
Svinesundskommittén



Detta är Svinesundskommittén

• Ett politiskt samarbete mellan Viken och Västra 
Götaland. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb 
och utveckling mellan länderna.

• Svinesundskommittén arbetar på
mandat av medlemmarna och
Nordiska ministerrådet.



Medlemmar

• Aremark kommuner

• Bengtsfors kommun

• Dals-Eds kommun

• Fredrikstad kommune

• Halden kommune

• Hvaler kommune

• Mellerud kommun

• Rakkestad kommune

• Rygge kommune

• Råde kommune

• Sarpsborg kommune

• Strömstads kommun

• Tanums kommun

• Trollhättan Stad

• Viken fylkeskommune

• Västra Götalandsregionen

• Åmåls kommun



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 

• Utifrån det nordiska ekonomiska bidraget utgöra den institutionella 
infrastrukturen för det lokala och regionala gränsöverskridandesamarbetet



Vad ska vårt arbete utgå från?

• VG 2020

• Østfold fylkesplan

• Interreg Sverige / Norge

• Handlingsprogram Fyrbodal

• Kommunernas visioner och planer

• Nordiska ministerrådets samarbetsprogram 



Nordiskt samarbetsprogram för regional 

utveckling och planering 2017-2020

Regionalpolitiska temagrupper

• Hållbar landsbygdsutveckling 

• Innovativa och resilienta regioner 

• Hållbara städer och stadsutveckling

• Gränshinder



Fokusområden



Hålltider för dagen

11.00 Kaffepaus

11.15 Förväntningar från projektets partner

12.00 Företagsbesök Ostrea

13.10 Lunch

13.40 Presentation av extern utvärdering 

15.20 Båten avgår mot Strömstad



Marint Gränsforum Skagerrak 

Ett friskt och produktivt Skagerrak



Projektägare och medsökande

Svinesundskommittén Göteborgs universitet

Viken Fylkeskommune Länsstyrelsen Västra Götalands län



Finansiärer 



Vilka är vi som arbetar för Marint 
Gränsforum Skagerrak? 



Marint Gränsforum Skagerrak arbetar för

Gränsregional hållbar marin näringslivsutveckling

Genom ett nära samarbete med havsförvaltning, forskning och akademi skall
näringslivsutveckling gesmöjlighet till långsiktig hållbar utveckling

Projektet skall leda till varaktiga arbetsformer och mötesplatser både politisk och 
administrativt



Extern projekt utvärdering 

• Alla projekt över 1,5 miljoner €

• Beskriva projektets genomförande, resultat och effekter i 
relation till planer och mål som finns på projekt- och 
programnivå.

• Välkomna teamet från Nordregio



Gränsregional forskarkonferens

• En konferens fokuserad på forskning runt Skagerrak



Mattilsynet och Livsmedelsverket

• Forvalter regler som er viktige for næringsaktørene

• Hvasom skiller mellom lov og forvaltning norsk og svensk side

• Hvordan våre bedrifter som ønsker å samarbeide over grensen skal forholde seg

• Er det noen av reglene som kan forenkles og harmoniseres mellom landene. 



Næringscase med nettverk av bedrifter

Marin turisme

Alger, Tang & Tare

Landbasert akvakultur

«Nye råvarer»Østers/Skjell



Algnätverket

• Ca 15 bedrifter i nettverket 

• Møtes 2 ganger i året

• Forum för att utbyta kunskap och lyfta frågeställningar

• Kan det finns en möjlighet till klimatkompensation for 
algedyrking?

• Mattrygghet - näringsinnehåll, etikettering, 
innehåll (lagar &regler)

• Nyetableringer, dyrking og tilliggende virksomheter



Ostronnätverket

• Ca 15 bedrifter i nettverket

• Møtes 2 ganger i året

• Forum för att utbyta kunskap och lyfta 
frågeställningar

• Kommersialisering av Gigas/Stillehavsøsters

• Oppdrett av vanlig Østers (flatøsters)

• SNOK – Nordisk forskningsprosjekt for 
Stillehavsøsters



Utbildning i fiske 

• Samförvaltningen norra Bohuslän



Länsstyrelsens roll i Marint gränsforum Skagerrak

•Naturavdelningen och Samhällsavdelningen deltar

•Samverkan, dialog, erfarenheter från tidigare projekt, regelverk, bevaka 
hållbarheten

•Aktiv inom främst delprojekten 

– Havsförvaltning

– Forskning & Akademi



Aktiviteter inom Havsförvaltning

• Gränssamarbete - tydliggöra uppdrag och arbeta med regelverk

• Gränsregionalt forum – samarbete Ytre Hvaler & Ferder idag

• Arbete med kartor över gränsen

• Ta vara på kunskap och kompetens inom havsförvaltning

• Identifiera gränshinder i marina förvaltningsfrågor



Aktiviteter inom Forskning och akademi

• Medverka i utveckling av rutiner och tillgänglighet av befintlig databas från 
Kosterhavet/Ytre Hvaler (Interreg. Felles arv)

– Utveckla tillämpningar för allmänheten (citizen science m.m)

• Samverka med pågående projektet Frisk Oslofjord, för att samla in data på norsk sida.

• Identifiera forskningsbehov inom nationalparkerna

• Komparativ studie Kosterhavet/Ytre Hvaler



Gränsregional marin företagsmässan Tjärnö 

• Årets teman var Bioteknik och Kunskaps-/naturturism

• 80 deltakere fra Norge ogSverige

• Fredrikstad seafood – Swedish Algae factory?

• Årets mässa2020



Gränsregionalt planforum

• Arrangeras 1 gång per år 

• Svensk-norsk mötesplats 

• Ett forum för diskussion, kunskapsdelning och vägvisning 
för projektet 



Arbetet framöver 

• Sammanställning av geodata

• Jämförelse av tillståndsprocesser

• Undersökning av behov och tillgång på 
kunskapsunderlag för näringsutveckling samt 
beslutande myndigheter

• Lyfta och diskutera resultaten ovan under 
gränsregionalt planforum 2020



Mulighetskartlegging for Østfoldkysten

• Samarbete mellan norska kustkommuner

• Beslutningsgrunnlag for utvikling av næring knyttet til marin sektor i denne regionen -
følgesopp av fellesstrategi for marin næringsutvikling for de 6 kystkommunene

• Ferdigstilles mai 2020 -Skal (?) etterfølges av tilsvarende studie for hele Viken sin 
kystlinje

Illustration Havs- och vattenmyndigheten 



Plan och havsförvaltning

• Koppla ihop Sverige och Norge 

• Hitta lösningar till samverkan inom 
befintliga strukturer 

• Sprida kunskap

• Ta fram underlag

• Skapa mötesplatser

• Synliggöra behov 

• Politisk förankring 



Marint gränsforum Skagerrak arbetar aktivt inom mål 14

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt för en hållbar utveckling

Återkommande workshops med SDG impact assessment tool
genomförs under projektets tid





Marina kolonilotter
Hållbar förvaring  av marina råvaror

”Vi utvecklar en marin hängande trädgård där vi skall förvara 
macroalger, blåmuss lor, ostron och andra marina arter som 

skall inspirera, utbilda och förmedla kunskap om marina 
råvaror.”   



Marin kolonilott 

• 2 st standardbryggor som sätts ihop

• 2 st y-bommar

• Staket och bänkar runt plattformen

• Demonstrationsdisk mitt på plattformen

• Mellan y-bommarna kommer det vara levandeförvaring i 
korgar av tex ostron, musslor, alger ev. sjögurkor på 
botten



Marina kolonilotter

Mål

• Ta fram manualer för att starta 

och driva en marin kolonilott 

• ”Paketera projektet” – Lansera 

• Hållbar förvaltning av vem?

• Företag/ Bedrifter

• Skola

• Nationalpark

• Tjärnö marina lab

• Restaurang/Hotell

• Arbeta med hållbarhet genom 

de globala miljömålen (SDG)

Vision

Vad skall en marin kolonilott ska 

användas till?

• I utbildningssyfte

• Ta fram näringsrika måltider 

som med noll miljöpåverkan 

• ScarySeafood event 

• Ta fram en kokbok av arter på 

flotten

• Utbilda skolkök/vård o omsorg i 

hållbar mat från havet

• Teknikutveckling/ 

teknikimplementation

• Inspiria

Syfte

• Skapa nyfikenhet för nya 

råvaror (ScarySeafood) från 

havet

• Sprida glädje om mat från havet

• Förmedla kunskap om mat från 

havet

• Dokumentera och utvärdera 

processen att starta upp och 

driva en marin kolonilott ur ett 

näringslivsperspektiv



Visionsarbete…



https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak

https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/marint-gransforum/

https://www.facebook.com/produktivtskagerrak/

..Blogg



KAFFEPAUS 


