DNA-teknikk har gjort at vi vet mye om torsk. Ikke like mye om andre fisk. 

Kartlegging av havbunnen er vanskelig, tidkrevende og dyrt, men nødvendig. 

Artenes utbredelse. Hva skjer med artene når klimaet endrer seg? Dette er noe vi må vite mer 

om. 

Kerstin inviterer til rundvandring på Tjärnö etter endt møte. 

Gruppdiskussioner 

Diskussionspunkter: 

Intresset för gränsregionalt samarbete: 

• Vilka unika tillgångar har vi i gränsregionen som vi ska bygga samarbetet på?

• Vilka utmaningar/hinder kan vi identifiera?

• Vilka mervärden kan vi skapa om vi samarbetar över gränsen?

• Vad vill vi åstadkomma? Vision? Mål?

• Vilka kompetenser finns att tillgå? Saknas organisationer som inte deltar vid mötet?

• Kring vilka ämnesområden vill vi samarbeta?

• Vilka pågående samarbeten och projekt kan vi bygga vidare på?

• Vilka åtaganden behövs för att skapa långsiktighet i samarbetet? Vad kan aktörerna ta

på sig? (årliga möten, avsiktsförklaring…)

• Vilken organisation och finansiering krävs för att driva gränsregional samverkan?
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Gruppe 1 

Samtalsledare: Susanne Lindegarth 

Deltagere: Anders Tysklind, Andreas Lervik, Bernt Aarset, Gunnar Åkerlund, Bjørn Winther 

Johansen, Ingela Skärström 

Vilka unika tillgångar har vi i gränsregionen som vi ska bygga samarbetet på? 

Nationalparkerna är vår unika tillgång, vi behöver säkerställa unikiteten, inte överexploatera 

•Vilka utmaningar/hinder kan vi identifiera?

För hårt tryck på nationalparkerna (säsongsberoende), slitage (ta ut avgifter för nyttjandet?) 

Tillgängliggöra området året runt 

Juridiska hinder för entreprenörer att arbeta på båda sidan gränsen 

•Vilka mervärden kan vi skapa om vi samarbetar över gränsen?

Planering för näringslivsutveckling viktigt: administrativa landgränser kan inte hindra t.ex. 

spridning, resursutnyttjande 

Det behövs gränsöverskridande kunskapsutbyte. 

Utbyta erfarenheter viktigt. Väldigt viktigt med mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte 

Kunskapsspridning och kunskapsinhämtning viktigt. 
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•Vad vill vi åstadkomma? Vision? Mål? 

Marknadsföra en gemensam bild över naturresursen vi delar, visa helheten. Vara generösa. 

Vara en kunskapsbank för företagare. 

 

•Vilka kompetenser finns att tillgå? Saknas organisationer som inte deltar vid mötet? 

NIVA 

Utbildning på NMBU naturbaserat reiseliv 

 

•Kring vilka ämnesområden vill vi samarbeta? 

Planeringsunderlag/kartor för att utveckla näringsverksamhet i nationalparkerna 

Vad innebär hållbar turism?  

Kunskapsspridning till olika målgrupper, digitalisering av kunskap. 

 

•Vilka pågående samarbeten och projekt kan vi bygga vidare på? 

Kommunalt samarbete mellan de norska nationalparkerna för att utveckla näringsliv i 

parkerna, kommunala näringscheferna deltar. Kan det vara en plattform som kan utökas? 

 

•Vilka åtaganden behövs för att skapa långsiktighet i samarbetet? Vad kan aktörerna ta på 

sig? (årliga möten, avsiktsförklaring…) 

Nationalparkerna är i sig långsiktiga, kan formulera avsiktsförklaring.  

Åtagandet behöver vara resurssnålt tidsmässigt så att organisationerna kan ta på sig mer 

arbete 

Lägstanivå är årligt möte där man redovisar pågående aktiviteter och projekt 

 

•Vilken organisation och finansiering krävs för att driva gränsregional samverkan? 

 

Identifiera (adoptiv)-politiker som får personliga marina rådgivare. 

Bjuda in till en vetenskaplig konferens 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 2  

Samtalsledare: Ingela Isaksson 

Deltagare: Lars Solheim, Monica Olsen, 

Bjørn Horten, Mathias Elvestad, Julia 

Sandberg, Jessica Hjerpe Olausson, 

Karsten Butenschøn. 

 

Inspel och reflektioner från deltagare: 

• Vi har behov för utbytet mellan 

våra länder – inte tänka gräns. 

o Sektorsgränserna är större 

än landgränsen 

• Ja till att ta vidare: Västsvenska Maritima klustret utgöra inspiration och blue-print för 

struktur och att omfatta området kring Skagerrak 

• Forskningen saknar inte det gränsöverskridande samarbetet – man är redan 

internationella i sin utövning 

o Utmaningen är att stärka kopplingen forskning till näring och förvaltning 

• Ta utgångspunkt i problemställningar – få förståelsen. Hitta ämnesområdena  

o Koppla till olika strategier ex. nationella, regionala, livsmedelsstrategier m.fl. 
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o Bioekonomisk strategi i Norge- men koppling mellan lokala och nationella 

nivån saknas 

o Nytt, nytte, nyttegjort utgöra ledord 

o Tänka mervärde till lokalbefolkningen och lokalsamhället – del av det hållbara 

samhällsbygget 

• Behov av Sammanställning - Pågående projekt och avslutade projekt samt analys. – ge 

grund för nästa steg.  

o Även fånga upp koncept t.ex. 

Skagerrak marina forum konceptet – privat sällskap men som saknade 

långsiktig förvaltning och koppling till det offentliga 

• Hur rigga gränsregionalt forum? – behöver in i linjeorganisationerna – del av 

linjeorganisationernas behov som inspel till ett gränsregionalt forum – definiera vad 

gör vi bättre tillsammans.  

o Definiera frågeställningar  

• I Sverige börjar få inblick i vad näringen behöver –> regelverk och harmonisera 

regelverk 

o Förslag som diskuteras i Sverige - Coacher/lotsar för att hjälpa framåt 

• Förslag: utveckla Fem större näringsprojekt att etablera, vilka är utmaningar och gå på 

djupet med möjliga lösningar 

o Lyfta och synliggöra problematiken som näringsliv som berörs av 

o Viktigt att förmedla: maritima näringar ofta liten och ung näring  

o Innovationsstöd för maritim industri – anpassa till dessa verksamheter – 

medvetandegöra  

o Identifiera praktisk och användbar forskning tillgång för förvaltning och 

näringslivsutveckling –  

o Utveckla beslutningsunderlag – gjort på vestlandet -ekologisk grundkart 

o Minst möjliga resurs att få svar på viljan att investera i – finns utrymmet att 

etablera 

• Vestfold/Östfold fylkesordförande mötas inom kort för att lufta frågan kring möjligt 

Politikerforum 

– Nordsjökommissionen för stort och för långt bort – Skagerrak försvinner i 

sammanhanget 

• Definiera begreppet hållbart och utveckla konceptet – vad innebär i praktiken 

• Nationalparker 10 år nästa år – möjlighet att nyttja för avsiktsförklaring? 

• Avancerad undervattens teknologi som del i kunskapsöverföring till en bredare 

allmänhet – att förstå livet under flaten/ytan. Bidra till Besöksturism samt utbildning. 

• Undgå att planlägga tekniskt tung verksamhet i NP 

o Muligheter på villkor – detta är ramarna 

o Nyttja gränsen som attraktion  

o Kompetenta guider som ger en naturupplevelse – svårt att få sökande 

o Styra verksamhet där lämplig  

o Vi må sörge för kunskapsunderlag för kloka planeringsbeslut 

o Likabehandling ja – men baksidan är: stelt och byråkratiskt – likatenkning! 

Mulighetsstudie – kunskapsstudie - Agder studien 

 

Fångat i håven i övrigt 
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• Avgränsning projekt Frisk Oslofjord – ekonomisk – ett steg på vägen för bättre 

kunskapsunderlag – svenskar utgöra observatörer i projektet och bjudas in att ta del.  

• Mulighetskartläggning för näringslivsutveckling – pågående projektet gör att vi närmar 

oss varandra. Utgör grunden till planläggning ger förutsättningar att avgöra lämpliga 

områden att utreda vidare utifrån.  

• Direktiv från politiken i Norge: Förvaltningsplan Oslofjord → Grensen till Agder  

o Bottnar i ett tydligt problem: kusttorsken är borta – engagerar forskningen och 

politiken   

o Torskefredningszoner – Telemark till svenska grensen – Fiskeridirektoratet 

• Saknar näringslivet i samverkan vid dagens möte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 3 

Samtalsledare: Elsie Hellström 

Deltagare: Anita Tullroth, Margaretha Fredriksson, Ola Omberg,Tore Hansen, Kerstin 

Johannesson, Lena Gipperth, Helalia Zamir 

 

1. Vilka unika tillgångar har vi i gränsregionen som vi ska bygga samarbetet på? 

Gruppen ansåg, att det behöver man inte ta tid till att diskutera, det vet vi redan och det finns 

mycket material som beskriver det. 

2. Vilka utmaningar/hinder kan vi identifiera? 
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Det är t.ex. olika strukturer och förvaltningssystem samt resurser mellan Kosterhavets 

nationalpark och Ytre Hvaler vilket försvårar samarbetet 

Det försvårar bland annat en gemensam uppföljning. 

Det krävs en mer strukturerad långsiktig arbetsform mellan akademierna på svensk och norsk 

sida, för att över tid nå längre än det som projekten ger. De ger bra resultat men resultaten 

bör kunna föras in i ansvariga organisationers/myndigheters ordinarie verksamhet. 

Finns goda exempel på samarbete mellan Oslo Universitet och GU inom juridik 

En tydlig politisk förankring saknas idag i arbetet kring och i Skagerrak. Den politiska nivån 

måste synlig och tydliggöras. 

3. Vilka mervärden kan vi skapa om vi samarbetar över gränsen? 

Ett förslag är att utveckla ett gemensamt digitalt informationssystem inom nationalparkerna 

riktade till besökare per båt. Man skall kunna se gränser, få information etc. 

Ola Omberg och hans studenter skulle kunna medverka i att utveckla ett sådant system. 

Andreas Skriver Hansson arbetar med något motsvarande 

Detta kan lyftas in i projektet 

 

4. Vad vill vi åstadkomma? Vision? Mål? 

Gruppen anser att de visioner och mål som finns i arbetet ”Marint Gränsforum Skagerrak ” är 

en start. Låt oss börja där, sedan pågår ett antal olika samarbeten som bör kopplas in för att få 

en helhetsbild av vilka mål och visioner som diskuteras inom det marina området i 

gränsregionen inkl. Vestfold/Telemark 

5. Vilka kompetenser finns att tillgå? Saknas organisationer som inte deltar vid mötet? 

Vi diskuterade inte vilka kompetenser som finns att tillgå, konstaterade bara att det finns stor 

kompetens inom det marina området inom akademi, näring och offentlig verksamhet i 

Vestfold/Telemark, Østfold och Västra Götaland. Dessutom finns stora kontaktnät både 

nationellt och internationellt. 

Andra organisationer som bör finnas med i det framtida arbetet nämndes NIVA, Kystverket,  

m.fl. 

 

6. Kring vilka ämnesområden vill vi samarbeta? 

Följande idéer framkom under samtalet; 

• Starta ett pilotprojekt mellan Ytre Hvaler och Kosterhavets nationalpark för att lösa de 

hinder som idag råder på grund av olika förvaltningsstrukturer. 

Vi kanske kan få hjälp genom en ny EU – förordning som är under arbete 

”Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en mekanism 

för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande 

sammanhang” 

Komm.dok.nr COM82018)373 final 
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• En komparativ studie mellan nationalparkerna, för att belysa skillnader och dess 

fördelar samt nackdelar, för en hållbar utveckling i gränsregionen-Skagerrak 

Resurs: Hav och Samhälle samt ev. Oslo Universitet (juridiska fakulteten) 

• Digitalt informationssystem i nationalparkerna 

Resurs: NMBU- Ola Omberg samt ev. Andreas Skriver Hansson 

• Seafarm –testsite (kan inte beskriva mer vad som finns behov av att utveckla) 

Kerstin Johannesson GU/Tjärnö kontaktar Seafarm 

Ansvarig: Kerstin Johannesson GU/Tjärnö och Ola Omberg NMBU 

• Politikerutbildning inom marin hållbar tillväxt med fokus på ”ett friskt och produktivt 

Skagerrak. 

Tjärnö Marina Laboratorium kan erbjuda rådgivare 

Ansvarig: Svinesundskommittén tills vidare 

• Politiker som har intresse av marina frågor får en mentor/ambassadörs uppdrag 

Ansvarig: Svinesundskommittén och Tjärnö Marina Labboratorium tills vidare 

• Projektförslag -”Miljövänligt båtliv över gränsen” 

Ansvarig/resurs: Anita Tullroth Kosterhavets nationalpark och ev. Monica Olsen Ytre 

Hvaler (ej tillfrågad) 

• Gränsregional vetenskaplig konferens 

Ansvarig/kontaktperson: Kerstin Johannesson GU/Tjärnö 

• Skapa ett politikerkluster enligt bl.a. förslag i slutrapporterna från Forum Skagerrak 2 

och Hav möter Land 

Ansvarig: Svinesundskommittén tills vidare kontakta Högskolan Inlandet och Karlstad 

Universitet som har en utbildning ”Maser Public Administration” som eventuellt kan 

erbjuda studenter för exjobb. 

 

7. Vilka pågående samarbeten och projekt kan vi bygga vidare på? 

Det kräver en kartläggning, men några samarbeten/projekt presenterades under förmiddagen 

 

8. Vilka åtaganden behövs för att skapa långsiktighet i samarbetet? Vad kan aktörerna ta 

på sig? (årliga möten, avsiktsförklaring…)  

Alla var eniga om att nu måste det vara fokus på långsiktighet, att de 

organisationer/myndigheter som äger frågorna/uppdragen får mandat och resurser att arbeta 

gränsöverskridande med frågor som uppstår i gränsregionen  

Att skapa möten mellan berörda aktörer (akademi, näring, offentliga 

myndigheter/organisationer) årligen. 

Ett måste, att involvera olika politiska nivåer över gränsen i arbetet. Politiken måste få en 

tydligare roll än de haft. Det gränsregionala samarbetet kommer inte att få den robusthet och 

långsiktighet som krävs utan att politiken får en tydlig roll. 
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Både Lars Solheim och Anders Carlberg efterlyser ett politiskt forum för att skapa ett 

målinriktat arbete för ett ”Friskt och Produktivt Skagerrak”. 

Svinesundskommittén kan ta en samordnande roll i detta arbete 

Man bör utse några politiska ”faddrar” för arbetet och de kan få en egen forskare som 

rådgivare och kunskapsförmedlare säger Kerstin Johannesson 

 

9. Vilken organisation och finansiering krävs för att driva gränsregionalsamverkan? 

Det krävs att flera organisationer/myndigheter får i uppdrag att ansvara för det 

gränsregionala arbetet- Länsstyrelsen/Fylkesmannen, VGR/Fylkeskommunerna, GU/Tjärnö 

Marina Laboratorium m.fl. Det krävs även resurser annars är det enkelt att prioritera bort. 

Svinesundskommittén kan ta rollen att vara en plattform för det samarbetet över gränsen och 

då även involvera Vestfold/Telemark i arbetet 
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Oppsummering gruppearbeid 

Hur går vi vidare, vad är nästa steg, vem är värd nästa gång? 

Merverdi, dele kunnskap, lager og tilbyr møteplasser hvor vi kan dele erfaringer og kunnskap, 

besøksnæring, kan väst svenska clustret bli et blueprint som kan strekke seg over grensen?, kan 

vi gjøre noe rundt det at nasjonalparken(e) blir ti år neste år?, det er ikke nødvendigvis på det 

akademiske planet vi mangler samverkan, det er næringslivet som må kobles sammen, 

pilotprosjekt med fokus på mer like samarbeidsformer, hvordan utvikle felles digital 

informasjon, hvordan tilgjengeliggjøres informasjon. 

Presentasjonene fra dagen finner du HER.

http://svinesundskommitten.com/verksamhet/blaa-tillvaext/marint-graensforum-skagerrak/



