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Covid-tiltak ved den norsk-svenske grensen 

Obligatorisk testing for fullvaksinerte personer innføres nå i Norge. Sverige introduserer 
testing for innreise utenfor Norden. Svinesundkomiteen har forståelse for at 
smittebekjempelse er viktig, men vi skriver til dere fordi vi ikke ønsker å gå tilbake til 
den stengte grensen vi har levd med altfor lenge i 2020-21. Vi antar at 
grenseovergangene forblir åpne. 

De økonomiske effektene har vært store for pendlere, ansatte og gründere. Den sosiale 
effekten var også sterkt negativ for familie og venner som gikk fra hverandre og ikke 
kunne møte selv på 2 meters avstand under dåp, festivaler og begravelser. Den nordiske 
grensefriheten som vi bygget våre samfunn på forsvant. 

Vi ønsker at regjeringene i Sverige og Norge skal lære av det som har skjedd for å finne 
verktøy for å bekjempe smittespredning på et mer koordinert. Vi hilser velkommen at 
grensependlere ikke trenger å testes. 

Det er av største betydning for oss at Norge og Sverige, bilateralt og i nordisk 
samarbeid, lager kriseplanlegging som ikke river vår sammenvevde grenseregion fra 
hverandre. Tilliten til grensefrihet og tillit mellom mennesker er skadet. (Les mer i 
Nordregio Policy Brief 2021:3). 

Svinesundutvalget er ett av tolv grenseutvalg i Norden. Vi er en ideell forening og våre 
medlemmer er Västra Götalandsregionen og Viken fylkeskommune samt kommunene 
Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Mellerud, Rakkestad, Råde, 
Sarpsborg, Strömstad Tanum, Trollhättan og Åmål. I henhold til vår avtale med Nordisk 
Ministerråd er vårt oppdrag å være den institusjonelle infrastrukturen for regionalt 
grenseoverskridende samarbeid. Grenseregionene er lakmusprøven på nordisk 
samarbeid. 

Vi anbefaler norske og svenske myndigheter å finne løsninger og samarbeid som ivaretar 
både helse og nordisk grensefrihet. Folkehelseinstituttet og Folkehälsemyndigheten bør 
umiddelbart få i oppdrag å komme med forslag. Vi er tilgjengelige for å delta og 
diskutere med dere effektene av nasjonale tiltak på grenseregionen vår. 
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