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FÖRENINGENS
SYFTE ÄR:
· att verka för att främja integrationen inom regionen;
· att främja samverkan över Kvarken mellan såväl offentliga
myndigheter och organisationer som privata företag,
organisationer och föreningar;
· att minska och eliminera gränshinder;
· att tillvarata regionens förutsättningar och främja
regionens utveckling inom främst följande områden:
· näringsliv
· kommunikationer
och transportinfrastruktur
· forskning och utveckling
samt utbildning
· kultur
· bärkraftiga energilösningar
· miljö-, avfalls- och
återvinningsfrågor
· turism
· idrott
· barn och unga
· hälso- och sjukvård.

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för landskapen Österbotten,
Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska
ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.

ORGANISATION

MEDLEMMAR

Föreningens huvudmedlemmar:
Österbottens förbund
Södra Österbottens förbund
Mellersta Österbottens förbund
Vasa stad
Seinäjoki stad
Karleby stad
Staden Jakobstad
Region Västerbotten
Örnsköldsviks kommun
PERSONAL

Direktör Mathias Lindström
Ekonomiansvarig Maria Snickars
Utvecklingschef Susanna Ehrs
PROJEKTPERSONAL

Kommunikationsansvarig Johanna Häggman
Projektledare Marianne Sjöström
Kansli på Gerbyvägen 18 i Vasa.
ÅRSMÖTE

Kvarkenrådet rf:s årsmöte hölls 23 maj i Storkyro, i samband
med Kvarkenrådets näringslivskonferens. Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden.
REVISORER

Ordinarie revisor Benita Öling, CGR och revisors suppleant
Ernst&Young.
STYRELSEN

Styrelsen har haft fem möten år 2017, 17 februari i Vasa,
22 maj i Vasa, konstituerande möte 23 maj i Storkyro, 18
september som telefonmöte samt 1 december i Umeå.
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Övriga medlemmar:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Vasa universitet
NTM-centralen i Södra Österbotten
Pedersöre kommun
Nykarleby stad
Larsmo kommun
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
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Suomen Sininen Tie ry
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Företagarna i Västerbotten
Umeå kommun
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Österbottens fiskarförbund
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Föreningen Norden i Västerbotten
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DIREKTÖRENS HÄLSNING
Det är ett privilegium att få jobba i en region där intresset för
att samverka över gränserna är så stort som i Kvarkenregionen. Det finns ett driv och ett genuint intresse för att tillsammans sätta regionen på världskartan och förbättra vår nationella, europeiska och globala konkurrenskraft. Det kan låta
högtidligt och verklighetsfrämmande men så är inte fallet.
•
Vi håller som bäst på att utveckla en gemensam
gränsöverskridande trafikstrategi över tre länder –
det är unikt i världen.
•
Vi jobbar tillsammans med tre länders trafikverk
samt universiteten i Helgeland, Vasa och Umeå
med att anpassa beräkningsmodeller för infrastruktursatsningar till att även kunna användas i gräns
överskridande projekt – det är unikt i världen.
•
Vi har tre stycken gränsöverskridande bolag som
tillsammans jobbar med frågor rörande trafik och
infrastruktur – det är unikt i världen.
Vi är således en förebild för gränsöverskridande samverkan i Norden på många olika fronter och om vi är en förebild
i Norden så är vi även i framkant i dessa frågor sett ur ett globalt perspektiv. Det är något vi kan vara mycket stolta över.
Alla dessa ovannämnda exempel ger indikationer om att vi
börjar vara redo att ta nästa steg i att ytterligare förstärka vår
roll i det gränsregionala samarbetet och i kohesionspolitiken. Kvarkenrådets styrelse har därför gett kansliet i uppdrag att se över möjligheterna att i Kvarkenregionen inrätta
ett EGTS-område (Europeisk gruppering för territoriell samverkan, EGTC på engelska).
Underlaget för detta produceras inom ett av våra projekt,
E12 Atlantica Transport, och tankarna förankras som bäst
hos våra medlemmar i samband med att Kvarkenrådets nya
strategi för verksamheten fram till 2021 utarbetas.
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Kvarkenrådets betydelse och verksamhet har växt ur
sin roll som förening som rådet i dag har som verksamhetsform. Regionen förtjänar och behöver ett instrument
som ökar synligheten och slagkraften både nationellt och
internationellt, ett instrument som ytterligare förstärker och
formaliserar det gränsregionala samarbetet, ett instrument
som ger möjligheter för nya uppgifter och som kan minska den administrativa bördan i regionen kring dessa frågor.
Ett EGTS skulle, enlig min mening, vara den mest lämpliga
verksamhetsformen för att åstadkomma det ovannämnda.
Samtidigt skulle det vara det andra EGTS-området i Norden
och det första i Finland och således skulle vi även i denna
fråga vara en föregångsregion. På basis av den feedback vi
hittills erhållit i frågan tror och hoppas jag att den politiska
beredskapen och viljan finns. Nu måste vi bara ta steget in i
framtiden. Tiden är mogen.
Jag vill även framföra mitt ödmjuka tack till alla som jobbar inom eller för Kvarkenrådet, Kvarkenrådets styrelse och
medlemmar och framförallt regionens politiker och tjänstemän som vågar ligga i framkant gällande det gränsregionala
samarbetet. Även ett stort tack till Nordiska ministerrådet
som genom sin finansiering bidrar till att vi kan främja det
nordiska samarbetet.
Framåt – tillsammans.
Mathias Lindström
Direktör
Kvarkenrådet r.f.

ORDFÖRANDENS HÄLSNING
Kvarkenrådet har under de gångna åren jobbat målmedvetet
för att säkra den för samarbetet livsviktiga färjeförbindelsen
över Kvarken. Projektet har starkt stöd i regionen, men ännu
krävs det stora insatser från både politiker och tjänstemän
innan den nya färjan står i hamnen.
Kvarkenrådet ska fortsätta arbetet för att säkra färjeförbindelsen, men det är också dags för oss att se framåt,
mot tiden efter att den nya färjan är klar. Det stora intresset
som nu finns för Kvarkensamarbetet, den ökade turismen,
näringslivs- och högskolesamarbetet, måste förvaltas och
inte tas för givet. Jag har alltid poängterat att vi förutom att
främja det professionella samarbetet också ska satsa på den
folkliga samhörigheten. Genom att satsa på mellanfolkligt
samarbete, barn och unga samt informationsarbete så får
vi-känslan och samhörigheten i Kvarkenregionen en god
grund inför framtiden.
Årets Kvarkenkonferens, som ordnades på Kyrö Distillery
i Storkyro, hade temat näringslivssamarbete. Där framgick
tydligt att det finns vilja att ytterligare utöka samarbete över
Kvarken. Vår uppgift är att se till att näringslivet, precis som
andra aktörer i regionen, har tillgång till ett välfungerande
transportsystem. Konkurrenskraftiga transportlösningar
skapar goda förutsättningar för näringslivet, vilket genererar investeringar som på lång sikt skapar välfärd på andra
fronter, t.ex. i fråga om boende, turism, kulturliv, utbildning
och hälsovård. Därför är det speciellt glädjande att Nordiska
rådets utskott för tillväxt och utveckling har ställt sig bakom
den rapport som sammanställts inom projektet E12 Atlantica Transport. I rapporten framgår bland annat att Norge,

Sverige och Finland behöver fler och bättre vägar och järnvägar som går i öst-västlig riktning över landgränserna. Vårt
långsiktiga arbete för att trygga och utveckla samverkan bär
frukt.
Nuvarande programperiod i EU pågår till år 2020, och
nu är det hög tid att se hur vi kan påverka utformningen av
nästa programperiod. EU:s strukturfonder är ett viktigt redskap för gränsöverskridande samarbete, och vi måste jobba
för att kommande program tar regionens utvecklingsbehov
i beaktande och för att byråkratin ska bli smidigare. Också
Nordiska Ministerrådets samarbetsprogram utgör en viktig
beståndsdel i Kvarkenrådets arbete, och även här bör vi vara
aktiva och påverka kommande program. Vad kan EU, Nordiska Ministerrådet och vi tillsammans göra för att utveckla
näringslivets samarbete och skapa en livlig mötesplats för
alla invånare i Kvarkenregionen?
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till Kvarkenrådets
förtroendevalda, samarbetspartners och personal för deras
värdefulla insatser för Kvarkensamarbetet under det gångna
verksamhetsåret.
Lennart Holmlund
Styrelseordförande
Kvarkenrådet r.f.
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KVARKENRÅDETS BASVERKSAMHET
Kvarkenrådets basverksamhet är att främja gränsregionalt
samarbete. Detta görs bl.a. genom att sammankalla och
starta upp olika samarbetsprojekt eller samarbetsstrukturer,
genom att hyra ut simultantolkningsanläggningar, genom informationsverksamhet och att utöva intressebevakning.
Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella
gränsregionala organ. Kontakten till Nordiska Ministerrådet
är regelbunden.
KVARKENRÅDETS STRATEGI

Enligt stadgarna för Kvarkenrådet r.f.§11 skall för föreningens
verksamhet finnas en 3-årig strategiplan som fastställs av
ordinarie föreningsmöte och en 1-årig handlingsplan som fastställs av styrelsen. Planerna skall i så stor utsträckning som
möjligt harmoniseras med respektive regions egna utvecklingsplaner beträffande gränsregionala strategier, samt vara i
överensstämmelse med Nordiska ministerrådets övergripande
mål och prioriteringar för det gränsregionala samarbetet. De
stödberättigade aktiviteter för gränsregionalt samarbete som
fastställs av EU skall även beaktas i planerna.
Kvarkenrådets strategi 2014–2016 har sikte på 2020,
och de EU-program som Kvarkenrådet främst arbetar med
(såsom Botnia-Atlantica programmet och Östersjöprogrammet) är fastslagna fram till år 2020, varför årsmötet beslöt att
Kvarkenrådets strategiplan för åren 2014–2016, med sikte
på 2020, även gäller för år 2017 års verksamhet.
Under hösten 2017 har arbetet med att ta fram en ny strategiplan för 2018–2020 inletts. Landskapsråd Olav Jern har
på uppdrag av Kvarkenrådet gjort en intervjurunda bland
Kvarkenrådets medlemmar och övriga intressenter, som ligger till grund för den nya strategin.

en intresseorganisation för europeiska gränsregioner. AEBR
arbetar bl.a. med intressebevakning, erfarenhetsutbyte och
information. Kvarkenrådet delar medlemskapet i AEBR med
MidtSkandia, vilket minskar arbetsbördan och kostnaderna.
EUROPEAN STRAITS INITIATIVE ESI

Kvarkenrådet är medlem i nätverket European Straits Initiative ESI, ett partnerskap bestående av europeiska regioner
som angränsar till sund. Nätverkets syfte är att att sätta fokus på de europeiska sunden och deras specialbehov och
att bevaka deras intressen på EU-nivå, samt att utveckla
uppkomsten av olika samarbetsprojekt samt främja samarbete mellan sunden för ekonomisk utveckling, miljöskydd,
trafik och logistik, kultursamarbete och turism.
NÄRINGSLIVSSAMARBETE I KVARKENREGIONEN
– FRAMTID OCH MÖJLIGHETER 23 MAJ

I samband med Kvarkenrådets årsmöte ordnas med jämna
mellanrum ett seminarium om ett aktuellt ämne, dit medlemmarnas representanter och utomstående är välkomna. Temat för årets seminarium var näringslivssamarbete i
Kvarkenregionen. Ulf Sedlacek, försäljningschef Martin &
Servera, berättade om livsmedels- och transportsamarbete
i Kvarkenregionen, om koncernen, dess visioner för framtiden i Finland samt företagets syn på en fungerande färjetrafik över Kvarken. Kjell Skoglund, verkställande direktör
Finsk-svenska handelskammaren, talade i sin tur om hur
Finland och Sverige behöver varandra mer än någonsin.
Utöver detta presenterades de projekt som Kvarkenrådet
driver. Seminariet ordnades i Kyrö Distillery Companys utrymmen i Storkyro. Drygt 60 personer fanns på plats.

ASSOCIATION OF EUROPEAN BORDER REGIONS AEBR

NORDLIGT FORUM 25–26 OKTOBER

Europeiskt perspektiv har erhållits genom deltagandet i
Association of European Border Regions (AEBR), som är

Den 25–26 oktober samlades ett sextiotal norska, svenska
och finländska politiker, tjänstemän och näringslivsrepre-
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KVARKENTRAFIKEN

Trafiken över Kvarken är en av Kvarkenrådets kärnfrågor och
organisationen har genom all sin verksamhet strävat efter att
trygga och utveckla kommunikationerna inom Kvarkenregionen. Kvarkenstråket mellan Vasa och Umeå förenar mycket
mera än två grannstäder. Färjeförbindelsen över Kvarken är
en viktig del av det stråk som sträcker sig från Norges nordligaste hamnstäder i väst till Ryssland och Baltikum i öst. Att
upprätthålla och utveckla denna rutt är viktigt för de företag
som verkar längs den och för de människor som bor där.
Förutom för företagsverksamheten är en livskraftig förbindelse över Kvarken även till fördel för det gränsöverskridande
samarbete som bedrivs inom kultur, utbildning, hälso- och
sjukvård samt förvaltning. Inom projektet MABA II arbetar
man bland annat för att stärka Kvarkenhamnarnas TEN-T
status, analysera de regionala och nationella utvecklingseffekterna av en ny färja och förstärkt förbindelse över Kvarken
samt utreda alternativa finansieringskällor för den nya färjan.
VERKSAMHET FÖR ATT SÄNKA GRÄNSHINDER

sentanter från kommuner längs E12-korridoren, för att delta
i Nordligt Forums två dagars workshop i Vasa.
Regionen har redan länge framgångsrikt samverkat bl.a.
inom ramen för olika projekt. Det finns ett behov av att hitta
en mer hållbar samarbetsmodell, som inte är beroende av
enskilda projekt eller personer. På agendan stod att hitta de
centrala områden, inom vilka man i fortsättningen vill samverka samt att välja den framtida samarbetsmodell som passar bäst för området. EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete, eng. EGTC) lyftes fram som den lämpligaste
samverkansformen och fick stort understöd.
Nordligt forum ordnades av projektet E12 Atlantica
Transport.
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Ett gränshinder definieras enligt Nordiska ministerrådet som
”varje hinder som omöjliggör, försvårar eller begränsar män
niskors möjligheter att verka över de nationella gränserna”.
Enligt Nordiska ministerrådets prioriteringar skall gräns
regionerna sträva till att sänka gränshinder.
All verksamhet (projektverksamhet samt övrig verksamhet)
som Kvarkenrådet bedriver tar gränshinderarbetet i beaktande, och Kvarkenrådet arbetar aktivt med kartläggningar,
informationsspridning och intressebevakning för att minska
gränshinder och/eller effekterna av dessa i Kvarkenregionen.
REGIONALPOLITISKA TEMAGRUPPER

Gränskommittén Kvarkenrådet ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska temagrupp för Hållbara städer och
stadsutveckling, deltar aktivt i gruppens möten och inkommer med material. Inom ramen för temagruppens arbete

har tre gränskommittéer, Kvarkenrådet, Östfold-Bohuslän
och Greater Copenhagen, i samarbete med Nordregio påbörjat arbetet med ett studieprojekt kring gränsöverskridande transporters påverkan på hållbara städer och urban
utveckling, Infrastructure for urban-rural integration IFURI.
Studien genomförs i form av tre gränsregionala case: En
uppgraderad färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, en
snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm,
och förbättrat gränsöverskridande kollektivtrafiksystem i
Greater Copenhagen regionen.
NORDISKA TRANSPORTARBETSGRUPPEN

De nordiska gränskommittéerna har tagit initiativ till att bilda en informell nordisk transportarbetsgrupp. Gruppen har
bl.a. tagit fram material kring gränsöverskridande transporter och pågående samt kommande gränsöverskridande infrastrukturinvesteringar i Norden, som ligger till grund för
Nordregios karta över Nordens transportinfrastruktur. Kvarkenrådet och övriga gränskommittéer har också bidragit
med inspel till Nordiska Rådets positionspapper om gräns
överskridande transporter i Norden.
INFORMATIONSSPRIDNING OCH SYNLIGHET

Förutom information om Kvarkenrådets arbete i samband
med ett stort antal möten och seminarier har vi under 2017
tagit fram en trespråkig broschyr och en film på finska och
svenska. Materialen beskriver vår verksamhet och har visats,
spridits samt delats ut till aktörer vi kommit i kontakt med.
Förutom information i samband med möten består kärnan i informationsarbetet av artiklar, nyheter och pressmeddelanden som publiceras på webbplatsen kvarken.org
och delas via Kvarkenrådets Facebooksida och nyhetsbrev,
ibland även via Twitter och vid behov via e-post. Utöver detta har vi inom projekten som Kvarkenrådet handhar tagit
fram material av olika slag, t.ex. Spotlights recepthäfte och

E12 Atlantica Transports broschyr. I alla dessa framkommer
Kvarkenrådets roll i sammanhanget.
Under 2017 har Kvarkenrådet publicerat 5 nyhetsbrev
med omfattande material om verksamheten. Vi hade i slutet
av 2017 ca 1150 följare på Facebook. Webbsidan besöktes
under 2017 av nästan 7600 användare, besöken varade
över 2,5 minuter och de närmare 4000 återkommande besökarna stannade på sidan i genomsnitt nästan 6 minuter.
INTRESSEBEVAKNING

Kvarkenrådet idkar intressebevakning på regional, nationell,
nordisk samt EU-nivå, i frågor som är av betydelse för Kvarkenregionens utveckling. Speciellt fokus läggs på Kvarkentrafiken, eftersom en fungerande trafik året om är en förutsättning för övrigt gränsregionalt samarbete.
ARBETE FÖR NORDISKA MINISTERRÅDETS
PRIORITERADE INSATSOMRÅDEN

Enligt Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2017-2020 skall gränsregionernas verksamhet bidra till Hållbar landsbygdsutveckling,
Innovativa och resilienta regioner samt Hållbara städer och
stadsutveckling. Denna strategi ligger till grund för planering och genomförande av all verksamhet som Kvarkenrådet
bedriver.
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KVARKENRÅDETS
PROJEKTVERKSAMHET
BOTNIA-ATLANTICA 2014–2020

Från och med 2015 trädde INTERREG Botnia-Atlantica programmet för 2014–2020 i kraft. Programmet har fyra prioriterade insatsområden: Innovation, Näringslivsutveckling,
Miljö samt Transport. Programområdet består av de tre österbottniska landskapen i Finland, Västerbottens och Väster
norrlands län samt Nordanstig i Sverige och Nordlands fylke
i Norge.
KVARKENRÅDETS PROJEKT

Kvarkenrådet har drivit tre egna projekt under år 2017,
infrastrukturprojekten E12 Atlantica Transport och MABA
II samt världsarvs- och turismprojektet Spotlight High-Low
Coast.
E12 ATLANTICA TRANSPORT

Avsikten med projektet E12 Atlantica Transport är att fortsätta det samarbete som formats under tidigare år bland
annat i form av NLC Cooperation och Midway Alignment,
samt att stöda utvecklingen av det öst-västliga stråket längs
med E12. Kort sagt fokuserar man på att göra en heltäckande analys av stråket för att samla in data som partnerskapet
själv förvaltar och kan uppdatera för att utvärdera investeringar och framtida behov. Därtill strävar man efter att ta
fram en gemensam trafikstrategi där man långsiktigt enas
om de viktigaste samarbetspunkterna, och slutligen utvärderar man dagens alternativa samarbetsstrukturer. Projektet
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arbetar med tre helheter, WP1 Funktionellt transportstråk,
WP2 Gränsöverskridande infrastrukturplanering och WP3
Framtida samverkansstrukturer.
Det har varit ett väldigt produktivt 2017 i projektet E12
Atlantica Transport. I början av mars färdigställdes system
analysen över partnerskapets geografi som syftar till att öka
kunskapen om, och skapa en gemensam syn, på transportsystemet. Systemanalysen följer det svenska Trafikverkets
riktlinjer och är unik i sitt slag i och med att den bryter två
nationsgränser. Den ligger också till grund för den gränsöverskridande trafikstrategi som projektet arbetat intensivt
med under hösten 2017. Trafikstrategin belyser grunden
till partnerskapets samverkan inom transport och infrastruktur samt pekar ut centrala investeringar och framtida
utvecklingsprojekt i det öst-västliga transportsystemet. Tillsammans skapar systemanalysen och trafikstrategin en
verktygslåda för gemensamt utvecklingsarbete utifrån nulägevision-mål och uppföljning.
Vidare har projektet bland annat inventerat och jämfört
etablerade samverkansformer som ytterligare kan formalisera samverkan inom partnerskapet. I november hölls konferensen Nordligt forum 2017 där representanter för näringslivet, utbildningssektorn och det offentliga diskuterade de
identifierade samverkansformerna. Intresset var allra störst
för samverkansformen kallad EGTC (European Grouping for
Territorial Cooperation) som är en samverkansform sanktionerad av EU.

Partner i projektet är Kvarkenrådet (Lead Part), MidtSkandia, Region Västerbotten, Österbottens förbund, Nordland
fylkeskommune, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK,
Umeå kommun, Vännäs kommun, Vindelns kommun, Lycksele kommun, Storumans kommun, Infrastruktur i Umeå
AB INAB, Rana Utviklingsselskap AS, Rana kommun, Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Mo i Rana Havn, Mo Industripark AS, Alstahaug havnevesen KF, Helgeland Havn IKS.
Projekttiden är 1.1.2016–31.5.2018.
Projektet finansieras med EU strukturfondspengar via
Botnia-Atlantica-programmet, samt regional medfinansiering. Projektets totalbudget är 2 579 191 EUR. Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets finansieringsandel är 95 000
EUR.
SPOTLIGHT HIGH-LOW COAST

Det gränsöverskridande Botnia-Atlantica projektet Spotlight
High-Low Coast med fokus på världsarvet och turismen har
som uppgift att ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världs
arvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner
på ett hållbart sätt.
Spotlight har haft ett händelserikt år med olika marknadsföringsevent där vi presenterat våra gränsregionala produktpaket samt vår gemensamma region till besökare utifrån,
både nationellt och internationellt. Det som vi upplevt under
projekttiden, men speciellt år 2017 då vi deltagit i många
säljevent, är att vi utomlands ses som en enda destination,
även om vi är två länder som omfattar tre destinationer. Att vi
dessutom delar ett världsarv är en viktig USP (unique selling
point). Därutöver gynnas den gränsregionala produktpaketeringen av den korta färjeförbindelsen mellan våra länder,
vilket är något som researrangörer ser som en stor fördel.
Det positiva mottagandet säger att vi är på rätt väg, och att
det ligger en stor potential i att gå ut tillsammans och fortsätta det arbete vi inlett.

Ett bonusresultat som vi är väldigt stolta över, och som
man inte förväntat sig i samband med projektplanering, är
att vi lyckats etablera ett samarbete med flera tyska researrangörer och en skandinavisk incomingbyrå/grossist som
tagit sig an de produkter vi utvecklat i projektet för att sälja
vidare till slutkund.
Under sommaren inleddes den filmproduktion som ska
resultera i fem kortfilmer. Filmerna sammanknyter våra destinationer till ett vackert och säljande paket som fungerar som
ett bra komplement när vi marknadsför våra produktpaket.
Under året har vi också ordnat två seminarier för företagare och aktörer inom turistnäringen från Vasaregionen, Umeå
och Höga kusten. Hållbar turism, värdskap, internationalisering och samarbete var teman i seminariet som riktade
sig till besöksnäringen och arrangerades i maj. Under seminariet till havs i oktober fick deltagarna höra inspirerande
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föreläsare, som samtidigt är framgångsrika och innovativa
entreprenörer från Höga Kusten, Umeåregionen och Vasaregionen. Dagens teman handlade om varumärkesbildning
och marknadsföring, hur man på ett framgångsrikt sätt lyckats paketera sina produkter och det gavs även gott med utrymme för nätverkande och kontaktskapande deltagare och
föreläsare emellan.
Utöver detta har Världsarvsmenyn ”Smaker från världsarvet”, som fick ett väldigt positivt mottagande ombord på
Wasa Express, där den serverades under hösten 2016, getts
ut. Den blev en mycket lyckad och tilltalande utgåva, både i
print och digitalt, som fått mycket positiv feedback.
Projektets totalbudget är 750 000 euro, och finansieras
genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-programmet, samt regional finansiering från Kvarkenrådet/
Nordiska Ministerrådet, Höga Kusten Destinationsutveckling
AB, Länsstyrelsen i Västernorrland, Landstinget i Västernorrland, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK,
Österbottens förbund, Visit Vasa och Världsarvet i Kvarken
r.f. Kvarkenrådets/Nordiska Ministerrådets finansieringsandel i projektet är 60 000 EUR.
MIDWAY ALIGNMENT - BOTNIA ATLANTICA II (MABA II)

MABA II -projektet syftar till att underlätta kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering i BA-regionen genom
att ta fram underlag för dessa. Dessutom har projektet som
målsättning att på nationell och EU-nivå höja Kvarkenregionens status inom gränsöverskridande transportfrågor, och
mera specifikt arbeta för att lösa problematiken kring Kvarkenhamnarnas TEN-T status och regionens anknytning till
TEN-T Core nätverket.

Regionens gemensamma storsatsning kring att trygga
kommunikationerna över Kvarken på lång sikt genom en
ny färja för Kvarkentrafikens behov och uppdatering av den
kringliggande infrastrukturen skapar förutsättningar för en
integrerad välmående region. Färjetrafikens stora betydelse
för näringslivet, turismen, samhörigheten och hela regionens konkurrenskraft kan inte nog understrykas. Regionens
gemensamma målsättning är en uppgraderad året runt
fungerande pålitlig gods- och persontrafik över Kvarken.
Detta gynnar utvecklingen av två nationellt starka regioner,
näringslivet, miljön, utbildningen och det kulturella och sociala utbytet länderna emellan.
Under år 2017 har man inom projektet bl.a. tagit fram
en djupgående analys över olika finansieringslösningar, fört
förhandlingar med Europeiska investeringsbanken samt finska och svenska staterna, påbörjat upphandlingsunderlag,
uppdaterat ritningarna för den nya färjan etc.
MABA II projektets mål är att det vid slutet av projekttiden skall finnas väl underbyggda underlag, utredningar och
analyser för att processen kring att utveckla det öst-västliga
transportstråkets centrala länk skall kunna gå framåt, och
att myndigheter på regional, nationell och EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder och finansiering.
Projektets totalbudget är 827 500 euro, och finansieras genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-programmet, samt regional finansiering från Kvarkenrådet/Nordiska Ministerrådet, Infrastruktur i Umeå AB INAB, Umeå
kommun, Region Västerbotten, Vasa stad, Vasaregionens
Utveckling Ab VASEK och Österbottens förbund. Kvarkenrådets/Nordiska Ministerrådets finansieringsandel i projektet är
30 000 euro. Projektet pågår 15.9.2016–31.12.2018.
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KVARKENRÅDET DELTAR I OCH
FINANSIERAR FÖLJANDE PROJEKT
SOM ÄGS/DRIVS AV ANDRA PARTER:
NSB CORE

Östersjöprojektet NSB CoRe projektet syftar till att förbättra
tillgängligheten i Östersjöområdet för gods- och persontrafik.
Projektet bidrar till EU:s TEN-T transportinfrastrukturpolitik
genom att sammanbinda och utveckla TEN-T CoRe stamnätet i Östersjöregionen med lokala och regionala tillfartsvägar.
För Kvarkenregionens del innebär projektet starkare anknytning till TEN-T CoRe stamnätet, vilket är viktigt med tanke på framtida infrastrukturinvesteringar i regionen.
Projektet leds av Nylands förbund, och har 16 samarbetspartners i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och
Tyskland. Projektet pågår 2016–2018, och totalbudgeten är
3,3 miljoner EUR. Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets
finansieringsandel är 36 300 EUR.

samma produkter med samma mängd vedråvara som används idag. Sammantaget avser projektet att utveckla bioraffinaderier eller bioraffinaderilösningar för befintliga och nya
industrier inom programområdet. Dessa lösningar innefattar
även nystart av innovativa företag inom produktion, forskning och tjänster.
Projektet inleddes 1.5.2015, och pågår fram till
30.4.2018. Projektet är ett samarbete mellan SP Processum
AB i Örnsköldsvik, Yrkeshögskolan Centria samt Chydenius
institutet i Karleby. Projektet har en totalbudget på 1 457
785 EUR. Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets finansieringsandel är 20 000 EUR.
E12 ATLANTICA BA3NET

BIORAFF BOTNIA

Botnia-Atlanticaprojektet Bioraff Botnia utvecklar bioraffinaderilösningar för befintliga och nya industrier inom programområdet och nyttjar restprodukter från skogsindustrier,
skogsbruk och biprodukter för att ta fram nya produkter,
kemikalier och material. Projektet vill se nya industrier som
producerar produkter och material från skogsråvara växa
fram, samt ge förutsättningar för att stärka företag i den
hårdnande konkurrensen genom att göra fler och mer lön-
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Projektets mål är att stärka det öst-västliga stråket TEN-T
E12 genom att utveckla kunskap, metoder och analysverktyg
för en gemensam gränsregional strategisk planering inom
transportområdet. Syftet är att ge regionen en beredskap för
att i framtiden kunna reducera olika tekniska, organisatoriska och andra barriärer, utveckla regionens innovations- och
konkurrenskraft samt nå en hållbar regional tillväxt. Detta
nås genom att skapa förutsättningar för förbättrade hållbara
öst-västliga kommunikationer och ett ökat utbyte mellan län-

derna. BA3Net fungerar som ett systerprojekt och ett komplement till projektet E12 Atlantica Transport.
Partners i projektet är Umeå universitet (Lead Part), Vasa
universitet, Nord universitet, Kvarkenrådet, MidtSkandia,
Trafikverket, Nordland fylkeskommune, Österbottens förbund, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Föreningen Blå
Vägen, Vasa stad.
Projekttiden är 1.12.2016–31.5.2019. Projektet finansieras med EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-programmet, samt regional medfinansiering. Projektets
totalbudget är 1 017 657 EUR. Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets finansieringsandel är 21 000 EUR.
FAMNA - FÖRVALTNING AV AMERIKANSK
MINK I BOTNIA-ATLANTICA OMRÅDET

Mink är ett för Europa främmande skadligt rovdjur från
Nordamerika. Predation av mink har lett till nedgångar och
utdöenden av ett brett spektrum inhemska fågel-, däggdjurs- och amfibiearter i Europa, bl.a. inom Botnia-Atlanticaområdet. Minken är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i våra näringsrika våtmarker och skärgårdar.
Projektets huvudsakliga mål är att etablera ett storskaligt,
permanent och effektivt förvaltningssystem, baserat på den

senaste vetenskapliga kunskapen, i de av minken mest utsatta delarna av Botnia-Atlantica området, d.v.s. i havs- och
kustområdena samt i de till havet viktigaste rinnande vattendragen, inkluderande de till vattendragen knutna näringsrika våtmarkerna. Vårt nya förvaltningssystem är lågintensivt,
storskaligt och permanent. Systemet bygger på insatser i
varje biologiskt möjligt minkhonehemområde och leder till
funktionell utrotning av arten inom området.
Partners i projektet är Svenska Jägareförbundet, Forststyrelsen, Miljödirektoratet, Kvarkenrådet, Österbottens förbund, Länsstyrelsen i Västerbottens län.
Projekttiden är 1.10.2017–30.9.2020. Projektet finansieras med EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-
programmet, samt regional medfinansiering. Projektets
totalbudget är 1 052 233 EUR. Kvarkenrådets/Nordiska
ministerrådets finansieringsandel är 20 000 EUR.
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01.01.2017–31.12.2017

RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET
VERKSAMHETSINTÄKTER
PROJEKTINTÄKTER

2148670-8

2017 EUR

2016 EUR

INTÄKTER

ANDRA PROJEKTINTÄKTER
ÖVRIGA INTÄKTER
SUMMA INTÄKTER

30 834,00

12 000,00

1 052 740,74

433 208,59

0,00

60 736,94

439,08

1 518,85

1 084 013,82

507 464,38

-331 564,07

-323 584,94

-4 024,94

-5 366,59

KOSTNADER
PERSONALKOSTNADER
AVSKRIVNINGAR
ÖVRIGA KOSTNADER
INVENTARIEUTGIFTER

-11 101,73

-7 284,16

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

-21 051,19

-19 872,93

HYROR

-44 481,12

-44 379,09

VERKSAMHETSUTRYMME

-10 092,78

-14 570,28

MARKNADSFÖRING/INFORMATION

-26 419,55

-23 272,00

REPRESENTATION

-6 726,11

-6 597,39

RESEKOSTNADER

-78 501,10

-87 683,71

KONTOR OCH ADMINISTRATION

-17 957,30

-19 448,19

-282 661,50

-235 020,60

FÖRSÄKRINGAR

-745,12

-748,05

SERVICEAVGIFTER

-499,22

-513,99

-330 106,91

28 707,16

KÖPTA TJÄNSTER

VERKSAMHETENS ÖVRIGA UTGIFTER
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER

-830 343,63

-430 683,23

-1 165 932,64

-759 634,76

-81 918,82

-252 170,38

MEDLEMSAVGIFTER

181 300,00

180 800,00

SUMMA INTÄKTER

181 300,00

180 800,00

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL

181 300,00

180 800,00

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

99 381,18

-71 370,38

RÄNTEINTÄKTER

810,30

1 583,63

SUMMA INTÄKTER

810,30

1 583,63

FINANSIERINGS/RÄNTEKOSTNADER

-2 838,77

-1 666,74

SUMMA KOSTNADER

-2 838,77

-1 666,74

SUMMA KOSTNADER
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
TILLFÖRDA MEDEL
INTÄKTER

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
INTÄKTER

KOSTNADER

SUMMA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

-2 028,47

-83,11

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

97 352,71

-71 453,49

PERIODENS RESULTAT

97 352,71

-71 453,49

97 352,71

-71 453,49

PERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

31.12.2017

BALANSRÄKNING
2148670-8

AKTIVA

2017 EUR

2016 EUR

MASKINER OCH INVENTARIER

12 074,79

16 099,73

SUMMA MATERIELLA TILLGÅNGAR

12 074,79

16 099,73

2 825,56

2 825,56

BESTÅENDE AKTIVA
MATERIELLA TILLGÅNGAR

PLACERINGAR
ÖVRIGA AKTIER
SUMMA PLACERINGAR
SUMMA BESTÅENDE AKTIVA

2 825,56

2 825,56

14 900,35

18 925,29

RÖRLIGA AKTIVA
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
ÖVRIGA FORDRINGAR
SUMMA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

3 393,00

3 393,00

3 393,00

3 393,00

38 220,40

49 117,90

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR
ÖVRIGA FORDRINGAR
RESULTATREGLERINGAR
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN
SUMMA RÖRLIGA AKTIVA

AKTIVA TILLSAMMANS

0,32

42 236,94

190 720,95

117 858,44

228 941,67

209 213,28

1 053 563,70

818 775,04

1 285 898,37

1 031 381,32

1 300 798,72

1 050 306,61

987 638,32

1 059 091,81

PASSIVA
EGET KAPITAL
VERKSAMHETENS KAPITAL
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
SUMMA EGET KAPITAL

97 352,71

-71 453,49

1 084 991,03

987 638,32

FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGT FRÄM. KAPITAL
155 545,01

12 087,61

LEVERANTÖRSKULDER

ERHÅLLNA FÖRSKOTT

9 948,98

2 441,11

ÖVRIGA SKULDER

6 039,33

7 383,45

44 274,37

40 756,12

RESULTATREGLERINGAR
SUMMA KORTFRISTIGT FRÄM. KAPITAL

215 807,69

62 668,29

SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL

215 807,69

62 668,29

1 300 798,72

1 050 306,61

PASSIVA TILLSAMMANS

