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turismkonferens
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Växande besöksnäring 
i gränsregionen
Bohuslän, Dalsland och Østfold lockar tillsammans ett stort antal besökare varje år. Men 
få turister väljer att ta del av gränsregionens samlade utbud, antingen semestrarna man i 
Sverige eller i Norge. Det vill vi i Svinesundsregionen ändra på. Vi jobbar för att utveckla 
en hållbar turism som stärker hela gränsregionen och gör fler besökare nyfikna på vad 
som finns bortom de självklara attraktionerna och utanför högsäsongen. 

I projektet Gränsen som attraktion, som drivs av oss på Svinesundskommittén och Visit 
Østfold, fokuserar vi på att stärka viktiga samarbeten inom besöksnäringen. Vi jobbar 
med alla delar av regionen och målet är att bidra till nya långsiktiga affärssamarbeten. 
Tillsammans med lokala turistorganisationer och företag vill vi främja utvecklingen av 
gränsregionala erbjudanden och i förlängningen öka gränsregionens konkurrenskraft och 
attraktion.
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08.30 Kaffe och registrering 
 
09.00 Välkommen 
  Linda Engsmyr, ordförande Svinesunds- 
  kommittén och vice ordförande 
  Sarpsborg kommun 
 
  Turism i gränsregionen
  Jan Henrik Larsen, styrelseordförande 
  Visit Østfold  
 
  Projektet Gränsen som  
  attraktion – gränslösa 
  möjligheter för företag 
  inom turism
  Louise Robertsson, Svinesunds- 
  kommittén och Marit Bjørnland, 
  Visit Østfold 
 
  Naturturism på export
  Marcus Eldh, WildSweden 
 
10:40 Bensträckare och fika 
 
11:00 Besöksnäring i Norge och Sverige
  Audun Pettersen, Innovasjon Norge 
 
  Affärer över gränsen
  Anette Andersson och Anders Olsson, 
  Kust Event och Nadir Fjordcruise

   Panelsamtal
  • Linda Engsmyr, Svinesundskommittén 
   och Sarpsborg kommun
  • Jan Henrik Larsen, Visit Østfold
  • Audun Pettersen, Innovasjon Norge
  • Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen
  • Andreas Lervik, Østfold fylkeskommune
  • Peter Dafteryd, Svinesundskommittén 
   och Strömstad kommun
  • Marcus Eldh, WildSweden
  • Anette Andersson, Kust Event 
   och Nadir Fjordcruise
 12:45 Lunch 
Eftermiddagen riktar sig främst till dig som är företagare 
 13.30  Företagskafé och mingel 
    
14.50 Kurbits - processutveckling  
  för besöksnäringen
  Marcus Eldh, WildSweden 
   Kurs i paketering, 
  distribution och sälj
  Børre Berglund, 2469 Reiselivsutvikling
 
  Upplevelsedesign 
  Ingrid Solberg Sætre, Mimir 
   Inbjudan till kurs i sociala medier 
  Eva Pettersen, Byro 
 15:45 Avslutning

Förmiddagen riktar sig till dig som är 
företagare, tjänsteman eller politiker

Program för dagen
Moderator: Elsie Hellström, Svinesundskommittén
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Minnesanteckningar

Velkommen
Linda Engsmyr, Svinesundskommittén  
och Sarpsborg kommune

Linda Engsmyr, ordfører i Svinesundskomittén og varaordfører 
i Sarpsborg kommune ønsket velkommen til grenseregional 
reiselivskonferanse som Svinesundskommittén arrangerte 
sammen med Visit Østfold og øvrige prosjektpartnere, i 
prosjektet Grensen som attraksjon. ”Det gleder meg at det er 
så mange konferansedeltakere på plass i dag og jeg håper at 
dere vil arbeide med oss i prosjektet og med en videreutvikling av 
besøksnæringen i grenseregionen.”

Svinesundskommittén er et politisk samarbeid mellom svenske 
og norske kommuner og regionene Østfold og Västra Götaland. 
Svinesundskommittén er en av tolv nordiske grensekomiteer 
med støtte fra Nordiska Ministerrådet. Svinesundskommittén 
arbeider med grenseregional vekst innen fire forskjellige 
fokusområder: 

• Grensehindringer/grensemuligheter arbeider for å snu de 
hindringene som oppstår ved at Sverige/Norge-grensen er yttergrensen til EU, til muligheter for vår region. 

• Innen blå vekst arbeider vi for å styrke den marine og maritime sektoren. 

• Innen grønn vekst arbeider vi for å dra bedre nytte av skogens råvarer og for å skape bedre forutsetninger 
for å reise flere byggverk i tre. 

• Konferansen som vi arrangerer i dag tilhører området turisme og reiseliv der vi arbeider for å videreutvikle 
den bærekraftige turismen innen grenseregionen. 
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Turisme i grenseregionen
Jan Henrik Larsen, Visit Østfold

Jan Henrik Larsen, styreleder i Visit Østfold formidlet det store 
potensialet grenseregionen har, med tanke på handel og det å 
kunne utvikle dette videre. Da Visit Østfold er prosjekteier på 
norsk side vektla han viktigheten av å styrke regionen gjennom 
ulike samarbeidsprosjekter, koordinering og markedsføring i ulike 
kanaler. Det jobbes mye med samarbeid og nytenkende arbeid i 
prosjektet Grensen som attraksjon, noe som er med på å gjøre 
både svensk og norsk side av grensen, mer attraktiv for lokale, 
nasjonale og internasjonale besøkende og tilflyttere.

Larsen fokuserte videre på potensialet prosjektet har for å 
skape en større bredde av aktivitetstilbud, noe som videre vil 
gi reiselivsbedriftene økt verdiskapning og sysselsetting. Han 
hadde stor tro på at dette vil gi reiselivet i grenseregionen gode 
muligheter for å skape et tettere samarbeid og nytenking innenfor 
produktutvikling. Prosjektet vil være viktig for å kunne skape større 
oppmerksomhet i et internasjonalt marked og ikke minst få en 
større bredde av aktivitetstilbud. Som igjen vil gi reiselivssektoren 
økt verdiskapning og sysselsetting.

Mitt liv som guide
Knut Erik Rønne, lokal skuespiller/guide fra Sarpsborg

Knut Erik Rønne, lokal skuespiller/guide fra Sarpsborg, delte ”sine 
erfaringer” som guide med alle deltagerne. Deltakerne fikk både 
tips og historier om hvordan det er å være guide i møte med ulike 
typer grupper, presentert med glimt i øyet. 
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Prosjektet Grensen som attraksjon  
- grenseløse muligheter for bedrifter innen reiseliv
Louise Robertsson, Svinesundskommittén 
Marit Bjørnland, Visit Østfold

Prosjektlederne Louise Robertsson, Svinesundskommittén, og Marit Bjørnland, Visit Østfold fortalte om prosjektet 
Grensen som attraksjon. Prosjektet jobber mot å bedre samarbeidet mellom reiseliv, turistorganisasjoner og bedrifter 
på tvers av grensen. Prosjektet startet i februar 2017 og varer frem til januar 2020. Målet er å fortsette utover denne 
perioden og å skape et langsiktig og varig samarbeid mellom bedrifter og næring på tvers av grensen. Reiseliv er en 
næring i vekst, og målet er å styrke reiselivsnæringen med felles markedsføring. Prosjektet jobber blant annet med å få 
til en felles arrangementskalender for Dalsland, Bohuslän og Østfold. 

Prosjektet vil også gi bedrifter en møteplass der de kan møte nye samarbeidspartnere. Møteplassene kan være 
konferanser, bedriftskaféer, workshops og studiereiser. Allerede nå er det planlagt tre utdanningsreiser for å bli kjent 
med de ulike regionene. Dalsland 24. - 25.april, 25.- 26. september i Østfold og i tillegg Bohuslän, i løpet av våren 
2019. Grensen som attraksjon oppfordrer bedrifter til å ta kontakt om de ønsker å presentere seg under en av 
våre utdanningsreiser. Prosjektet kan tilby workshop og kurs i bedriftsutvikling for å inspirere til produktutvikling og 
forbedre eksisterende produkter.

I 2017 startet en testutdannelse hvor deltagere fra hver side av grensen deltar i en guideutdanning gjennom et 
helt år. Utdanningen har som mål å knytte sammen regionen og skape kjennskap til destinasjonene og hva de har 
å tilby. Målet med dette er å opprette en guidepool med grenseoverskridende kompetanse. Den første gruppen 
går gjennom en testutdannelse hvor deres erfaringer vil bli brukt til å fastsette pensum og til å gjennomføre faste 
guidekurs fra og med 2018. Invitasjon til deltakelse på neste års kurs vil bli sendt ut ved en senere anledning.
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Naturturism på export
Marcus Eldh, WildSweden

Marcus Eldh driver sedan 2003 naturturismföretaget WildSweden 
som år 2015 tilldelades Stora Turismpriset. Samma år hamnade 
en av WildSweden’s safariresor på National Geographic Traveler 
Magazine’s lista ”50 tours of a lifetime”. WildSweden erbjuder 
naturupplevelser med fokus på vilda djur som finns i de svenska 
skogarna såsom älg, bäver, varg och björn. 

Vem är naturturist? Av de utländska turister uppger 80-90 procent 
att naturen är orsaken till att de reser till Sverige och Norge. 
Naturturister är en viktig grupp! 

Marcus Eldh pratade om hur viktigt det är med en tydlig 
produktbeskrivning som fasta priser, datum och tid. I produkten 
som kunden köper bör boende, aktivitet, mat, transfer och 
utrustning ingå. Med samverkan och paketering får kunden en mer 
komplett upplevelse.

Marcus Eldh beskrev sin favoritkund. Hon heter Jackie, kommer 
från Storbritannien och är intresserad av naturupplevelser av 
hög kvalitet. Jackie letar efter en storslagen upplevelse och vill att det ska vara enkelt att boka och enkelt att ta sig till 
destinationen. När WildSweden utvecklar nya produkter gör de det utifrån vad de tror är Jackies behov och önskemål 
och för att överträffa hennes förväntningar. Marcus uppmanar alla turistföretagare att hitta sin Jackie och jobba för att 
just hon ska bli nöjd. Vad vill personen se och göra? Vilka upplevelser vill personen ha? Jackie söker unika upplevelser, 
gemensamhet, möten med människor och lokalbefolkning samt stillheten i naturen – och det levererar WildSweden.  

Hur når vi ut till kunder i andra länder och hur hittar vi kunderna, frågar sig många. ”Du skall inte hitta kunderna - 
kunderna skall hitta dig”, anser Marcus Eldh. ”Och kunderna hittar dig om du finns och syns i rätt kanaler”. Därför måste 
du ställa dig frågan om vilka kanaler som är rätt för dig. Kunderna söker, inspireras och bokar på olika sajter. Online-
kanaler kan vara egen webbplats med onlinebokning, sociala medier, geografiska/tematiska sajter och omdömesajter. 

Avslutningsvis delar Marcus Eldh med sig av fem framgångsfaktorer:

1. Tydliga målgruppsanpassade aktiviteter och resor på bestämda datum.

2. Kompletta paket i samverkan med andra aktörer.

3. Olinebokning på egen sajt.

4. Produkterna hittas och bokas i många kanaler. 

5. Hållbarhetstänk från grunden.   
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Besøksnæring i Norge og Sverige
Audun Pettersen, Innovasjon Norge

Audun Pettersen fra Innovasjon Norge fortalte at 
opplevelsesbransjen i dag opplever stor vekst. Opplevelser gir 
status og er langt viktigere enn det materialistiske. Det er vekst i 
aktiviteter og mattilbud. Mat kan bli en en grunn til at du reiser og 
vil derfor være et viktig satsningsområde for reiselivsnæringen i nær 
fremtid. Flere ønsker også å oppleve naturen gjennom aktive ferier. 
Alt fra klassiske aktiviteter som fiske, vandring og sykling, til nyere 
aktiviteter som stisykling, fugletitting, kajakk og toppturer. 

Men all vekst er ikke riktig vekst. Medaljens bakside av sterk vekst i 
reiselivsnæringen er overturisme.  

I nær framtid vil vi se forandringer i reiselivet. Eldrebølgen vil gi 
turister med bedre råd som reiser mye og som ønsker ”softe” 
aktiviteter. Vi vil oppleve klimautfordringer som for eksempel 
ekstremvær. I 2050 vil 70 % av verdens befolkning bo i byer. 
Opplevelser i naturen vil bli stadig mer eksotisk.

8 råd for reiselivssamarbeid over grensen:

1. Vi må ikke måle verdiskaping og sysselsetting.

2. ”Berre kraftig” eller bærekraftig reiseliv? (miljø, ta vare på ansatte, kunne tjene penger) Leverandører blir i dag valgt 
bort fordi de ikke kan dokumentere bærekraft. Det som er bra for lokalbefolkningen er også bra for turistene.

3. Kommersialisering av opplevelser/aktiviteter. 

4. Infrastrukturen må tilpasses.

5. Matopplevelser - utvikle mat og drikke.  

6. Utvikle flere ”reasons to go”-opplevelser

7. Utfordre reiselivsbegrepet, det kan også være arrangementer og møter. 

8. Samarbeid mellom forskjellige aktører. 
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Affärer över gränsen
Anette Andersson och Anders Olsson, Kust Event och Nadir Fjordcruise

Anette Andersson och Anders Olsson driver tillsammans företagen Kust Event och Nadir Fjordcruise.  
De arbetar med upplevelsebaserad turism på havet och kör bland annat guidade turer. Smuggelhistoriken,  
som är en del av Strömstads historia, är en utgångspunkt och man har ett samarbete med Strömstads Museum och 
Hembygdsföreningen. Samarbetet har resulterat i produkten smuggeltur i skärgården där besökarna under båtresan 
får en guidning om livet i Strömstad med omnejd under smuggeltiden. Produkten har blivit mycket populär och 
uppskattad av besökarna.

Anette och Anders delade också med sig av sina erfarenheter med de utmaningar som de stöter på i sitt arbete med 
att skapa båtresor över landsgränsen. Det är många myndigheter och lagar att ta hänsyn till och samarbeta med 
- såsom tull, polis, kommun, nationalparker, markägare, EU och så vidare. Anette och Anders efterlyser en förenkling 
och avslutar med frågan: hur kan vi lösa detta på ett enklare sätt och få myndigheterna att förstå problemet?  
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Panelsamtale
Linda Engsmyr, Svinesundskommittén og Sarpsborg kommune 
Jan Henrik Larsen, Visit Østfold 
Audun Pettersen, Innovasjon Norge 
Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen 
Andreas Lervik, Østfold Fylkeskommune 
Peter Dafteryd, Svinesundskommittén og Strömstad kommun 
Marcus Eldh, WildSweden 
Anette Andersson, Kust Event og Nadir Fjordcruise. 

Panelsamtalet fokuserade på hur det gränsregionala 
samarbetet kan utvecklas och förstärkas ur ett långsiktigt 
perspektiv. Projektet Gränsen som attraktion är en viktig 
arena för att utveckla samarbetet och projektet ska 
fungera som en plattform för att bygga ett långsiktigt 
samarbete.

Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen, och Andreas 
Lervik, Østfold fylkeskommune, betonade hur viktigt det 
är att både lokala och regionala turistorganisationer ser 
gränsregionen som en tillgång och arbetar tillsammans. 
Linda Engsmyr, Svinesundskommittén, lyfte fram 
den stora potentialen som regionen har: ”Här finns 
nationalparker med fokus på både hav och skog, en 
spännande historia med betydelsefulla fästningar och ett 
stort utbud av aktiviteter. Dessutom har vi en av världens 
vackraste gränsövergångar!”.

Peter Dafteryd, Strömstad kommun, och Jan Henrik 
Larsen, Visit Østfold, har båda en lång erfarenhet från 
gränsregionalt samarbete inom besöksnäringen men 

ser behovet av att fortsatt stärka gränsregionen och de 
besöksnäringsföretag som verkar här.

Audun Pettersen, Innovasjon Norge, uppmanade 
alla företag att ta kontakt med projektledningen och 
turistorganisationerna för att berätta vilka verktyg de 
behöver för att kunna vidareutveckla sina produkter och 
företag och i förlängningen destinationen.

Marcus Eldh, WildSweden, uppmanar andra företag att 
inte vänta på att projekt ska startas och inbjudningar ska 
komma. ”Har du en idé? Börja jobba med den! Om det 
finns projekt är det självklart smart att nyttja dem, men 
sitt inte och vänta.”. 

En företagare som sedan länge erbjudit upplevelser i vår 
svensk-norska gränsregion är Anette Andersson, Kust 
Event och Nadir Fjordcruise. Anette instämmer i att 
potentialen i regionen är stor men efterlyser också en 
förenkling för mindre företag som verkar i båda länder.



12

Företagskafé och mingel
Alle deltagare fick möjligheten att möta fem olika företag som presenterade sin verksamhet i kaféform.  
I företagskaféet fanns Stefan von Bothmer från Koster Trägårdar, Anette Andersson och Anders Olsson från  
Kust Event, Tor Rustad och Petter Bjørge från SYD:VENT, Randi Brevig Aune och Henrik Aune från Klatring på 
grensen samt Kjell Johansson från Dalslands Aktiviteter 

Klatring på grensen
Randi Brevig Aune, Henrik Aune

Klatring På Grensen ble etablert på Ekås gård like ved E6 
i Halden kommune våren 2014. Vi har på kort tid utviklet 
oss til å bli en av de største klatreparkene i Skandinavia.  
I dag kan man ikke bare oppleve verden fra i ulike 
høyder fra tretoppene, men vi har også mange 
aktiviteter på bakken. Planene om videre utvikling 
er mange og dette ligger til rette for en enda større 
aktivitetspark i fremtiden. Vi tenker at nettverk er viktig 
og vil vinteren 2017/2018 fokusere på dette enda sterkere. 

www.klatringpagrensen.no

Dalslands Aktiviteter
Kjell Johansson

Dalsland Aktiviteter är en av norra Europas största 
anläggningar när det gäller upplevelser och äventyr ute 
i skog och mark. Vi erbjuder upplevelser till individer 
och företag och på vår anläggning finns bland annat en 
älgpark, en höghöjdsbana, zipline, klättervägg, möjlighet till 
guldvaskning och turer med häst och mycket mer. Vi har 
levererat minnesvärda upplevelser i 25 år och planerar 
att fortsätta länge till.  Många av våra upplevelser bygger 
på samarbete med andra aktörer och vi är intresserade av fler samarbeten med kreativa och duktiga företag.

www.dalslandsaktiviteter.com
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Kosters Trädgårdar
Stefan von Bothmer

Kosters Trädgårdar är en besöksträdgård med restaurang, 
bageri, gårdsbutik, konstutställningar och musik. Vi vill 
inspirera till ett hållbart gott liv från odling, till mat och 
husbygge. Vi har guidningar och kurser i trädgården 
men också guidade vandringar, cykelturer och inte minst 
guidade kajakturer med matupplevelse i Kosterhavets 
Nationalpark (se även Koster Kayak Tours). Vi vill utveckla 
högkvalitativa upplevelser för mindre grupper och är 
intresserade av spännande samarbeten för att tillsammans underlätta en säsongsförlängning.

www.kosterstradgardar.se

Kust Event
Anette Andersson, Anders Olsson

Kust Event är ett företag som erbjuder skärgårds-
upplevelser i Strömstad, Koster och Östfold. Vi arrangerar 
historiska guidningar och natursköna sjöresor med mat 
som inspirerats från traditionella recept i kombination 
med dagens moderna ting. Vi skapar färdiga paket 
med allt från endagarsturer till flerdagarsturer. Vi är 
intresserade av samarbeten med andra aktörer för att 
tillsammans kunna bredda vårt utbud ytterligare.

www.kustevent.com

SYD:VENT  
(Storm Event Syd og Modul Event & Conference)

Tor Rustad, Petter Bjørge

SYD:VENT har kontor i Sandvika og Fredrikstad, og 
er spisset mot firmamarkedet for events, aktiviteter og 
konferanser i Oslofjord-området. For å styrke tilbudet 
til våre kunder og samarbeidende hotell, både når 
det gjelder produktbredde, fasiliteter, ”maskinpark” og 
leveringsdyktighet, så er vi fire bedrifter som  sammen 
har etablert markedssamarbeidet SYD:VENT: Modul 
Event & Conference, Storm Event Syd i Fredrikstad, Havsalt Event i Moss og All on Board i Tønsberg.  Vårt tilbud er 
absolutt grenseløst og vi går ofte langt over grensen for å møte våre kunders behov.

www.sydvent.no   www.modulevent.no
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Information om och inbjudan till kurser

Projektet Gränsen som attraktion arbetar för att stärka besöksnäringsföretagen och erbjuder därför olika 
kompetenshöjande insatser. Under denna session presenterades fyra olika kursförslag. Gällande de tre första  
kurserna har företagen en möjlighet att göra en intresseanmälan och utifrån de intresseanmälningar som kommer 
in kommer projektet att välja vilka utbildningar som erbjuds. Den fjärde kursen - i sociala medier - kommer att 
genomföras 14 november i Ed, 15 november i Sarpsborg och 21 november i Fjällbacka. Kurserna erbjuds till företag 
som är medlemmar i någon av följande turistorganisationer: Tanum Turist, Dalsland Turist, Halden Turist, iSarpsborg,  
Visit Fredrikstad og Hvaler eller är aktiv inom Strömstad kommun.

KURS 3: Opplevelsesdesign  
(Ingrid Solberg Sætre, Mimit)

KURS 2: Kurs i paketering, distribusjon og salg  
(Børre Berglund, 2469 Reiselivsutvikling)

KURS 4: Kurs i sosiale medier 
(Eva Pettersen, BYRO)

KURS 1: Kurbits - en processutveckling för 
besöksnäringen, anpassat och designat för småskaliga 
företag (Marcus Eldh)
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Deltagarnas egna ord om den gränsregionala turismkonferensen: 

Vi har i många år diskuterat möjligheterna med utökat 
samarbete över gränsen, men detta var första gången 
som denna arena för att knyta kontakter mellan 
besöksnäringsföretag genomfördes.” 
Peter Dafteryd, kommunstyrelsens ordförande Strömstad kommun

Hemma från en ovanligt peppande turismkonferens i 
Strömstad med tema turism över gränsen. Över 100 norska 
och svenska deltagare. Ett av kommunalråden blev så till sig att 
han bokade in sig på björnskådning samtidigt som jag föreläste. 
Det lär bli semester på Koster i sommar och besök hos några 
av deltagarna i Fjällbacka och Halden.” 
Marcus Eldh, WildSweden (Facebookuppdatering 2017-10-12)

Stor takk for en god konferanse! Det ble en samlende arena 
som ga prosjekter en fantastisk start!”
Maya Nielsen, daglig leder Visit Fredrikstad & Hvaler
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Jeg hadde stor nytte av konferansen 11. oktober. Noe av 
det som var av størst interesse på konferansen var innlegget 
til Marcus Eldh, WildSweden: «Naturturism på Export», og 
«Affärer över gränsen» som Anette Andersson og Anders 
Olsson snakket om. Det var også interessant å besøke de  
ulike bedriftene på «Företagskafé», og ikke minst synes jeg  
den mangfoldige deltakerlisten fra konferansen kan være en 
god hjelp til å finne mulige samarbeidspartnere.”
Unn Sigmundsdatter Skibekk, deltakare guidekurs

En bra organiserad konferens där Marcus Eldhs konkreta råd 
och dåd var mycket värdefullt liksom företagens möjligheter till 
nätverkande.”
Johan Abenius, VD Dalslands Turist AB
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KONTAKTPERSONER

Är du företagare, forskare, utvecklare eller 
offentlig aktör och vill jobba med oss? Hör av dig!

Under projektet kommer vi att bjuda in till fler konferenser, utbildningsresor, workshops och mycket mer. 
För uppdaterad information om våra aktiviteter - följ Svinesundskommittén på Facebook och kolla in 

vår webbplats: www.svinesundskommitten.com/verksamhet/turism

Louise Robertsson  
Projektledare turism/reiseliv 

+46 70 614 74 54 
louise.robertsson@svinesundskommitten.com 

Marit Bjørnland  
Visit Østfold

+47 975 22 311 
marit@isarpsborg.com

Vår gränsregion är ur många perspektiv en unik marin tillväxtzon 
med fantastiska förutsättningar. Därför jobbar projektet 

Framtiden är Blå med att stärka samarbetet mellan företagare 
och andra aktörer inom den marina livsmedelsbranschen.


