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Syfte och mål

Projektet 
- Friskt och produktivt Skagerrak

- Dialog och samverkan över 
gränsen

- Gemensam kunskapsbas

Dagen
- Gemensamt diskutera 

möjligheterna till 
gränsöverskridande samverkan 
utanför projektform 



Maritima näringar 

• SVERIGE - Med maritima näringar avses här verksamheter som sker på, i eller är beroende 

av resurser från havet samt verksamheter som bidrar med varor eller tjänster direkt riktade 

till de maritima verksamheterna. (Källa: Boverket) 

• NORGE - Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og 

verft spredt langs kysten i regionale klynger. (Källa: Nærings- og fiskeridepartementet) 



Bo Hamrå
”På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för 
att ange styrbord och babord för farleden in till Halden. Det 
var en omständlig procedur när en lampa gick sönder. När en 
lampa gick sönder skulle en viss person i Norge kontaktas. Han 
hade sedan en kontaktperson på svenska sidan, som 
kontaktade länsstyrelsen i Göteborg, som kontaktade UD i 
Stockholm, som kontaktade UD i Oslo, som kontaktade norska 
tullen som bad den norska kontaktpersonen byta ut den 
trasiga lampan!”  Detta hände på 80-talet……
källa VGRs rapport. 



Gränskommittéerna 
Gränskommittéerna är medlemsorganisationer som 
samlar lokala och regionala aktörer som verkar för att 
främja utvecklingen i gränsregionerna i Norden. Den 
lokala och regionala förankringen av samarbetet är 
central och har bidragit till att verksamheten är 
livskraftig och fortsätter att utvecklas 





• Hållbar landsbygdsutveckling

• Innovativa och resilienta regioner

• Hållbara städer och stadsutveckling

• Gränshinder

Nordiskt samarbetsprogram för 
Regional utveckling och planering 
2017-2020
Regionalpolitiska temagrupper 



Medlemmar
• Aremark kommuner

• Bengtsfors kommun

• Dals-Eds kommun

• Fredrikstad kommune

• Halden kommune

• Hvaler kommune

• Mellerud kommun

• Rakkestad kommune

• Rygge kommune

• Råde kommune

• Sarpsborg kommune

• Strömstad kommun

• Tanums kommun

• Trollhättan Stad

• Västra Götalandsregionen

• Åmåls kommun

• Østfold fylkeskommune



Fyra fokusområden

Gränshinder/Gränsmöjligheter Blå tillväxt

TurismGrön tillväxt



• VG 2020

• Fylkesplan Östfold

• Interreg Sverige/Norge

• Handlingsprogram Fyrbodal

• Kommunernas visioner och planer

• Nordiska Ministerrådets samarbetsprogram

Vad ska vårt arbete utgå från?



Forum Skagerrak II maj 2007

STYRGRUPPENS FÖRSLAG
➢ Samarbetet kring Skagerrak bör fortsätta och 

utvidgas till att gälla också Kattegatt.

➢ Samarbetet bör inte innebära löpande
operativa uppgifter, utan bör tillhandahålla en 
plattform för tvärsektoriella diskussioner.

➢ Ett ökat politiskt engagemang är viktigt.

➢ Den grundläggande målsättningen bör vara 
att verka för hållbar tillväxt och utveckling
med fokus på de goda havsmiljöerna som 
fundament i en positiv utveckling.

➢ Ett fast sekretariat bör bildas med uppgift att  
följa utvecklingen inom Skagerrak-Kattegatt



”Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden”.

I meddelandet belyses hur EU och dess medlemsländer kan 

minska komplexiteten i, tidsåtgången och kostnaderna för interaktion över 

gränserna och främja gemensamt utnyttjande av tjänster vid de inre gränserna.

att utnyttja de här regionernas fulla potential.



Marint Gränsforum Skagerrak



Övergripande mål
• att genom samarbete över gränsen och 

med ett transdiciplinärt arbetssätt styrke
Skagerrak som en livskraftig miljö och en 
hållbar blå tillväxtregion i Norden. 

• dette skal sette Skagerrak på kartet over 
viktige havområder, og prosjektet skal 
lede til en varig struktur både politisk og 
administrativt



Dags att använda samlade
trådar och ihopknuten kunskap

Citat från slutkonferens ”Hav möter Land 29-30 maj 2013



Tack för visat intresse
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com


