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Covid-åtgärder vid norsk-svenska gränsen  
Nu införs obligatorisk testning för fullvaccinerade till Norge. Sverige inför testning för 
inresande utanför Norden. Svinesundskommittén förstår att smittbekämpningen är 
viktig, men vi skriver till Er för vi vill inte tillbaka till den stängda gräns vi har levt med 
allt för länge under 2020-21. Vi förutsätter att gränsövergångarna fortsatt förblir öppna. 

De ekonomiska effekterna har varit stora för arbetspendlare, anställda och företagare. 
Den sociala effekten också starkt negativ på familj och vänner som splittrades och inte 
kunde närvara ens på 2 meters avstånd under dop, högtider och begravningar. Den 
nordiska gränsfriheten som vi byggt våra samhällen på försvann.   

Vi önskar att regeringarna i Sverige och Norge tar lärdomar av det som skett för att 
finna verktyg för att bekämpa smittspridningen mer koordinerat. Vi välkomnar att 
gränspendlare inte behöver testas. 

Det är av yttersta vikt för oss att Norge och Sverige bilateralt och i nordiskt samarbete 
skapar en krisplanering som inte sliter isär vår sammanflätade gränsregion. Tilliten till 
gränsfriheten och tilliten mellan människor är skadad. (Läs mer i Nordregio Policy Brief 
2021:3).  

Svinesundskommittén är en av tolv gränskommittéer i Norden. Vi är en ideell förening 
och våra medlemmar är Västra Götalandsregionen och Viken fylkeskommune samt 
kommunerna Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Mellerud, 
Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Strömstad Tanum, Trollhättan samt Åmål. Enligt vårt avtal 
med Nordiska Ministerrådet är vårt uppdrag att vara den institutionella infrastrukturen 
för det regionala gränsöverskridande samarbetet. Gränsregionerna är det nordiska 
samarbetets lackmustest. 

Vi rekommenderar den norska och svenska regeringen att hitta lösningar och 
samarbeten som värnar både hälsa och nordisk gränsfrihet. Folkhelseinstituttet och 
Folkhälsomyndigheten bör omedelbart få i uppdrag att komma med förslag. Vi finns 
tillgängliga för att delta och diskutera med er effekterna av nationella åtgärder på vår 
gränsregion. 
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