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Et friskt og produktivt Skagerrak



Projektägare, medsökande och finansiärer



Marint gränsforum Skagerrak arbetar aktivt inom mål 14
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt                            
för en hållbar utveckling – för att bidra till ett friskt och produktivt Skagerrak

Återkommande workshops med SDG impact assessment tool
genomförs under projektets tid



Huvudsakliga mål för Marint Gränsforum Skagerrak 
Genom samverkan över gränsen och med ett transdisciplinärt arbetssätt skall Skagerrak 
stärkas som en livskraftig miljö och en blå tillväxtregion, och samtidigt värna om den 
värdefulla miljö som nationalparkerna utgör 

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



Gränsregional hållbar marin
näringslivsutveckling



Marin näringslivsutveckling
Delområdets arbetar mot målet ”ett kluster för dialog och kompetensförsörjning för 
gränsregional marin näringslivsutveckling är etablerat”. 

Projektet arbetar mot målen bland annat genom 
- Att skapa nätverk och möten

- Att lyfta identifierade branschfrågor till relevanta aktörer och myndigheter



Planering och havsförvaltning
Delområdet arbetar mot målet ”Ett forum för dialog och kompetensförsörjning för 
gränsregional kust- och havsplanering i syfte att stärka marin näringslivsutveckling är 
etablerat”

Projektet arbetar mot målet bland annat genom 
- Att arrangera mötesplatsen ”gränsregionalt planforum” 

- Synliggöra gränsregional kunskap och behov



Forskning och akademi
Delmål: Ett forum för forskning och akademi för gränsöverskridande dialog och 
kompetensförsörjning i syfte att stärka marin näringslivsutveckling är etablerat.

Projektet arbetar mot målet bland annat genom: 
- Att arrangera företags- och forskarkonferenser

- Att belysa utvecklingspotentialen i marina resurser  



Marin hängande trädgård

• Kopplar samman näringsliv, kust- och havsplanering och 
forskning och akademi

• Svensk och norsk sida





Utvärdering Nordregio

• Projektet utvärderas av Nordregio

• Delutvärdering – efter år 1

”Projektet har under det första året kommit igång väl med 
olika aktiviteter, men har också viktiga utmaningar som 
bör hanteras för att projektet ska nå de långsiktiga målen 
och skapa ett friskt och produktivt Skagerrak.”



Utvärdering Nordregio

”Utvärderingsteamets bedömning efter ett år är att 
projektlogiken och processerna hittills fungerar väl för att 
skapa förutsättningar för tillväxt och 
utvecklingsmöjligheter för näringslivet och de företag inom 
marina näringar som deltar i projektet.”

”Utvärderingen visar att de plattformar som skapats inom 
ramen för projektet (t ex forskarforum, planforum, 
näringslivsnätverk för ostron och algodling samt 
företagsmässa) har rönt stor uppskattning bland 
deltagarna. Den vittnar också om att aktiviteter för att 
lära känna varandra och varandras verksamheter över 
sektoriella och nationella gränser är av stor betydelse för 
samverkan kring gemensamma utmaningar och för att se 
utvecklingsmöjligheter i området.”



Utvärdering Nordregio

”För att uppnå projektets långsiktiga målsättning om ett friskt 
och produktivt Skagerrak är detta minst lika viktigt, och det är 
därför centralt att de offentliga aktörerna i projektet prioriterar 
och breddar sin medverkan i projektet.”

”Svinesundskommittén som är projektägare på den svenska 
sidan kan fungera som initiativtagare och pådrivare, men för att 
projektet ska få långsiktiga effekter måste de aktörer som har 
politiska mandat inom området i regionen, dvs i första hand 
Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen och kommunerna på 
den svenska sidan och Vikens fylkeskommune, fylkesmannen och 
kommunerna på den norska sidan ta ett tydligare ansvar för de 
delar inom vilket de har mandat.”



Utvärdering Nordregio

• Hur kan vi öka engagemanget hos de aktörer 
som är med i Marint Gränsforum Skagerrak?

• Vilken roll kan styrgruppen ta?

• Vilka frågeställningar bör vi lyfta för att det ska 
bli politiskt intressant?



Följ Marint Gränsforum Skagerrak på 
• Facebook – Produktivt Skagerrak

• Bloggen – https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak

• Hemsidan – https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/marint-gransforum/

https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/marint-gransforum/
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