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Minnesanteckningar från

Gränsregionalt planforum
2 december 2020, Teams-möte 
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Program 

09:00 Välkomna och introduktion  
Julia Sandberg, Svinesundskommittén 
Bjørn Horten, Viken fylkeskommune 

Alla dessa skalor – planer och tillämpning för maritima 
verksamheter 
Gunnar Åkerlund, Länsstyrelsen Västra Götalands län  

Norska planprocesser och søknadsprocesser 
Bjørn Horten, Viken fylkeskommune 

10:00 Paus 

10:10 Planprocesser och marin näringslivsutveckling Sverige 
Anne Gunnäs, Lysekils kommun 

Planprocesser och marin näringslivsutveckling Norge  
Bjørn Winther Johansen & Aleksander Andreassen,   
Hvaler kommune 

10:50 Paus 

11:00 Förväntningar från näringslivet Sverige  
Göran Nylund & Simon Johansson, KosterAlg 

12:00 

Förväntningar från näringslivet Norge 
Knut Aage Gundersen, Hvaler-Krabbe 
Petter Bjørge, Storm-Østers  

Reflektioner och avrundning 

Slut 

Foto: V
iken Foto Video 
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”Intressant att höra diskussionerna från både verksamhetsutövarnas och myndigheternas håll”

“Samverkan över gränsen är alltid värdefullt.“

”Det blev väldigt tydligt [med] de olika nivåerna från stat till enskilda företagare och vad de olika 
nivåerna brottas med.”

” Intressant med ett bredare upplägg”

”Viktigheten av å ha et grenseregionalt planforum. At det er et behov for å jobbe videre i årene 
framover med disse problemstillningene”

Deltagarnas kommentarer om Gränsregionalt planforum 2020

Sammanfattning 
Gränsregionalt planforum 2020 genomfördes som ett digitalt möte och fokuserade på planering 
och tillståndsprocesser för marina näringar. Ett 30-tal personer från näringsliv, kommunal och regi-
onal nivå deltog från både Sverige och Norge. Syftet med mötet var att lyfta olika perspektiv, skapa 
förståelse för varandras yrken och roller och lära oss över nationsgränsen.  

Under dagen fick deltagarna lyssna till utmaningar inom flera arbetsområden - från kommunala 
näringslivsperspektiv och från företagares synvinklar. Det är tydligt att problematiken med långa 
och kostsamma tillståndsprocesser behöver lyftas, och att fortsatt dialog på temat mellan de olika 
perspektiven behövs. Både på svensk och norsk sida nämns rådgivning i processerna som viktiga.

Marint Gränsforum Skagerrak nämns som en viktig samarbetspartner i arbetet för marin närings-
livsutveckling, i och med projektets möjligheter att samla många parter som på olika vis inkluderas 
och berörs i dessa processer. 
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Minnesanteckningar

Introduktion och presentation av projektet Marint Gränsforum Skagerrak  
Julia Sandberg, Svinesundskommittén
Bjørn Horten, Viken fylkeskommune

Julia Sandberg och Bjørn Horten hälsar deltagarna välkomna och presenterar projektet Marint 
Gränsforum Skagerrak, inom vilket Gränsregionalt planforum arrangeras. 
Årets Gränsregionalt planforum är den tredje upplaga av denna svensk-norska mötesplats där 
tidigare fokus har varit kustzonsplanering och kunskapsunderlag. Temat för årets möte är planering 
och tillståndsprocesser för marina näringar, då projektet har sett ett behov av kunskapsunderlag 
inom området. 

Blå tillväxt är ett strategiområde inom EU, där den blå ekonomins outnyttjade potential uppmärk-
sammas. Havsplanering och kustzonsplanering är verktyg till att utreda var olika aktiviteter är bäst 
lämpade att äga rum, men de olika intressena i havet är många. 

Med stöd i havsförvaltning och forskning arbetar Marint Gränsforum Skagerrak för att ge de mari-
na näringarna ökade möjligheter till långsiktigt hållbar utveckling. Inom dessa delområden arbetar 
projektet bland annat med att skapa samverkan och dialog, både mellan delområdena och inom 
dem. Ett övergripande mål är att skapa långsiktiga strukturer för samverkan och försöka sätta Ska-
gerrak på den politiska kartan. 

Med utgångspunkt i projektets mål om att stötta en hållbar marin näringslivsutveckling arrangeras 
dagens möte. Det finns gott om utmaningar och syftet med dagen är att lyfta olika perspektiv och 
arbetet de innebär, för att få förståelse för varandras yrken och roller. Tillsammans kan vi även dis-
kutera hur olika utmaningar eventuellt kan underlättas eller lösas. 
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Alla dessa skalor - Planering möter vattenbruk
Gunnar Åkerlund, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

Gunnar är arkitekt och arbetar på Samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland. Det 
är Samhällsbyggnadsenheten som arbetar med planering för mark- och vattenanvändning i länet. 
Gunnar kommer under sin presentation göra en ut- och inzoomning för att sätta kartan i centrum.
 
Vattenbruk kan tillståndsprövas, antingen med eller utan vägledande planering. Gunnar Åkerlund 
berättar att det är möjligt att 1) att använda en karta för att söka lokalisering av vattenbruk samt 2) 
att göra en karta för att söka lokalisering av vattenbruk.

Ur sitt perspektiv ser Gunnar fyra nivåer inom temat planering och vattenbruk :
• Statlig havsplanering - den statliga övergripande planeringen som vägleder kommunal planering
• Kommunal översiktsplanering - som regogör för det långsiktiga användandet av mark och vatten 
• Tillstånd för odling - alla de formella processer som krävs för att komma igång 
• Odlingen - själva verksamheten 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en statlig havsplan över Västerhavet. Det är en 
plan-karta som regeringen kommer att besluta om innan sista mars. Alla länder som har en havs-
kust och ingår i EU ska ha en havsplan senast i mars. 

I sin presentation zoomar Gunnar Åkerlund in från den statliga havsplanen som är i skala 1:100 
000. Det krävs åtta inzoomningar med halvering i skala för att komma ner på en sådan nivå som är 
användbar för att söka lokalisering för vattenbruk. Den sista karta som Gunnar visar är Länsstyrel-
sens GIS-karta i skalan 1:7 500.  

Frågor och svar
Hur löser vi skalproblematiken? Eftersom de statliga havsplanerna börjar en nautisk mil utanför 
baslinjen täcks inte de inre områdena av den statliga vägledningen, och det är främst där som vat-
tenbruk äger rum. I de inre områdena är det de kommunala översiktsplanerna som är den översta 
plannivån. 

Visar dessa kartor från Länsstyrelserna sjöbotten? De innehåller till viss del information om hur 
förhållandet på sjöbotten ser ut, baserat på modelleringar och observationer, men vi vet ganska lite 
om sjöbotten.

En kommentar kommer in om att det är bra att ta fram kartmaterial för att bestämma var det är 
lämpligt att bedriva vattenbruk men det är också viktigt att det finns en flexibilitet. Det kommer 
nya vattenbruksarter hela tiden och exempelvis är den Blå ÖPn är framförallt anpassad utefter 
musselodling. Det blir då svårt att få vägledning om exempelvis var en algodling är lämplig. Detta 
är en viktig och svår fråga, eftersom en maximal flexibilitet skulle innebära att den fysiska planen 
förlorar sitt värde. 

Varför ska marina företagare ha koll på detta och vart kan man hitta detta kartunderlag? Det är bra 
för företag att få en översikt över vart det kan vara möjligt eller direkt olämpligt eller att bedriva 
vattenbruk. Där kan kommunens översiktsplan ge en bra bild.
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Norska planprocesser och søknadsprocesser 
Bjørn Horten, Viken fylkeskommune

Bjørn Horten belyser vikten av planering och havsförvaltning för att möjliggöra näringslivsutvecklin-
gen i Skagerrak. I Norge finns tre olika nivåer för plansystemet: nationell, regional och lokal nivå. 
Det finns en tydlig uppdelning mellan de olika nivåerna men det pågår också diskussioner om var 
gränserna ska gå. Det finns åsikter om att den lokala nivån ska ha en större bestämmanderätt inom 
akvakultur. 

Den regionala planstrategin uppdateras vart fjärde år och arbetet med att ta fram en regional 
planstrategi för Viken fylkeskommune pågår. Det kommer inte att arbetas fram någon temaplan för 
marin utveckling, men marina frågor kommer att tas med i andra temaplaner.

De viktigaste regelverk som styr är plan- og bygningsloven men även olika sektorslagar däribland 
akvakulturloven. Det är viktigt att ha god kunskap om gällande regelverk för att kunna starta en 
verksamhet i havet. I maj 2020 publicerade Kommunal- og moderniseringsdepartementet en ny 
vägledning, Planlegging i sjøområdene, som är en bra vägledning även för de som är intresserade av 
att starta ett marint företag.

Med inspiration från den Blå ÖP som tagits fram i norra Bohuslän har sex kustkommuner och 
Viken fylkeskommune tagit fram Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer, en kunskapssam-
manställning över tillstånd och förutsättningar längs Østfoldskysten. Förhoppningsvis kan denna på 
sikt leda till bättre kartunderlag.     

Bjørn Horten berättar att Viken fylkeskommune och Marint Gränsforum Skagerrak har samar-
betat med Fiskeridirektoratet region Sør för att ta fram en ”felles kompetanseheving for statlige 
og kommunale myndigheter mv. ved saksbehandling av søknader om tiltak i, eller med virkning til, 
sjø”. Detta ska utgöra grunden till ett webbinarium eller en kursserie för statliga och kommunala 
myndigheter men som också kan erbjudas till aktiva näringsaktörer eller de som är intresserade av 
att starta en marin verksamhet. För myndigheter höjer detta kompetensen i att behandla ansöknin-
gar och för företag höjs kompetensen kring att skriva ansökningar vilket gör det enklare att få ett 
positivt beslut. 

Frågor och svar
Hur kan systemet göras tydligare och hur kan processen underlättas? Här kan fylkeskommunen 
tillsammans med kommunerna arbeta för att göra processen enklare. Man kan exempelvis arbeta 
för att ta fram hjälpmedel i form av kartor och här pågår ett arbete. Men det finns också behov av 
samordning på statlig nivå. Det är också viktigt att de marina företagen har en god kunskap om vad 
som krävs för att starta en marin verksamhet.  
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Planprocesser och marin näringslivsutveckling 
Anne Gunnäs, Lysekils kommun 

Anne Gunnäs arbetar med marin utveckling för Lysekils kommun och Kristineberg center. Lysekils 
kommun har en vision för Lysekil 2030 som lyder: ”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året 
runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledan-
de inom maritima näringar”. Utifrån visionen arbetar Lysekils kommun gräns- och koncernöverskri-
dande med fem utvecklingsområden varav Maritima Lysekil är ett sådant. Anne Gunnäs är samord-
nare för samverkansarenan Maritima Lysekil som bland annat arbetar för att etablera Lysekil som 
ett centrum för hållbar maritim utveckling. Arbetet med Maritima Lysekil genomförs i samarbete 
med bland annat Kristineberg Center, KTH, IVL, Chalmers och Innovatum. Man arrangerar bland 
annat workshops med företag, myndigheter och organisationer.

”Vi har alla förutsättningar för att kunna komma till en bra utveckling inom det marina området i 
Sverige men så har vi också en verklighet”, säger Anne Gunnäs och beskriver att det finns väldigt 
många olika intressen som kan krocka. Det finns strategier för bland annat livsmedel och hållbar 
utveckling men det finns ingen direkt ordning eller prioritering mellan dessa strategier.
Anne Gunnäs visar på algodling som är en bransch som många tror på. Det är möjligt att starta en 
anläggning upp till 0,3 hektar genom att göra en anmälan om vattenverksamhet. Men ska odlingen 
vara större krävs en fullständig ansökan till Miljödomstolen vilket är samma förfarande som för 
exempelvis en kemikaliefabrik. Lagstiftningen ser likadan ut som den gjorde på 70-talet. Det finns 
ett förslag att gränsen för algodling höjas från 0,3 till 0,8 hektar men Anne Gunnäs berättar att hon 
hoppas att detta förslag inte går igenom, utan det vore önskvärt att odling av alger gick under sam-
ma lagstiftning som odling av musslor och ostron.

Trots en lokal samverkansarena och olika strategier kan det vara svårt för marina verksamheter att 
få tillstånd för sin verksamhet. Anne Gunnäs berättar om ett lokalt företag som vill lägga ut bryggor 
på Grötö i ett område som i detaljplan klassas verksamhetsområde för vattennära näringar. Kom-
munen godkände detta men företaget fick nej i två andra instanser på grund av förekomst av ålgräs. 
Hur ska vi klara en omställning till ett hållbart samhälle om vi inte vågar göra förändringar? undrar 
Anne Gunnäs.

Ett annat exempel är företaget SeaTwirl som arbetar för att utveckla flytande vindkraftverk. Före-
taget har byggt en kvartsskaleprototyp som legat utanför Grötö i tre år. Företaget vill bygga en 
större prototyp och Lysekils kommun har försökt hitta en lokalisering. Kommunen föreslog en 
lokalisering i utkanten av ett Natura 2000-område men i samtal med Länsstyrelsen framkom att 
lokaliseringen inte skulle fungera. Länsstyrelsen föreslog dock även möjligheten att pröva ärendet 
rättsligt men det är ett problem för små företag som inte har tid eller ekonomiska resurser att 
testa ärendet i miljödomstolen. SeaTwirl har nyligen beslutat att flytta verksamheten till Norge.

Anne Gunnäs sammanfattar vad hon önskar:
• Samhällsnytta – se samhällsnyttan och inte fokusera på enskilda företeelser. På norska sidan finns  
 en vattenbrukslag och ifall det fanns i Sverige skulle den kunna ge kommuner mandat att arbeta  
 för samhällsnyttan och kunna omsätta strategierna till verklighet.
• Rådgivning – önskar att myndigheter hade möjlighet att ge råd till exempelvis företag istället för  
 att pröva alla ärenden. 
• Ja, under förutsättning att… - önskar att exempelvis Länsstyrelsen skulle kunna ge mer positiva  
 besked men vara tydliga med vad som förväntas och vad som krävs för att det positiva beskedet  
 ska gälla.
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Frågor och svar 
Hur ser kommunens arbete ut framöver och i relation till de tre casen? Anne Gunnäs säger att de 
är optimister och tror att de blåa näringar har stor plats i framtiden, men det krävs lobbyarbete. 
Anne Gunnäs uttrycker en stark önskan om att gå från strategi till handling. För att kunna göra en 
omställning för att möta Agenda 2030 och för den marina utvecklingens skull är det viktigt att man 
kommer igång och gör saker, lär sig under tiden, vågar göra fel och testa nytt.

Gunnar Åkerlund berättar att Länsstyrelsen i Västra Götaland har cirka 110 000 ärenden per år 
och majoriteten av dessa ärenden berör jordbruk. Endast en handfull ärenden rör vattenbruk och 
kunskapen inom vattenbruksfrågor är därefter. Gunnar Åkerlund berättar också att Länsstyrelsen 
har ett uppdrag att ge råd gällande planfrågor och kring hur systemet fungerar alternativt ge en 
enkel vägledning. Gunnar Åkerlund säger att det är regelverket som är problemet, ej användningen 
av regelverket, och att det är viktigt att de lokala politikerna tar med sig de problem som finns till 
riksdagen för att kunna arbeta med justeringar och lagändringsförslag.
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Planprocesser och marin näringslivsutveckling Norge
Bjørn Winther Johansen och Aleksander Andreassen, Hvaler kommune 
 
Bjørn Winter Johansen är næringssjef i Hvaler kommune som har långa traditioner inom fiske. I 
Hvaler kommune finns Utgårdskilen som är den största fiskehamnen för räkfiske i Norge. Hvaler 
kommune arbetar för att etablera en utbildning på vidaregående skole med tema «Fiske og fangst» 
för att fortsatt säkra rekrytering till basnäringen. Fiske och havbruk är satsningsområden i Hvalers 
næringsplan.

Aleksander Andreassen är kommuneplanlegger i Hvaler kommune och berättar hur man har pla-
nerat i kommunen. Hvaler kommune har en stor land- och sjøareal sett till invånarantal. Den nya 
kommuneplanens arealdel (översiktsplan) antogs förra sommaren. Kystsoneplanleggingen ingår i 
kommuneplanens arealdel.  De flesta tiltak som sker på Hvaler ska behandlas utifrån plan- och byg-
ningsloven, antingen genom byggesaksbehandling eller arealplanlegging. Om man ska göra ändringar 
av formål/ändamål i sjø krävs en ny detaljplan eller en dispensasjon med uttalelse från exempelvis 
Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen och fylkeskommunen. Vid stora tiltak eller tiltak som har konse-
kvenser för miljö och samhälle ska en konsekvensutredning göras.

Bjørn Winter Johansen berättar att det finns utmaningar för de marina näringarna och det verkar 
vara samma utmaningar på båda sidor av gränsen. Bjørn berättar att han varit næringssjef på Hvaler 
i nästan fyra år men att han trots det har liten erfarenhet av marina företag eftersom det finns få 
företag inom vattenbruk på Hvaler. «Man skulle ju tro att slik som Hvaler ser ut med hav på alle 
kanter så skulle den type av forretningsideer [affärsidéer] stå i kö. Sån er det dessvärre ikke», säger 
Bjørn Winter Johansen. Bjørn har arbetat i 25 år med företagsutveckling men väldigt få företag har 
riktat in sig på havets resurser «Og det er kansje noe som kännetecknar vår del av landet». 

En annan utmaning för marina företag är att de har många sektormyndigheter og lovverk att anpas-
sa sig efter. Bjørn Winter Johansen frågar sig också varför det finns ett landbrukskontor på Hvaler 
men inte ett akvakulturkontor. Bjørn berättar också att ju högre innovationsgrad de potentiella 
företagen har desto större blir osäkerheten och komplexiteten och då får de en dålig vägledning 
från kommunen. De sänds runt till många olika aktörer för att få de svar de behöver och det kan 
innebära att företagen ger upp längs vägen. 

Bjørn Winter Johansen ger flera konkreta rekommendationer: 
• Bygga upp rådgivningkompetanse i eller i regi av fylkeskommunen
• Utarbeide veileder/infohefte/web, «beste praksis».  
• Arbeide inn mot nasjonale myndigheter knyttet till gjennomgang av lovverk, herunder legge til  
 rette for piloter och testanlegg før fullskala 
• Fortsatt fokus på å synliggjøre mulighetene knyttet til hav og kyst
• Arbeide for nasjonale programmer/støtteordninger/FoU-midler som treffer våre ressurser og  
 næring bedre
• Sikre rekruttering til basisnæringen som fiske – skole og praksis
• Se til Sverige/Bohuslän – eks. Blå Översiktsplan og strategi
• Arbetet på tvers av grensen måste fortsätta

Frågor och svar: 
Hur kommer Hvaler kommune att jobba framöver för att tillrättalägga för marina näringar? På kort 
sikt arbetar man tätt med Marint Gränsforum Skagerrak för att ta fram en marin strategi tillsam-
mans med fem andra kustkommuner och Viken fylkeskommune. Det är också viktigt att jobba 
politiskt på lokal nivå. I sin næringstrategi har Hvaler kommune pekat ut fiskeri och havbruk som 
viktiga näringar för att nå sina mål om värdeskapande och fler lokala arbetsplatser.
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Förväntningar från näringslivet Sverige
Göran Nylund och Simon Johansson, Nordic Seafarm  

KosterAlg har bytt namn till Nordic Seafarm och namnbytet blir officiellt vid årsskiftet. Simon 
Johansson berättar att det finns en stor internationell marknad inom tång och marknaden förvän-
tas öka. Produktionen av tång sker framförallt i Kina och Indonesien där nästan 90 procent av all 
tång odlas. Simon Johansson vill gärna se att tångproduktionen i Sverige ökar och att det ska finnas 
storskaliga odlingar längs kusten.

Nordic Seafarm startades 2016 som en spin-off från Göteborgs universitet, KTH och Chalmers. 
Man har en KRAV-certifierade odling vid Koster och inga gödningsmedel eller tillsatser används, till 
skillnad från odling i Asien. Nordic Seafarm odlar sockertång utanför Koster och odlar havssallad i 
tank. Tången har sålts till bland annat VegMe som producerat seaweed-burgare och till Klocktornet 
som gjort gin smaksatt med havssallad. Man har också sålt tång till Michelin-krogar, andra restau-
ranger samt produktföretag. Efterfrågan ökar, vilket betyder att Nordic Seafarm behöver öka sin 
produktion och detta innebär utmaningar om företaget ska behålla sin produktion i Sverige.   

Göran Nylund pratar om storlekar på algodlingar, och att gränsen för anmälningspliktig odling kan 
öka från 0,3 till 0,8 hektar. Det är alldeles för små ytor för en kommersiell odling. Odlingen ska 
vara minst 2 hektar men helst 10 – 12 hektar stor. Detta beror bland annat på att det är väldigt 
dyrt att förankra odlingarna, något som måste göras oberoende av odlingens storlek.
I Sverige ger Mark- och miljödomstolen tillstånd för algodling och det ser ut att fortsätta vara på 
samma sätt. Det är en omständlig process med flera delar. En förenklad bild av denna process ser 
ut som följande: 

1. Undersökning/avgränsningssamråd
2. Samrådsunderlag
3. Yttrande över samrådsunderlag
4. Ansökan med omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Mark- och miljödomstolen
5. Yttrande
6. Domslut

Redan i det första steget – Undersökning/avgränsningssamråd - önskar Nordic Seafarm att ha en bra 
dialog med kommun och Länsstyrelse och här önskas att kommun och Länsstyrelsen har resurser 
att fundera igenom de förslag som näringsidkarna kommer med. Det är viktigt att det läggs ner re-
surser här, exempelvis gällande lokalisering, så att myndigheterna kommer fram till ett beslut. Redan 
i det andra steget – samrådsunderlag – har företaget lagt ner mycket tid och pengar och vill inte att 
kommun/Länsstyrelsen ska ha tänkt om. Det har dock tillkommit information som man kan ha syn-
punkter till vilket är naturligt och det är också viktigt att få input på miljökonsekvensbeskrivningen 
i det skedet. Även i steg fem – yttrande – är det möjligt för kommun/Länsstyrelsen/andra att komma 
med yttrande. Göran Nylund har en stark önskan om att det inte inkommer nya åsikter som rör 
lokaliseringen utan dessa yttranden bör endast röra de nya uppgifter som inkommit. Processen hit 
har tagit lång tid och det är mycket kostsamt att göra en MKB. Det blir då mycket utmanande att i 
det skedet få inspel kring lokalisering, något som borde inkommit i början. Små företag har inte råd 
med överklagande och kan inte ta risken att gå emot kommun/Länsstyrelsen i domstolen med risk 
att det blir överklagan till Miljööverdomstolen. Det är för stora kostnader kopplade till detta, både i 
form av tid och de undersökningar som måste göras. 
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Göran Nylund presenterar fler förväntningar:
• Beslut om strandskyddsdispens i tidigt skede (före domstolsprocessen)
• Tillgång till landningsplatser
• Tillgång till fastigheter/lokal nära havet
• Förbättrade kartor som visar djup och bottenbeskaffenhet. 

Frågor och svar: 
Är det möjligt att ta fram förbättrade kartor över djup och bottenbeskaffenhet? Gunnar Åkerlund 
tror det är lång tid till dess att vi har en karttäckning över kusten som innehåller de uppgifter som 
krävs för att ta ställning till en enskild anläggning. 
På vilka djup ligger algodlingarna? Göran Nylund berättar att de kan ligga på upp till 50 meters djup, 
eftersom man kan tvingas söka sig längre ut. Gunnar Åkerlund kommenterar att vid 50 meters djup 
slår försvarssekretessen in, vilket gör att en kartläggning inte kommer tillåtas. Under 10 meter tror 
Gunnar det är möjligt. 
Gunnar Åkerlund kommenterar angående företagets förväntningar och förhoppningar på proces-
sen och han tror det är svårt att få ett förhandsbesked angående en lokalisering, innan den är fullt 
utredd. Här påpekar Göran Nylund att det vore önskvärt att mer diskussioner äger rum i början av 
processen, och om en lokalisering redan då anses svår kan detta kommuniceras till företaget innan 
ansökansprocessen går ännu längre.
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Förväntningar från näringslivet Norge
Knut Aage Gundersen, Hvaler-Krabbe & Petter Bjørge, Storm Event/Storm Østers

Knut Aage Gundersen driver företaget Hvaler-Krabbe och fiskar krabba i Hvalerområdet. Han 
driver också en liten förädlingsfabrik som förädlar krabborna. I dagsläget förädlas främst de krab-
bor som Knut Aage Gundersen fiskar, cirka 1 500 - 2 000 kilo krabba per vecka. Under hummersä-
songen har Hvaler Krabbe också köpt krabbor från hummerfiskare som får krabbor som bifångst. 
Inkomsten från krabborna blir ett litet extra ben att stå på för hummerfiskarna. Under nästa år kan 
Hvaler-Krabbe förhoppningsvis öka förädlingen till 5 000 kilo per vecka, då företaget har flyttat till 
en större lokal och har köpt in maskiner för att effektivisera exempelvis slakten. 

Endast en liten mängd av den krabba som fiskas är ämnad att sälja som hel krabba. Knut Aage Gun-
dersen driver sedan ungefär tre år ett projekt där han utfodrar krabbor i syfte att höja kvaliteten. 
Nu arbetar Hvaler-Krabbe med en søknad om akvakulturtillatelse för att utöka arbetet med att 
utfodra krabbor och Knut Aage berättar att processen har varit lärorik. Under denna process har 
Knut Aage har fått mycket stöd från Næringshagen Østfold, Viken fylkeskommune och Bjørn Hor-
ten genom Marint Gränsforum Skagerrak samt Hvaler kommune. «Uten den støtten og hjelpen jeg 
fikk både fra Hvaler kommune, fra fylkeskommunen og ikke minst Næringshagen Østfold, hadde jeg 
ikke klart å være der jeg er i dag», säger Knut Aage Gundersen. 

Petter Bjørge driver företaget Storm Event/Storm Østers och plockar Stillahavsostron som är en 
oönskad art i Norge. Petter Bjørge berättar att företaget äntligen tagit sig igenom diverse nålsögon 
gällande livsmedelssäkerhet och har genom Norwegian Shores en möjlighet att lämna in ostronen 
till rensning för att sedan leverera godkända produkter till marknaden. 

Storm Event/Storm Østers arbetar nu med att hitta nya produkter som ostron kan användas till. 
Veterinærhøgskolen har inrättat en ny doktorandtjänst med inriktning på ostron vilken kommer 
att leda till mer kunskap kring ostron. Även Forskningsrådet finns med och delar kunskap kring vad 
ostron innehåller i form av omega-3, fettsyror med mera. Denna kunskap ligger till grund för att 
kunna utveckla nya produkter.

Petter Bjørge berättar att han inte har någon koll på planprocesser men att han får väldig bra hjälp 
från Bjørn Winther Johansen och Bjørn Horten. Det finns många ”skjær i sjøen” att stöta på här 
och då är det bra att använda dem som kan navigera genom processerna och regelverken. 
Under vintern hoppas Petter Bjørge att få till en tångkoncession för att få ett till ben att stå på. Han 
är också intresserad av att leverera ostron till Sverige eftersom norrmännen inte konsumerar så 
mycket ostron ännu. Petter Bjørge berättar också att Viken fylkeskommune har gjort en utlysning 
om medel till att plocka Stillahavsostron från stränder och det bidraget kommer Storm Event/
Storm Østers att söka.

Frågor och svar
Det är en viss skillnad mellan svensk och norsk sida, säger Bjørn Horten. Viken fylkeskommune har 
ju en hel del ansvar och mandat inom akvakultur, både upplysningsplikt och rådgivningsplikt och kan 
jobba tillsammans med den/dem som vill söka tillstånd för att göra ansökan så bra som möjligt. Fyl-
keskommunen kan jobba tillsammans och dra lärdomar från andra fylkeskommuner som har mer 
erfarenhet från akvakulturfrågor. 
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Reflektioner kring temat  

• Behovet av rådgivning till marina verksamheter är stort på både svenska och norska sidan. 

• I projektet på svensk sida pågår en analys där frågor från branschen lyfts för att ”testas”   
 i länsstyrelsens process. Detta kan visa på vilka frågor som har potential att bli rådgivningsfrågor.  
 Detta skulle kunna sammanställas och bli ett underlag tillsammans med dokumentet ”Vägledning  
 för vattenbruk”.  

• I planeringsfrågor är det viktigt att vattenbruksaktörer får vara med från start så att                
 erfarenheter från branschen tas tillvara. Att vara med tidigt i planeringsprocesser innebär också  
 ett synliggörande av vattenbruket och större chanser till att kunna ta plats.   

• I ett projekt som Marint Gränsforum Skagerrak finns möjligheten att samla många parter som  
 på olika vis inkluderas och berörs i dessa processer - från verksamhetsutövare till nationella   
 myndigheter, lagstiftande församlingar med flera.

• I Østfold arbetas det för en kompentensutveckling kring verksamheter i havet, både för   
 kommunala myndigheter men även för näringslivet. Exempelvis kan kurser utvecklas eller   
 informationsmaterial tas fram. Det finns likheter men även skillnader mellan de svenska och   
 norska systemen, men en gemensam satsning på kompetensutveckling skulle kunna visa på ”best  
 practice” och ge inspel på förändringar i både länder. Det är viktigt att få med aktörer från lokal,  
 regional och nationell nivå i både Sverige och Norge. Den nationella nivån krävs eftersom   
 vattenbruk är en politisk fråga, och därmed måste politiken involveras. 
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Marint Gränsforum Skagerrak ägs av Svinesundskommittén och Viken 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.
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