
 

Marint Gränsforum Skagerrak bjuder in till gränsregionalt planforum i 
Strömstad. Årets upplaga riktar sig till tjänstemän på regional och nationell 
nivå inom havsförvaltning och havs- och kustzonsplanering samt regional 
planering och utveckling i gränsregionen.   

Årets program bygger på de gemensamma slutsatser som vi enades om under 
förra årets gränsregionala planforum: Att kunskapsdelning är ett starkt 
mervärde och att dialog och samverkan önskas mellan de strukturer som 
redan finns.  

Vilka resultat och effekter har det gränsöverskridande arbetet skapat? Vad 
sker inom kunskapsförsörjning? Vilka behov behöver vi fokusera på? 
Samverkan på olika nivåer kommer presenteras, med utmaningar och 
möjligheter i fokus.  

Dagen är till för att gemensamt bygga vidare på samverkan inom gränsregional 
förvaltning och planering. Vi önskar därför att ni inför dagen funderar över era 
organisationers gränsöverskridande arbete utifrån följande frågeställningar:  

• Vilket gränsöverskridande arbete bedriver din organisation?
• Vilka behov finns?
• Vilka möjligheter kan identifieras?

Varmt välkomna! 

För mer info kontakta: Julia Sandberg • +46 708 62 48 17 • julia@svinesundskommittén.com 
Dagen är kostnadsfri men vid uteblivet besök debiteras 500 kronor per person. 

Anmäl dig här 
Senast 11 november 

Marint Gränsforum Skagerrak ägs av Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune och medsökande är Göteborgs universitet genom Tjärnö 
marina laboratorium och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Med samarbeid over grensen og en tverrfaglig tilnærming skal Skagerrak styrkes som et 

levedyktig miljø og en blå vekstregion. Målet med prosjektet er en økt og bærekraftig marin næringsutvikling gjennom samarbeid i grenseregionen 
mellom bedrifter, havsforvaltning, forskning og akademia. 

Gränsregionalt planforum 2019 

28 november 2019, kl. 09.15-15.30 
Scandic Laholmen, Strömstad 

Välkommen till

gränsregionalt planforum 

mailto:julia@svinesundskommittén.com
https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=305088a97edae66af6361096ee2f12135548c5c&sessid=v1--dublLwOc9HdcdNBkJDn~f~ZQ1SuA7qE&page=1


Program 

09.15 

09.45 

Registrering och frukostmingel 

Välkomna & presentation av projektet  
Cajsa-Malin Sandblom, Svinesundskommittén 
Bjørn Horten, Østfold fylkeskommune 

Arbetet inom projektet - resultat och effekter 
Julia Sandberg, Svinesundskommittén  

Workshop: 
• Vilka behov har du och din organisation?
• Vilket gränsöverskridande arbete bedriver din

organisation?

11.45 

13.00 

Paus 

Länsstyrelsens Norgebesök– tankar om regionens betydelse 
Gunnar Åkerlund, Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Nye viken – plan for planer!  
Jørn Haabeth, Viken fylkeskommune 

Marine grunnkart i kystsonen - vi slår på lyset under vann!        
Njål Tengs-Hagir, Statens Kartverk 

LUNCH 

Datadelning Sverige Norge 
Magdalena Andersson, Lantmäteriet 

Marina grunddata - ett ovärderligt kunskapsunderlag för havet  
Magnus Wallhagen, Sjöfartverket 

Kosterhavets och Ytre Hvalers nationalparker – Möjligheter 
och bara möjligheter                                                           
Kosterhavets nationalpark 

Workshop: 
• Utifrån identifierade behov – hur går vi vidare?
• Vad kan göras inom respektive organisation?
• Vilka resultat ska gränslöst arbete leda till?

Paus 

Gemensam diskussion 

Summering och planforum 2020 

15.30 Avslut  




