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Minnesanteckningar - Partnerskapsforum  

11 februari 2020 – naturum, Kosterhavets nationalpark 

 

Välkomna  

Elsie Hellström, VD/daglig leder för Svinesundskommittén, hälsar välkomna till 
partnerskapsforum för Marint Gränsforum Skagerrak. Dagens forum syftar till att samla 
projektets ägare, medsökare, finansiärer samt de företag som är med i projektet, och inte 
minst projektets viktiga observatörer. Marint Gränsforum Skagerrak kommer under dagen 
rapportera om genomförda aktiviteter sedan förra partnerskapsforum i juni 2019, och alla 
mötets deltagare har möjlighet att komma med inspel kring vad vi levererar och vart vi är på 
väg.  

Elsie Hellström presenterar Svinesundskommittén, som är ett politiskt samarbete mellan Viken 
fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och medlemskommuner. Svinesundskommittén 
arbetar på uppdrag av sina medlemmar samt Nordiska ministerrådet.  Som en gränskommitté 
ska Svinesundskommittén vara den institutionella infrastrukturen för det lokala och regionala 
gränsöverskridande samarbetet.  

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd för näring i Viken, tar över ordet och berättar om sitt 
intresse för det marina, och om Vikens önskan att utveckla marin produktion, arbetsplatser, 
ekonomisk aktivitet och rerytering till kust- och havsbaserade yrken. Johan Edvard Grimstad 
säger att han är förväntansfull över vad projektet kan få till.  

 

Marint Gränsforum Skagerrak presenterar  

Cajsa-Malin Sandblom, projektets processledare och kommunikatör, introducerar Marint 
Gränsforum Skagerrak och projektets ägare, medsökande, finansiärer och 
projektmedarbetare. Den externa utvärderaren Nordregio är även på plats genom Andrea 
Morf och Anna Lundgren.  

Sedan förra partnerskapsforum i juni har en rad olika aktiviteter ägt rum. En gränsregional 
forskarkonferens arragerades i augusti på Tjärnö marina laboratorium (Göteborgs 
universitet) där ett flertal forskare från östra Skagerrak samlades. Deltagarna fick ta del av en 
överblick av status och kunskapsläge, samt knyta nya kontakter och diskutera idéér. Under 
2020 kommer forskarkonferens arrangeras av Havforskningsinstituttet i Flödevigen, med fokus 
på restaurering och nya arter från havet.  
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Ostron- och algnätverk ska arrangeras två gånger vardera varje år, varav dessa 
arrangeraded första gången i september och de senaste tillfällena ägde rum i januari respektive 
februari 2020. Här har företagen möjlighet att dela kunskap, skapa nya kontakter samt lyfta 
frågeställningar som projektet bör fokusera på.  

Den gränsregionala marina företagsmässan är ett samarbete mellan kommunerna 
Strömstad och Tanum samt branschorganisationen Företagarna. År 2019 arrangerades den 
tredje upplagan på Tjärnö marina laboratirum (Göteborgs universitet). Under åren har flertalet 
personer knutit viktiga kontakter, och nya satsningar mynnat ut av dagen, bland annat fler UF-
företag. År 2020 ska den gränsregionala marina företagsmässan arrangers av Hvaler kommune.  

Gränsregionalt planforum är en svensk-norsk mötesplats, som en gång om året samlar 
lokal, regional och nationell nivå inom planering och förvaltning för dialog och kunskapsutbyte 
över gränsen. I november 2019 arrangerades detta möte med fokus på kunskapsunderlag. 
Engagerade deltagare presenterade sina arbetsområden och projekt, och resultaten visar att 
vi i projektet ska arbeta fram underlag som kan styrka behovet av mer kunskap för 
näringslivsutveckling och beslutsfattning.  

Ett samarbete har startats mellan kustkommuner i Østfold och Viken fylkeskommune (tidigare 
Østfold fylkeskommune) om att beställa en kunskapssammanställning från NIVA (Norsk 
Institutt for Vannforskning) som ska visa på de naturgivna förutsättningarna för marin 
utveckling, samt fungera som beslutningsunderlag. Kunskapssammanställningen går under 
arbetsnamnet Mulighetskartlegging for Østfoldkysten och ska vara klar i maj 2020.   

Projektteamet har hittills haft en workshop och testat SDG Impact Assessment Tool. 
Detta för att analysera hur projektet kan påverka hållbarhetsmålen, men framförallt mål 14 
om Levande hav och marina resurser. Verktyget har utvecklats av Göteborgs Universitet och 
är framförallt ett självanalytiskt hjälpmedel för att bedömma hur insatser kan påverka 
hållbarhetsarbetet.  

Projektet driver även konceptet marina kolonilotter/marine nyttehaver. Tanken är att 
sjösätta två bryggor/plattformar, en i Sverige och en i Norge, där marina råvaror kan förvaras 
och visas upp i utbildande syfte för flertalet målgrupper. Under tiden dokumenteras 
processerna för att i senare skede kunna visa på vilka steg en liknande process skulle innebära 
för en eventuell företagare. På norsk sida har Hvaler kommune blivit så inspirerade att de tagit 
över processen och Bjørn Winther Johansen, nærings- och klimarådgiver på Hvaler kommune, 
berättar att de är i kontakt med marinbiologer som ska se över vilka möjliga arter som kan 
lämpa sig för den placering de i nuläget arbetar utifrån.  
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I projektet har vi initierat ett samarbete mellan norksa Mattilsynet och svenska 
Livsmedelsverket, som sen tidigare inte haft något tydligt samarbete. Dialogen uppskattas 
och båda myndigheterna ser nyttan av att samverka och få en samsyn kring frågeställnignar 
som berör alger, ostron och sjömatsprodukter.  

 

Företagen presenterar  

Ting med Tang, Bryggudden och KosterAlg var representerade på parnerskapsforum. Samtliga 
företag berättade att de olika nätverken har varit givande för dem, då de har kunnat träffa 
andra företagare inom samma bransch och att företagen genom projektet får hjälp med att 
lyfta frågor som de inte själva kan arbeta med.  

För att inte konkurrens ska uppstå inom ett nätverk menar Ting med Tang att det är viktigt 
att olika typer av företag finns representerade.  

 

Utvärdering av Nordregio  

Nordregios Andrea Morf och Anna Lundgren presenterar några av resultaten från 
utvärderingen av projektets första år. Resultaten är baserade på projektdokumentation men 
framförallt intervjuer som genomförts med projektpartners från företags- och 
förvaltningssidan och har utförts av Elin Cedergren.  

I stora drag menar Nordregio att projektet har kommit väl igång med aktiviteter och nätverk 
under det första året. En skriven utvärdering kommer levereras av Nordregio.  

I diskussioner framkommer att illustreringar av olika processer och beslutshierarkier anses 
viktigt för flera av de deltagande. Det är dock viktigt att skilja de frågor som berör 
gränsproblematik, och de frågor som är svenska respektive norska, exempelvis inom 
tillståndsprocesser för marina näringar. En separat rapport från Nordregios första 
avrapportering kommer publiceras inom kort.  

 


