
1

Minnesanteckningar från

Gränsregionalt planforum
28 november 2019, Scandic Laholmen i Strömstad 
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Program - Gränsregionalt planforum 

09.15 

09.45 

Registrering och frukostmingel 

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

Gränsöverskridande arbete – resultat och effekter 
Julia Sandberg, Svinesundskommittén  

Workshop: 
• Vilket gränsöverskridande arbete bedriver din

organisation?
• Vilka behov har din organisation?

11.45 

13.00 

Paus 

En resa til Norge – tankar om regionens betydelse         
Gunnar Åkerlund, Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Nye viken – planer på plan!  
Jörn Haabeth, Viken fylkeskommune 

Marine grunnkart i kystsonen och samverkansprojekt         
Njål Tengs-Hagir, Statens Kartverk

LUNCH 

Datadelning Sverige-Norge  
Magdalena Andersson, Lantmäteriet 

Marin grunddata, ett ovärderligt kunskapsunderlag för havet 
Magnus Wallhagen, Sjöfartverket 

Kosterhavets och Ytre Hvalers nationalparker – Möjligheter 
och utmaningar med gränsöverskridande samverkan       
Anders Tysklind, Kosterhavets nationalpark 

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

15.30 

Paus 

Gemensam diskussion 

Summering och planforum 2020 

Avslut  
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Sammanfattning  

Gränsregionalt planforum 2019 fokuserade 
på kunskapsunderlag, ett ämne som skapade 
engagemang och diskussion under dagen. Del-
tagare som väldigt sällan sitter kring samma 
bord kunde med högt i tak diskutera möjlig-
heter och utmaningar vi står inför, och dela 
med sig av kunskaper över nationsgränsen. 

Deltagarnas utvärderingar av dagen visar att vi 
med gränsregionalt planforum skapar en småskalig 
men unik svensk-norsk mötesplats. Sammanfatt-
ningsvis ger denna form av mötesplats en inblick i 
vad olika organisationer och myndigheter arbetar 
med och skapar större möjligheter till samhandling. 

“En svårfångad, men vik-
tig, kunskap om hur olika 
aktörer bidrar till viktiga 
förutsättningar för planering 
av samhället”

”Jeg synes slike møteplasser er 
veldig verdifulle - det knyttes 
relasjoner og man kan se hva 
andre arbeider med“

”Først og fremst er det en møteplass for å knytte kontakter 
og utveksle informasjon om hva de ulike holder på med og er 
opptatt av. Dette gir større muligheter for samhandling”

“Bedre forståelse for felles 
utfordringer og muligheter i 
havrommet og langs kyst-
sonen“

”Mycket bra med kun-
skapsöverföring mellan NO - 
SE. Tydligt att man har kommit 
längre med datautbyte och 
marina grundkartor i NO”

Deltagarnas kommentarer om vad denna mötesplats bidrar med:

” Fortsette som før med 
å være en møteplass for 
informasjonsutveksling” 

”Dersom det kan settes i gang ett eller 
flere delprosjekter som gir resultater 
ganske fort, vil dette kunne bidra til at 
mange ser nytten av det grenseregio-
nale samarbeidet, og dermed kunne 
forlenge det”

”Det bør fokuseres på 
flere nivå, herunder fra 
det politiske og ned til det 
konkrete”

Deltagarnas tankar om framtida arbete:

Under kommande året och till nästa års 
gränsregionalt planforum önskas bland an-
nat fokus på specifika case - eventuellt inom 
nationalparkerna. Dessa kan belysa behov av 
marina kunskapsunderlag. Det önskas fort-
satt arbete med politisk förankring av Skagerr-
ak, och att sprida kunskap kring samarbets-
former som kan leda till varaktig samverkan. 
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Välkomna och presentation av 
Marint Gränsforum Skagerrak 
Cajsa-Malin Sandblom, Svinesundskommittén
Bjørn Horten, Østfold fylkeskommune

Cajsa-Malin Sandblom och Bjørn Horten häl-
sar välkomna och presenterar projektet Ma-
rint Gränsforum Skagerrak, inom vilken 
gränsregionalt planforum arrangeras. Bjørn 
Horten  inleder med att  berätta att vi är rätt 
i tiden med vårt projekt, då FNs tiårstema för 
2021-2030 är havforskning och hållbarhet-
smål nummer 14 - livet under vann är i fokus.  

Marint Gränsforum Skagerrak pågår mel-
lan januari 2019 och december 2021 och ver-
kar för att stärka marin näringslivsutveckling i 
gränsregionen, genom en nära koppling och 
förankring till forskning och akademi samt plan 
och havsförvaltning. Projektet önskar skapa en 
 

Minnesanteckningar 

långsiktighet i arbetet med Skagerrak för 
att uppnå “Ett friskt och produktivt skagerr-
ak” genom att jobba för varaktiga struk-
turer både politiskt och administrativt. 

I projektet finns tre delområden – näringsliv, 
forskning och akademi samt havsförvaltning. Inom 
näringsliv finns ett fokus på marina livsmedel, och 
specifikt ostron och alger. Under projektets tid 
har ett flertalet nätverk etablerats och works-
hops arrangerats för att stärka företagens möjlig-
heter till utveckling, både i Sverige och Norge. En 
marin företagsmässa har arrangerats på Tjärnö 
marina laboratorium, där företagare hade möj-
lighet att knyta kontakter med varandra, forskare 
och kommunala och regionala tjänstemän över 
gränsen, samt ta del av den senaste forskningen. 

På Tjärnö har även en gränsregional forskarkon-
ferens arrangerats, som möjliggjorde att forskare 
från Sverige och Norge fick ta del av varandras 
pågående arbete, knyta kontakter och diskutera 
möjliga samarbeten. En forskarkonferens under 
2020 är redan i planeringsstadiet, och kommer ar-
rangeras av Havforskningsinstituttet i Flødevigen. 
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Länsstyrelsens Norgebesök – 
tankar om regionens betydelse
Gunnar Åkerlund, Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands Län

I september 2019 reste funktionen för regional 
utveckling till Norge för att besöka Fylkesman-
nen i Oslo og Viken, samt Østfold fylkeskommu-
ne. Detta studiebesök var ett resultat av kontak-
ter som knöts under gränsregionalt planforum 
2018 och den inblick i tangerande arbetsområ-
den mellan myndigheterna på svensk och norsk 
sida. Här ser Länsstyrelsen det bland annat som 
intressant att följa upp hur man på norsk sida 
arbetar med bostadsförsörjning och hur Agenda 
2030 inkorporeras i planarbete. Det är även in-
tressant att se till den regionala planeringsnivån 
i Norge då detta är en allmän diskurs i Sverige.

Inom Länsstyrelsens uppdrag (Förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion samt 
regleringsbrev) står det under samverkan att 
Länsstyrelsen ska samverka med andra statliga 
myndigheter i och utanför länet om frågor inom 
Länsstyrelsens verksamhetsområde påverkar 
eller har betydelse för den myndighetens verk-
samhet. Det står även att Länsstyrelsen ska in-
formera motsvarande myndigheter i nordiska 
länder inom frågor som kan antas ha betydelse 
för den utländska myndighetens verksamhet (9 
§ och 10 §). Inom Länsstyrelsens uppdrag lig-
ger alltså att samråda och informera men inte 
samverka, och i de regleringsbrev som Läns-
styrelsen mottager varje år finns sällan något 
som påverkar gränsöverskridande samarbete. 

För att se på gränsregionen och Skagerrak kan 
det vara en god idé att illustrera regionen utan 
de administrativa gränserna som finns, både inom 
länderna och mellan dem, enligt Gunnar Åkerlund. 

Pågående arbete – resultat och 
effekter
Julia Sandberg, Svinesundskommittén

Julia Sandberg presenterar det nuvarande 
arbetet inom plan och havsförvaltning, som är att 
skapa möjligheter till dialog mellan Sverige och 
Norge inom befintliga strukturer. Detta handlar 
till stor del om att identifiera kunskap och sprida 
den, skapa och facilitera dialog mellan Sverige och 
Norge och arbeta för varaktiga strukturer. Exem-
pel på aktiviteter inom projektet är att tydliggöra 
vilka uppdrag och mandat som finns genom att ta 
fram en strukturbild över ansvar och roller. Pro-
jektet ska även arrangera gränsregionalt planfor-
um och att arbeta för en politiskt förankring. I det 
sistnämnda arbetet har konturerna av en politiskt 
grupp formats, med politiker från Västra Göta-
land, Østfold, Vestfold och Agder som har deltagit 
i diskussionerna. Svinesundskommittén har nu 
i uppdrag att ta fram ett underlag som däref-
ter ska behandlas i respektive fylke och region. 

Ett exempel på resultat av Østfold 
fylkeskommunes och Svinesundskommitténs 
arbete är att de norska kustkommunerna Hal-
den, Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Nye Moss 
och Råde har ingått ett samarbete med Øst-
fold fylkeskommune. De har beställt en kun-
skapssammanställning från NIVA (Norsk In-
stitutt for Vannforskning) som ska behandla 
fysiska, biologiska och kemiska förutsättningar 
för marina näringar längs kusten. Sammanställ-
ningen ska kunna användas både som en möjlig-
hetskartläggning och som beslutningsunderlag. 

Årets gränsregionala planforum är det andra 
i ordningen. Vid förra årets forum fanns enig-
het om att det gränsregionala perspektivet ger 
mervärde genom kunskapsdelning och Svine-
sundskommittén fortsätter därmed att arbeta 
med att skapa mötesplatser och söka lösningar 
till varaktiga strukturer. Julia Sandberg presen-
terar därefter att Gränsregionalt planforum i 
år har ett fokus på kunskapsunderlag och oli-
ka typer av samverkansprojekt. De diskussio-
ner och tankar som uppstår under dagen kom-
mer förankras i projektets fortsatta arbete.  
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Nye Viken – Plan for planer!
Jørn Haabeth, Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune heter det nya större fylket 
på norsk sida som gäller från 1 januari 2020. Det-
ta innebär att tre tidigare fylken slås samman och 
omfattar 51 kommuner med 1,2 miljoner invånare. 
Just nu pågår arbetet inom Viken att arbeta fram 
en regional planstrategi berättar Jørn Haabeth. 

En regional planstrategi ska tas fram minst en 
gång under varje mandatperiod, och är ett sty-
rande dokument på regional nivå. Den är central 
i processen för utformningen av mål och strategi-
er och ska definiera planhierarkin och ta ställning 
till vilka andra planer som ska utarbetas, eller frå-
gor som ska prioriteras. Hittils har fokus legat på 
Agenda 2030 och kunskapsunderlag kopplat till 
samtliga hållbarhetsmål. Ett första kunskapsun-
derlag publicerades i december 2019 och innehål-
ler en statistikbank och analysrapporter baserat 
på datan. Bland annat behandlas FNs hållbarhet-
smål nr 14 – Livet under vann i kunskapsunder

laget. Jørn Haabeth säger att mycket information 
finns även om data saknas, exempelvis kring bio-
logiska mångfald och kartläggningar under vatten. 

Kopplingen till Sverige i Viken planstrategi är liten, 
men det finns spår säger Jørn Haabeth. Bland an-
nat arbetas det med statistik inom STRING-sam-
arbetet. Han tror själv att gränsregionen blir 
viktig, och region Västra Götaland tillsammans 
med Viken gör att den kan få kraft. Gränsregio-
nen behöver synliggöras och sättas på agendan. 



7

Marine grunnkart i kystsonen – 
vi slås på lyset under vann! 
Njål Teng-Hagir, Statens Kartverk 

Om världens hav var en stat skulle det vara den 
femte största ekonomin i världen. Nordens hav 
tillsammans skulle vara den 11:e största ekono-
min. Norges vision är att bli bli bäst på hav enligt 
den nationella Havstrategin och regeringen har 
under 2020 avsatt 13,8 miljoner norska kronor 
till ett nytt kunskapsunderlag för tre pilotområ-
den, så kallade marine grundkart. I detta arbete 
har Njål Teng-Hagir varit drivande. Staten finan-
sierar 50 procent och kommuner och fylkes-
kommuner finansierar resterande 50 procent. 

De marina grundkartorna ska omfatta hela vat-
tenpelaren och innehålla information om vatten-
ståndsdata, batymetri och processerad backs-
catter. Norges Geologiska Undersøkelser ska 
tillhandahålla bland annat bottentyper, botten-
sedimenter, landskap, landformer och kemiskt 
tillstånd. Havforsknignsinstituttet ska tillhanda-
hålla bland annat naturtyper och strömmodell. 

De marina grundkartorna är kostsamma, men 
i jämförelse med kostnader för att anlägga 
en väg eller en cykelbana är det inte så myc-
ket enligt honom. Ambitionen är att skapa ett 
nationellt kartläggningsprogram som inne-
bär att hela den norska kusten kan kartläg-
gas på samma vis. Genom att veta mer om det 
dramatiska landskap som faktiskt finns under 
vattnet kan dess resurser nyttjas på effektiva-
re och mer hållbart vis säger Njål Tengs-Hagir.
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Datadelning Sverige Norge 
Magdalena Andersson, Lantmäteriet

Lantmäteriet har kartlagt Sverige sedan 1628. 
Idag arbetar Lantmäteriet med fastighets-
bildning, fastighetsinskrivning och geodata. 

Geodata är en förutsättning för samhällsutveckling, 
och Lantmäteriet jobbar i samverkan med Bover-
ket och SKR (Sveriges kommuner och regioner) 
för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. 

Möjligheten att kunna använda ett grannlands 
geoadata är viktig för att skapa och använda 
mer sömlös information. Behovet av offentlig 
geodata finns mellan kommuner, regioner och 
myndigheter både i Sverige och Norge, inom 
bland annat blåljuverksamhet, samhällsplane-
ring och natur- och miljövård berättar Magda-
lena Andersson. Av denna anledning har Sverige 
och Norge samarbetet “dataledning Sverige och 
Norge”. Numera finns svenska kartor och ge-
odata tillgängliga med norsk kodning, däribland 
Terrängkartan, Vägkartan och Översiktskartan. 
Även norsk geodata med svensk kodning som 
motsvarar Terrängkartan och Översiktskartan 
finns tillgängliga och kan laddas ner via Geonorge. 

Lantmäteriet samverkar även internationellt 
kring maritima gränser genom PCC – Perma-
nent committee on Cadastre in the European 
Union. 

Marina grunddata, ett ovärder-
ligt kunskapsunderlag för havet
Magnus Wallhagen, Sjöfartsverket

“Mänskligheten vet faktiskt mer om ytan på mars 
än vad vi vet om vattenytan nedanför oss” säger 
Magnus Wallhagen och pekar ut mot havet utanför 
fönstret. Han berättar att ca 4 procent av vattnet 
grundare än 10 meter är uppmätt med moder-
na verktyg. Exempelvis innebär nya tekniker att 
sjömätningar kan förbättras, och Magnus Wallha-
gen berättar om ett område utanför Gotland där 
uppmätt djup konstaterades vara 5,3 meter i 2018 
istället för 7 meter som djupet mättes till i 1991. 
Analyser av fartygsspår visade att ett fartyg med 
5,2 meter djupgående har passerat inom 10 meter. 

Nya sjömätningar skulle inte bara innebära säkrare 
sjöfart, men även kunna tillföra annan samhällsnyt-
ta. Informationen skulle exempelvis kunna nyttjas 
inom klimatanpassning och utveckling av näringar. 

Ny teknik möjliggör en fullständig bottentäckning 
men detta skulle uppskattningsvis kosta 600 miljo-
ner kronor. Utöver den finansiella frågan finns även 
frågan om sekretess som påverkar vad som kan 
kartläggas och får offentliggöras. I Sverige saknas 
också en utpekad myndighet för bottensubstrat. 

Sjöfartverket tillhandahåller geodata, bland annat 
Sveriges maritima gränser. Annan sjögografisk data, 
bland annat djupdata finns att beställa mot kostnad. 
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Kosterhavets och Ytre Hvalers 
nationelparker – möjligheter 
och bara möjligheter
Anders Tysklind, Kosterhavets nationalpark / 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Kosterhavets nationalpark invigdes 2009-09-
09 och samtidigt invigdes Ytre Hvaler nasjo-
nalpark som ett resultat av gemensamt arbete 
mellan Sverige och Norge under Interreg-pro-
jektet Kosterhavet och Ytre Hvaler – Vårt 
gemensamma/felles arv. Processen inför bildandet 
var öppen och deltagande, med möten, arbets-
grupper och allmänna träffar med mera. En rad oli-
ka  undersökningar och mätningar genomfördes.

Undersökningarna och informationen lade grun-
den till de planer för förvaltning och övervak-
ning som i senare led togs fram gemensamt. 
Nationalparkerna ser behov av en effektiv
förvaltning över nationsgränsen genom sam-
ordnad uppföljning, miljöövervakning och ge-
mensam databas. Ett problem är att Ytre Hvaler

nasjonalpark inte har haft budget till att jobba 
med uppföljningsobjekt, men nu finns möjlig-
heter till detta inom projektet Frisk Oslofjord. 

Syftet med bildandet av Kosterhavets nationalpark 
är att bevara områdets särprägling och artrikhet i 
väsentligt oförändrat skick samtidigt som det ska 
förekomma ett hållbart nyttjande. Forskning och 
utbildning ska främjas och besökare ska kunna 
uppleva och ta del av kunskap kring området och 
hur det kan nyttjas hållbart. Den information som 
finns och konitnuerligs tas fram kan användas som 
underlag till information för kunskapsturism. Att 
förstå vad som finns under ytan är oerhört viktigt 
ur en medvetenhetsaspekt. Ett hållbart nyttjande 
av våra resurser kräver kunskap och uppföljning, 
och en adaptiv förvaltning ska vara gemensam. 
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Diskussion 

Deltagarna vid gränsregionalt planforum arbe-
tar på olika sätt med havet – med kunskaps-
försörjning, kartläggningar, miljö- och klimatfrå-
gor, näringsliv, planering med mera. I olika grad 
samverkar de redan över nationsgränsen inom 
vissa frågor eller uppdrag. De åsikter som del-
tagarna delar är att kunskap är grunden till ett 
hållbart nyttjande, och vi behöver veta mer 
om det landskap och liv som finns under ytan. 

Att försöka samla Sverige och Norge kring Ska-
gerrak är svårt och en lång process. Troligtvis 
behövs olika typer av forum och mötesplatser. 
Att fortsätta arbeta för en politisk förankring 
är dock en förutsättning för att skapa långsik-
tighet. Det är också viktigt att fortsätta bely-
sa Skagerrak genom att visa på de möjligheter 
och utmaningar som Sverige och Norge del-
ar. För att tydliggöra detta bör Skagerrak illus-
treras i en karta utan administrativa gränser. 

Vid flertalet tillfällen i diskussionerna näm-
ns sviktande fiskbestånd. Kan fisken an-
vändas som en indikator för miljötillstånd?  

Marina grundkartor har stort fokus under 
dagens presentationer och diskussioner. Det 
finns enighet om att kunskapsunderlag behövs. 
Den typ av kartläggning som nu genomförs på 
norsk sida är dock inte möjlig att genomföra 
i Sverige med den lagstiftning som råder nu, 
sekretessen är alldeles för stark. Däremot 
kan det finnas större möjligheter att utma-
na sekretessen på västkusten, i jämförelse 
med östkusten. Med större kunskap om livet 
och miljön under ytan och genom modelle-
ring av marina grundkartor skulle övervak-
ningsstationer kunna få otimerad placering.  

Diskussionerna kring projektets fokus samman-
faller med inriktning för gränsregionalt planfor-
um 2020. Nationalparkerna på båda sidor av 
gränsen kan utgöra strategiska områden att tit-
ta närmare på. Ett exempel är att se på vilken 
typ av underlag som finns och huruvida den-
na är tillräcklig för att eventuellt utveckla eller 
utesluta någon form av näringslivsverksamhet 
(exempelvis odling av ostron, blåmusslor eller al-

ger). Ett sådant pilotområde på vardera sida av 
gränsen skulle kunna visa på nyttan av adekvat 
kunskapsunderlag och därmed illustrera och 
visa på processerna hos berörda myndigheter. 

Det vi delar är havet, som inte låter sig påverkas 
av våra administrativa gränser. Till exempel är det 
omöjligt att förstå Oslofjordens tillstånd utan att 
se till påverkan utifrån - där strömmar från Ös-
tersjön och västkusten förenas med det atlantis-
ka vatten och nordsjöströmmar som möter upp 
med avrinning från land. Att försöka samlas kring 
havs- och kustzonsplanering är dock för stort 
och brett, med alla de intressen och anspråk 
som berörs. Därför är det en god idé att sätta 
förstoringsglas på någon eller några frågor eller 
områden, och lyfta de resultat eller problematik 
som identifieras vid nästa års gränsregionalt plan-
forum samt genom projektets arbete generellt. 

Mer information och länkar: 

Svinesundskommitténs projektsida - 
Marint Gränsforum Skagerrak

Projektets blogg - Produktivt Skagerrak 

FNs tioårstema 2021-2030 - havforskningstiår 
for bærekraftig utvikling 

https://oceandecade.org/
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/marint-gransforum/
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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 tilnær-
ming 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.

Marint Gränsforum Skagerrak

Kontaktpersoner

Cajsa-Malin Sandblom
Processledare
cajsamalin@svinesundskommitten.com
+46 70 244 5010

Bjørn Horten
Projektledare
bjornhor@viken.no
+47 905 99 496

Ingela Skärström
Projektledare näringsliv
ingela@svinesundskommitten.com 
+46 70 581 5723

Julia Sandberg
Projektledare plan och havsförvaltning
julia@svinesundskommitten.com 
+46 70 862 4817




