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ÅRSBERÄTTELSE
KVARKENRÅDET 2020

FÖR EN
LEVANDE
REGION
Kvarkenrådet fungerar som en neutral samarbetsplattform och möjliggörare för all typ av gränsöverskridande samverkan i Kvarkenregionen.
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 tillsammans bildar Kvarkenrådets verksamhetsområde
Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets
officiella gränsregionala samarbetsorgan.

KVARKENRÅDET ARBETAR FÖR ATT FRÄMJA
OCH UTVECKLA EN STARK OCH LIVSKRAFTIG
REGION GENOM ATT:
•

främja integrationen inom regionen

•

erbjuda en samarbetsplattform för alla aktörer i regionen

•

minska och eliminera gränshinder

•

öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå

•

aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk

•

tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling.
Främst inom följande områden: näringsliv, utbildning, turism,
forskning och utveckling, hälsovård, kultur, miljöfrågor, idrott,
barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur
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KVARKENRÅDET RF:S ORGANISATION
Föreningen Kvarkenrådets styrelse bereder Kvarkenrådets sammanträden och fungerar som operativt
ledningsorgan. Styrelsen behandlar bl.a. projektplaner och ansökningar, tillsätter ledningsgrupper och
styrgrupper för olika projekt.

År 1972 bildades Kvarkenrådet vid den första Kvarkenkonferensen i
Vasa. De första åren ägnades åt att skapa organisationen och till att
förankra samarbetet i kommuner, myndigheter och organisationer.
År 1979 blev Kvarkenrådet en del av det officiella Nordiska samarbetet, med ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet och dess
Ämbetsmannakommitté för regionalpolitiskt samarbete (NÄRP).
Från och med år 2008 har Kvarkenrådets verksamhet administrerats
av en ideell förening.

På grund av COVID-19 hölls Kvarkenrådet rf:s årsmöte 2 oktober
2020 som ett videomöte. Vid årsmötet behandlades stadgeenliga
ärenden och besluten om upplösning av föreningen Kvarkenrådet rf
och bildandet av Kvarkenrådet EGTS upprepades. Godkännandeprocessen av Kvarkenrådet EGTS tog längre tid än vad man vid årsmötet
2019 kunde anta och därmed förnyades och uppdaterades mandatet
vid årsmötet 2020 så att rf verksamheten upphör att gälla 31.12.2020
och nya Kvarkenrådet EGTS börjar gälla från 1.1.2021.

KVARKENRÅDET RF:S ÅRSMÖTE SAMT
KONSTITUERANDE MÖTE FÖR KVARKENRÅDET EGTS

Kvarkenrådet EGTS konstituerande mötet hölls 2. oktober genast
efter Kvarkenrådet rf:s årsmöte, även det som ett videomöte. Under
konstituerande mötet behandlades de ändringar och justeringar
som arbets- och näringsministeriet i Finland i september 2020
önskade i samband med att de gav ett s.k. villkorerat godkännande.
Dessa ändringar och justeringar behandlades och godkändes under
konstituerande mötet. Kvarkenrådet kunde därmed efter mötet gå
vidare till registrering av den nya organisationsformen hos Patentoch Registerstyrelsen i Finland.

Vid årsskiftet 2020/2021 gick Kvarkenrådet från en förening till
stabilt juridiskt organ då Kvarkenrådet EGTS påbörjade sin verksamhet. Detta har under 2020 påverkat Kvarkenrådet rf styrelsens
arbete och därmed har både årsmötet och ett konstituerande möte
för Kvarkenrådet EGTC (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, EGTC på engelska, EAYY på finska) samlat Kvarkenrådets
medlemmar år 2020.
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KVARKENRÅDET RF:S
STYRELSE 2020

KVARKENRÅDET RF:S
MEDLEMMAR

Föreningen Kvarkenrådets styrelse består av 6 ledamöter från vardera land. Styrelsen har haft fyra möten år 2020; 17 februari i Vasa,
telefonmöte 15 april, Teams-möte 18 augusti och likaså Teams-möte
15 december.

Kvarkenrådet rf:s konstituerande
huvudmedlemmar:
Österbottens förbund
Södra Österbottens förbund
Mellersta Österbottens förbund
Vasa stad
Seinäjoki stad
Karleby stad
Staden Jakobstad
Region Västerbotten
Örnsköldsviks kommun

FINLAND
Ordinarie medlem
Joakim Strand, Vasa stad, ordförande (Tomas Häyry*)
Kaj Suomela, Österbottens förbund (Mikaela Björklund*)
Asko Peltola, Södra Österbottens förbund (Marjatta Eväsoja*)
Stina Mattila, Karleby stad (Jonne Sandberg*)
Erkki Välimäki, Seinäjoki stad (Jaana Hurme*)
Jyrki Kaiponen, Mellersta Österbottens förbund (Kajsa Kouvo*)
SVERIGE
Ordinarie medlem
Lennart Holmlund, Region Västerbotten,
Vice ordförande (Tomas Marklund*)
Lilly Bäcklund, Region Västerbotten (Kristina Fredriksson *)
Mathias Sehlstedt, Region Västerbotten (Mikael Jakobsson*)
Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten (Veronica Kerr*)
Mattias Larsson, Region Västerbotten (Robin Thörnberg*)
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun (Anna-Britta Åkerlind*)
* Ersättare
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Övriga medlemmar:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Finsk-svenska handelskammaren
Föreningen Norden i Västerbotten
Företagarna i Västerbotten
Kaskö stad
Kauhava stad
Kramfors kommun
Staden Kristinestad
Kronoby kommun
Kurikka stad
Larsmo kommun
Lycksele kommun
NTM-centralen i Södra Österbotten
Nykarleby stad
Pedersöre kommun
Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf
Storumans kommun
Suomen Sininen Tie ry
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Umeå kommun
Vasa universitet
Vilhelmina kommun
Västerbottens handelskammare
Österbottens fiskarförbund
Österbottens handelskammare

KVARKENRÅDET EGTS
MEDLEMMAR
Från och med 2021 administreras Kvarkenrådets verksamhet av
samarbetsformen Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete
(EGTS) vilket kort kan förklaras som ett gränsöverskridande juridiskt
samarbetsinstrument.

PERSONAL
Kvarkenrådet är en liten men mycket handlingskraftig och effektiv
organisation.
Direktör Mathias Lindström
Ekonomiansvarig Maria Snickars
Kommunikationsansvarig Johanna Häggman

Samarbetsformen Kvarkenrådet EGTS grundades under konstituerande mötet 2 oktober 2020. Kvarkenrådet EGTS grundande, dvs.
konstituerande medlemmar, beviljade i samband med mötet medlemskap åt fyra nya huvudmedlemmar med rösträtt och två övriga
medlemmar utan rösträtt.

Projektpersonal
Projektledare Marianne Sjöström
Projektledare Ann-Sofi Backgren
Rådgivande specialist Olav Jern
Rådgivande specialist Tomas Sikstöm

Kvarkenrådet EGTS konstituerande medlemmar :
Region Västerbotten
Umeå kommun
Örnsköldsvik kommun
Österbottens förbund
Södra Österbottens förbund
Mellersta Österbottens förbund
Vasa stad
Karleby stad
Seinäjoki stad
Staden Jakobstad

Kansli på Gerbyvägen 18 i Vasa.
Webbsida: kvarken.org
Revisorer
Ordinarie revisor Benita Öling, CGR och revisors suppleant
Ernst&Young

Kvarkenrådet EGTS nya huvudmedlemmar (med rösträtt):
Kurikka stad
Korsholms kommun
Storumans kommun
Lycksele kommun
Kvarkenrådet EGTS övriga medlemmar :
Vindeln
Nykarleby
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STYRELSEORFÖRANDENS HÄLSNING

MOT ÄNNU STARKARE SAMVERKAN

Ett besvärligt år 2020 är förbi.
Permitteringar, tomma orderböcker, ensamhet, social distansering och ett pussel av distansarbete och distansundervisning
har varit vardag för många. Men
också positiva saker har skett. Vi
har rekordmånga investeringar
på gång – och ännu fler på kommande – i Kvarkenregionen.

NORDISKT SAMARBETE –
VAD HÄNDER NU?
Stängda gränser har visat skörheten i nordiskt samarbete och integrerade gränsregioner. Gränsernas roll, bristen på samordning
mellan de nordiska länderna och djupet av
befintligt samarbete blev mycket tydliga i
gränssamhällen under pandemin; arbetstagare, familjer, vänner och företag har påverkats då de öppna gränserna plötsligt upphörde. Detta har utmanat styrkan i befintligt
samarbete även inom Kvarkenrådet, som
delvis kunnat upprätthållas genom digitala
verktyg, men utmanat styrkan framförallt i
fråga om att starta upp nya samarbeten.
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Lyckligtvis kan man redan nu se att 2020
sammanstrålat många lyckade samarbeten;
ett nordiskt batteribälte som kopplar ihop
hela Kvarkenregionen samt våra norska
vänner i Nordlands fylke startas upp. Frågan
om en fast förbindelse över Kvarken har
aktualiserats både tack vare ny byggteknik,
nya beräkningar, investerare som hört av sig
och framförallt de nya stora investeringarna
och etableringarna runtom i Kvarkenregionen. I helheten spelar tidigare intensivt
arbete och arbetssegern med att trygga
förbindelsen över Kvarken en stor och betydande roll. Näringslivet tror på regionen,
ser tillväxtmöjligheterna och framförallt
nyttan med förbindelsen över Kvarken och
den starka viljan att samarbeta. Detta har
framkommit vid flera tillfällen; redan då
Wärtsilä 2018 med sin dåvarande vd Jaakko
Eskola i spetsen berättade om vad som
avgjorde till Vasas fördel i fråga om Smart
Technology Hub, då vd:n för Freyr Battery,
Tom Jensen, nyligen uttalade sig om att
det djupa samarbetet över gränserna i vår
region spelar roll i deras batterifabriksetablering i Mo i Rana och då Svenska rallyts vd
Glenn Olsson förklarar varför Umeå blir ny
centralort för stortävlingen Svenska rallyt
från och med 2022. Där förstärktes Umeås
starka koncept ytterligare tack vare den
starka regionen och närheten till Finland
med färjan mot Vasa.
I Kvarkenregionen har vi lyckligtvis många
saker att se fram emot, men även orsak
att ta en närmare till på Nordregios nyligen
presenterade tillvägagångssätt på hur
tilliten till gränsöverskridande samarbetet
återvinns bland invånarna efter en tid med
tydliga hinder och gränser i våra gränsregioner (http://pub.nordregio.org/pb-20213-covid-crossborder/#). Den första av
Nordregios punkter är att återförena folk
och återskapa tilliten. Jag ser att vi i och

med den nya färjan har en enorm potential
för folkligt samarbete och att Kvarkenrådet
och dess samarbetsnätverk behöver både
tänka och finnas till för att återskapa både
det vi haft och vidareutveckla det. Här är
även initiativ från invånarna, föreningar och
andra grupper mycket välkomna.
Lyckligtvis har vi alla Kvarkenregionens invånare något att se framemot; planeringen
av ett jubileumsår då förbindelsen, nya färjan, samarbetet, framtidsvisionerna, kultur,
näringsliv och folkligt samarbete hyllas är
i full gång. Firandet kommer kulminera i en
folkfest för alla, Kvarkenfest 18.6.2022! Vi
firar bland annat att pandemin är över, Kvarkenrådets nya EGTS-kostym och 50-årsjubileum där alla gammal som ung, från öst som
från väst, är välkomna!
Vi har alla möjligheter att tillsammans bygga
en ännu starkare, attraktivare, aktiv och
trygg region att bo och verka i. Vi går mot
bättre tider i stort som smått.
Vill även passa på att tacka Kvarkenrådets
driftiga personal och styrelse för det goda
samarbetet under detta svåra år, samt alla
andra samarbetspartners, företag och organisationer i regionen som bidragit till att
vi tagit ett steg närmare att göra Kvarkenregionen till världens bästa ställe att bo och
verka i, både för den enskilda människan
och för företag.
Joakim Strand
Styrelseordförande, Kvarkenrådet EGTS

DIREKTÖRENS HÄLSING

NUTID OCH FRAMTIDSUTSIKTER
-I OMSTÄLLNINGENS TID
möjligheter. I allt ovisst finns även möjlighet
till utveckling.

Vi lever i en tid som kräver uthållighet,
självdisciplin och uppoffringar av oss alla
ännu i flera månader framåt på grund av
den rådande epidemin som härjar i världen.
Våra länder och framförallt vår gränsregion
har på grund av pandemin redan länge varit
dysfunktionell i fråga om rörlighet. När
reserestriktionerna över nationsgräns sätts
i verket påminns vi ännu en gång om gränsernas existens, även här i Norden, och man
kommer till insikt gällande hur viktigt det är
och vilken ynnest och fördel det är att kunna
jobba gränslöst och nordiskt.
För många av oss har prioriteringarna omkastats och många dagliga arbetsuppgifter
utförda på distans kan kännas utmanande. Man påminns också hur viktigt det
mänskliga mötet är när det är frågan om att
bygga samarbetsrelationer. Teknologin kan
ersätta det mesta. Men inte mötet mellan
människor.
I denna långt utdragna period är det dock
oerhört viktigt att vi nu med alla medel
undviker onödiga dödsfall, konkurser och
räddar så många arbetsplatser som möjligt
för att undvika allvarlig ekonomisk depression. Alla påverkas vi av detta. Vi ska ändå
inte låta oss förlamas, framtiden är oviss
och återhämtningen kommer ta tid, det
kommer uppstå stora nya utmaningar samtidigt som de utmaningar som vi hade innan
krisen finns kvar. Men det uppstår även

Vad som behövs mer än någonsin är framtidstro, våra insatser för framtiden behövs
och vi jobbar oavbrutet och outtröttligt
mot de mål som vi satt upp, det vill säga att
Kvarkenrådet skall verka för att Kvarkenregionen vidareutvecklas som en funktionell,
konkurrenskraftig och väl integrerad gränsregion. Detta gäller inom alla sektorer, och
speciellt viktigt kommer det att bli att efter
krisen skapa återhämtnings- och tillväxtmöjligheter för turismen och näringslivet i
Kvarkenregionen. Det absout bästa är att vi
på Kvarkenrådet känner att det är på gång,
både i och med stora satsningar i regionen,
och tack vare vårt enormt drivkraftiga
samarbetsnärverk som är både innovativt
och framförallt konstant beredd på att
hjälpa våra innovativa företag att finna nya
tillväxtmöjligheter och bidrar med resultat
som kan komma till nytta även i ett nordiskt
perspektiv. Här kommer det bland annat det
regionala el-flygsinitiativ som Kvarkenrådet
koordinerar att spela en viktig roll och även
de projekt vars ansökan skrevs i slutet av
2020 spelar en mycket viktigt roll i denna
helhet. Jag syftar då på Nordic Battery Belt
och Fast förbindelse -projekten. Dessa är
innovativa, nytänkande projekt som gynnar
regionala utvecklingen och servicestrukturen, förbättrar kommunikationerna,
verksamhetsförutsättningar för näringslivet och turismen samt gynnar innovationsutvecklingen i regionen. Det är ett sant nöje
att få vara en del av denna framsynta region.
Vi är mycket tacksamma för att alla dessa
beviljats finansiering i pågående BotniaAtlantica programmet.

och pålitliga glesbygd i norra delarna av Norden kommer att bli attraktivare än någonsin
som besöks-, arbets- och boningsort. Här
finns allt för att kunna leva ett kvalitativt liv.
Vi håller således blicken i horisonten och
hjälps åt. Vi är snart där.
Framåt – tillsammans!
Mathias Lindström
Direktör, Kvarkenrådet EGTS

Jag vill upprepa att det alltid finns möjligheter efter en kris. Personligen tror jag att
vår trygga, innovativa, företagsvänliga, rena
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KVARKENRÅDETS BASVERKSAMHET
– NÄR VISION BLIR VERKLIGHET
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 simultantolkningsan-

läggningar, genom informationsverksamhet och genom att utöva
intressebevakning.

KVARKENRÅDETS
STRATEGI

Enligt stadgarna för Kvarkenrådet rf §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.
Den nuvarande strategin består av en

Strategiplanen för 2018–2020,
med sikte på 2025, antogs vid
årsmötet 2018 och baserar sig
på en omfattande intervjurunda
bland Kvarkenrådets medlemmar
och övriga intressenter.
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Verksamheten finansieras dels
av finansiering av Nordiska Ministerrådet, dels av huvudmedlemmarnas medlemsavgifter.

Kvarkenrådet är ett av nordiska
ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.

grundlig omvärldsanalys, samt tre huvudsakliga teman:
•
•
•

Kvarkenregionen – en aktiv region i det
europeiska och nordiska nätverket
Kvarkenregionen – innovativ välfärd
Kvarkenregionen – samhörighet genom
grannskap

En viktig del av den nya strategin är Kvarkenrådets ombildande till EGTS.

KVARKENRÅDET
EGTS
Från förening till stabilt juridiskt
organ. Kvarkenrådet har tagit
steget till att bli det första nordiska EGTS-området. Kvarkenrådet EGTS blir Europas största
EGTS ur ett geografiskt perspektiv och troligen även till antalet
medlemmar – En intressant samarbetspartner ur alla perspektiv!

EGTS kan beskrivas som en gruppering inom
EU som ska främja samarbete över nationsgränserna. För Kvarkenrådet innebär detta
bland annat nya möjligheter för att utveckla
och stärka regionen genom gränsöverskridande samarbetsprojekt.

Kvarkenrådets styrelse har fungerat som
beredningsgrupp för EGTS processen. Det
redan under hösten 2018 inledda arbetet
med att justera Kvarkenrådets stadgar så
att de är lämpliga för EGTS och medlemmarna fortsatte fram till 2020.

Den 20 maj 2019 fattade Kvarkenrådets
årsmöte beslutet att grunda det första
helnordiska EGTS området, Kvarkenrådet
EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering
för territoriellt samarbete, och är EU:s eget
juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan. EGTS är ett starkt och tydligt
redskap, speciﬁkt anpassat för gränsöverskridande samverkan i Europa. Det ﬁnns
idag ca 70 etablerade EGTS, och ﬂer är
under bildande.

Under arbetet med EGTS processen har man
analyserat Kvarkenrådets uppgifter, baserat på medlemmarnas behov och önskningar, och man har sett på olika modeller för
hur Kvarkenrådet EGTS kunde arbeta, t.ex.
genom utskott. Man har också sett på hur
kommunerna i Kvarkenregionen effektivare
än tidigare kunde engageras i det gränsöverskridande samarbetet, och öppnat
även upp för möjligheten att ta in norska
medlemmar i framtiden. Kvarkenrådet EGTS
registrerades under 2020 efter att godkännande erhållits från Näringsdepartementet
och Arbets- och Näringsministeriet. Konstituerande mötet för Kvarkenrådet EGTS
hölls 2 oktober 2020 och den registrerade
föreningen avskaffades vid årsmötet som
föregick detta möte. Kvarkenrådet EGTS
påbörjade sin verksamhet vid årsskiftet
2020-2021.

För Kvarkenrådet och regionens medlemmar innebär förändringen till en EGTS
starkare verktyg för att skapa effektivare och gynnsammare samarbeten, samt för
att kunna utveckla och lyfta regionens behov på en större arena:
•
•
•
•
•
•

Tyngre organ för att gemensamt driva regionalt viktiga frågor på nationell och
EU-nivå
Identifikation – underlättar agerande på EU nivå
Synlighet! Första gränskommittén i Norden som gör denna förändring
Stabilare struktur – från förening till stabilt juridiskt organ – starkare engagemang från partnerskapet
Att ingå i EGTS plattformen stärker möjligheterna för intressebevakning i
Europa
Underlättar förverkligande och förvaltning av gränsöverskridande utvecklingsprojekt

Med Kvarkenrådet EGTS kommer Kvarkenregionen att få ett tyngre organ för att
koordinera utvecklingen i regionen och
gemensamt driva viktiga frågor på nationell,
nordisk och EU-nivå. Bildandet av ett EGTS
kommer att ge större synlighet och genomslagskraft för det viktiga gränsöverskridande samarbete som pågår i Kvarkenregionen.
Kvarkenrådet EGTS kommer från och med
grundandet ingå i sk. EGTS-Plattform, vilket
är en organisation som intressebevakar
gränsregionala frågor på europeisk nivå.
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GRÄNSHINDERSARBETE I EUROPEISKA
NÄTVERK

ons (AEBR), som är en intresseorganisation
för europeiska gränsregioner. AEBR arbetar
bl.a. med intressebevakning, erfarenhetsutbyte och information. Kvarkenrådet delar
medlemskapet i AEBR tillsammans med
MidtSkandia.

Kvarkenrådet arbetar aktivt i ett
flertal europeiska nätverk för att
främja ett öppnare Europa och
minska gränshinder.

EUROPEAN STRAITS INTIATIVE ESI

ASSOCIATION OF EUROPEAN BORDER REGIONS AEBR
Ett europeiskt perspektiv i gränshindersarbete erhåller Kvarkenrådet genom att t.ex.
delta i Association of European Border Regi-

12

Kvarkenrådet är medlem i nätverket European Straits Initiative ESI, ett partnerskap
bestående av europeiska regioner som
angränsar till sund. Nätverkets syfte är att
sätta fokus på de europeiska sunden och
deras specialbehov och att bevaka deras
intressen på EU-nivå. ESI partnerskapet ska
även utveckla uppkomsten av olika samarbetsprojekt samt främja samarbete mellan
sunden för ekonomisk utveckling, miljö-

skydd, traﬁk och logistik, kultursamarbete
och turism.

EGTC PLATFORM
EGTC Platform grundades 27 januari 2011 av
Europeiska regionkommittén. Kvarkenrådet
EGTS kommer från och med grundandet
ingå i denna plattform, vilket stärker möjligheterna för intressebevakning i Europa.
Det är en organisation som intressebevakar
gränsregionala frågor på europeisk nivå
och är samtidigt en plattform för utbyte av
erfarenheter. Förutom att det främjar EGTS
som ett verktyg för territoriell sammanhållning och ger synlighet till EGTS-projekt,
stöder det samtidigt European Committee
of the Regions (CoR) och har en rådgivande
arbetsfunktion i fråga om gränsöverskridande frågor.

KVARKENTRAFIKEN
Sommaren 2021 nås kulmen
av ett över 10 år långt intensivt
arbete med en första jungfrufärd
för Aurora Botnia. En stor milstolpe och ett konkret resultat av
en mycket lyckad och långsiktig
kraftansträngning.
Traﬁken över Kvarken är en av Kvarkenrådets kärnfrågor och organisationen har
genom all sin verksamhet strävat efter att
trygga och utveckla kommunikationerna
inom Kvarkenregionen.
Stråket 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.
Färjan Aurora Botnia som trafikerar i
Kvarken från och med sommaren 2021 är ett
resultat av en långsiktig kraftansträngning.
I och med inträdet i EU 1995 hamnade den
för regionen livsviktiga förbindelsen i gungning. Tax-free avskaffades, lönsamheten
att driva trafiken rasade, användarna vände
förbindelsen ryggen i och med dyrare priser,
obeständiga aktörer och tidtabeller. Detta
ledde till sist till rederiet RG-Lines konkurs
i slutet av 2011. Regionen var i fara att mista
den för regionen livsviktiga förbindelsen
helt.
Kvarkenrådet hade redan innan konkursen
synliggjort betydelsen av förbindelsen för
all samverkan över landsgräns i Kvarkenregionen och lyckats få in ett omnämnande

i det Finska regeringsprogrammet för Katainens regering. En lyckoträff i samband med
den olyckliga konkursen var att dåvarande
trafikministern i Finland, minister Kyllönen,
var på besök samma dag som konkursen
utannonserades och tillsatte på stående fot
en arbetsgrupp under ledning av Trafik- och
kommunikationsministeriet med arbetsgruppsmedlemmar från både Sverige och
Finland. Detta var möjligt eftersom arbetet
för att trygga förbindelsen redan fanns med
i Katainens regeringsprogram.
Arbetsgruppens behövliga utredningar
finansierades via Kvarkenrådet och INTERREG-programmet i regionen och slutresultatet blev en rapport vid namn ”Beredningen
av en strategi för att trygga fartygstrafiken
i Kvarken”. I denna rapports förslag framgår
följande:
”På basis av tillgängliga utredningar föreslår
arbetsgruppen att fartygstrafiken mellan
Vasa och Umeå och dess utveckling borde ses
som en del av en större helhet, den transportinfrastruktur som Europaväg 12 bildar. En
del av denna transportinfrastruktur föreslås
bestå av ett miljövänligt och isgående fartyg
som motsvarar kundernas behov. Enlig arbetsgruppen borde det långsiktiga målet vara
att anskaffa ett nytt fartyg som är konstruerat för Kvarkentrafiken. För att finansiera
investeringen föreslår arbetsgruppen att
Vasa och Umeå städer och aktörerna i Kvarkenområdet ska samarbeta för att ansöka om
EU-stöd. Arbetsgruppen föreslår också att

man i samband med utarbetandet av ansökan
ser över svenska och finska statens förutsättningar att stödja projektet och att förbereda
sig för nationella finansieringsandelar. Vidare
föreslår arbetsgruppen att aktörerna i regionerna förbinder sig att delta i investeringen
och tar ansvar för ordnandet av trafiken och
för kostnaderna för verksamheten så att det
nuvarande kollektivtrafikstödet kan slopas.”
Kvarkenrådet med samarbetspartners har
jobbat målmedvetet bl.a. genom projekt för
att upprätthålla och utveckla det gränsregionala samarbetet. Kvarkenrådet har haft
projektledarskapet i de av EU finansierade
projekt som legat till grund för att denna
helt nya, specialanpassade och miljövänliga
färja som införskaffas till regionen i syfte
att upprätthålla och utveckla det gränsregionala samarbetet. Det arbete som pågått
sedan slutet av -90 talet är i mål och premieras i och med jungfrufärden sommaren
2021.
Ett konkret bevis på att man kan få tillstånd
stora saker genom långsiktigt nordiskt och
gränsregionalt samarbete och förutsättningarna för nordiskt gränsregionalt samarbete i regionen är ljusare än någonsin.
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VERKSAMHET FÖR ATT SÄNKA GRÄNSHINDER
Ett gränshinder definieras enligt Nordiska ministerrådet som ”varje hinder som omöjliggör, försvårar
eller begränsar människors möjligheter att verka över de nationella gränserna”. Enligt Nordiska ministerrådets prioriteringar skall gränsregionerna sträva till att sänka gränshinder.
Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan, dvs. en gränskommitté. Vid all verksamhet som
Kvarkenrådet bedriver tas gränshinderarbetet i beaktande; i. fråga om kartläggningar, informationsspridning och intressebevakning för
att minska gränshinder och/eller effekterna av dessa i Kvarkenregionen. Kvarkenrådet deltar även aktivt i möten arrangerade av Nordiska
Ministerrådet.

REGIONALPOLITISKA
TEMAGRUPPER

NORDISKA TRANSPORTARBETSGRUPPEN

Gränskommittén Kvarkenrådet ingår även
i Nordiska ministerrådets temagrupp för
Hållbara städer och stadsutveckling, deltar
aktivt i gruppens möten och inkommer med
material. Inom ramen för nordiska temagruppen för hållbara städer och stadsutveckling har tre gränskommittéer, Kvarkenrådet,
Östfold-Bohuslän och Greater Copenhagen,
i samarbete med Nordregio ett studieprojekt kring gränsöverskridande transporters
påverkan på hållbara städer och urban
utveckling, TRIBORDER, Transport for Regional Integration in Border Regions.

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. De nordiska gränskommittéerna har även tagit initiativ till att bilda en
informell nordisk transportarbetsgrupp.

Studien fokuserar på gränsregional nåbarhet, arbetspendling, gränsöverskridande
arbetsmarknad och integration, samt stadsplanering med fokus på kollektivtrafik.
Studien genomförs i form av tre gränsregionala case:
•
en uppgraderad färjeförbindelse
mellan Umeå och Vasa
•
en snabbare järnvägsförbindelse
mellan Oslo och Stockholm
•
förbättrat gränsöverskridande kollektivtraﬁk-system i Greater Copenhagen
regionen.

Kvarkenrådet idkar intressebevakning på
regional, nationell, nordisk samt EU-nivå, i
frågor som är av betydelse för Kvarkenregionens utveckling.
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INTRESSEBEVAKNING

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.

INFORMATIONSSPRIDNING
OCH SYNLIGHET
Förutom informationsspridning i samband
med ett stort antal möten och seminarier
består kärnan i informationsarbetet av
webbsidan kvarken.org, informationsmaterial samt artiklar, nyheter och pressmeddelanden som publiceras på webbplatsen
kvarken.org. Dessa delas via nyhetsbrev
och Kvarkenrådets Facebooksida, ibland
även per e-post. Utöver detta tas det inom
projekt som Kvarkenrådet handhar fram
material av olika slag. I samtliga framkommer Kvarkenrådets roll i sammanhanget.
Under 2020 har Kvarkenrådet satsat stort
på förnyelse av grafiska utseendet, material
och framförallt förnyelse av hemsidan som
omarbetats i stor omfattning gällande allt
från rubriksättning till texter till bilder och
färger. Nya webbsidan lanserades 16 december 2020. Även nyhetsbrevet förnyades
i samband med lanseringen. Detta är ett
led i strukturförändringen från nuvarande
föreningsform till EU:s egen officiella orga-

nisationsform för gränsregionala samarbeten, dvs. Kvarkenrådet EGTS. Förändringen
innebär nämligen en större arena där tre
språk, tillgänglighetsanpassning och tydligare innehåll spelar en viktig roll.
Under 2020 har Kvarkenrådet publicerat tre
nyhetsbrev med omfattande material om
verksamheten. Därtill har ﬂera infobrev och
inbjudningar sänts från projekten. Vid slutet
av 2020 hade nyhetsbrevet 750 prenumeranter och Facebooksidan 1320 följare.

Kvarkenrådet har även varit synligt i flera
medier på båda sidor av Kvarken gällande
t.ex. organisationsförändringen, turismprojektet Destination Kvarken och framförallt
kalkylerna om den fasta förbindelsen över
Kvarken samt elfygsprojektet FAIR.
År 2020 besöktes webbsidan kvarken.org
av 13 279 användare, vilket är en ökning med
3% jämfört med 2019. Besöken varade i genomsnitt 2 min 19 sek vilket är 35 sekunder
längre tid än året innan. Antalet sidvisningar

var 44 609 och besökarna besökte i genomsnitt 2,39 sidor per session.
De mest populära sidorna bland besökarna
var:
1. Ingångssidan kvarken.org (7479 sidvisningar)
2. Det avslutade trafikprojektet Kvarken – short cut systems sida om fasta
förbindelser; broar och tunnlar i Europa
(2735 sidvisningar)
3. Elflygprojektet FAIRs projektsida (895
sidvisningar)
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Esa Eranti, doktor i teknik har varit involverad som specialist i flera miljardprojekt, bland annat Öresund Link. Han var chefsdesigner för Tahkoluoto offshore
vindkraftspark och har 45 års erfarenhet av projektering, forskning och utveckling inom arktisk hydraulteknik och miljöfrågor. Eranti tog under sin presentation på
Wasa Future Festival bland annat upp nyttan i förhållande till kostnaden för olika infrastruktursatsningar i Finland. Foto: Anna Sand

EVENEMANG
Covid-19 har påverkat möjligheterna att arrangera evenemang stort under 2020. Även
samarbeten och möjligheten att knyta och
utveckla de redan etablerade kontakterna
har förvarats p.g.a. pandemin med tillhörande rekommendationer och restriktioner.
Kvarkenrådet har dock arrangerat några
riktiga lyckoträffar i fråga om evenemang
som skapat många ringar på vattnet. Dessa
möten har gynnats av pandemisituationen
då de arrangerats som digitala eller hybridevenemang. Hybrid har inneburit både
närvaro på plats och möjlighet att delta på
distans i och med direktsändning, men även
möjligheten att se evenemanget i efterskott
tack vare inspelning. Två olika tillfällen
under 2020 arrangerade av Kvarkenrådet
utmärker sig:
Frågan om en fast förbindelse över Kvarken
aktualiserades på nytt sommaren 2020
genom att en positiv samhällsekonomisk
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kalkyl presenterades av Eranti Engineering
Oy. Beräkningen presenterades under Wasa
Future Festival i september 2020 av Esa
Eranti, doktor i teknik och diplomingenjör
Antti Talvitie. Kalkylen uppmärksammades
stort i media och har lett till att flertalet
internationella aktörer både sett inspelningen och närmat sig Kvarkenrådet för
att presentera egna affärsupplägg som
innehåller finansieringslösningar för en
fast förbindelse över Kvarken. Affärsförslagen har internationella avsändare från
företag lokaliserade i Storbritannien, Israel
och Frankrike. Detta har i sin tur lett till ett
nytt projektinitiativ vars ansökan skrevs i
slutet av 2020 med fokus på att utreda vad
de olika inkomna affärsuppläggen för med
sig och skapa underlag för beslutsfattare i
regionen.

efter evenemanget tack vare inspelningen.
Projektet har väckt stort intresse och har
tack vare digitala möten varit nåbart för
många olika aktörer inom regionen, i Norden
och även i Europa. Både projektnätverket
och intressenter har gynnats av digitala
möjligheten. Bland annat har en återkommande kontakt med tjeckiska ambassaden
knutits.

Även elfygsprojektet FAIR vars inledande
kick-off -möte arrangerades som hybridevenemang i oktober 2020 hade många
följare under direktsändningen, men även

Med elflyg kunde vi ersätta flygskammen med
stolthet, anser Janne Vasama. Här är han i samband med Wasa Future Festival i diskussion med
Juha Häkkinen, VD för Österbottens Handelskammare, och riksdagsledamot Joakim Strand. Foto:
Anna Sand

KVARKENRÅDETS PROJEKTVERKSAMHET
Kvarkenrådet driver egna projekt samt initierar samverkansprojekt mellan olika parter.

BOTNIA-ATLANTICA 2014–2020

KVARKENRÅDETS PROJEKT

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 Västernorrlands län samt Nordanstig i Sverige
och Nordlands fylke i Norge.

Kvarkenrådet har drivit tre egna projekt samt en förstudie under år
2020; turismutvecklingsprojektet Destination Kvarken, innovationsprojektet om eldrivna flyg FAIR, infrastrukturprojektet Öst-västliga
stråket samt och förstudien Elflyg - Infrastruktur och regionala
effekter. Utöver dessa har Kvarkenrådet medﬁnansierat och arbetat
aktivt i två projekt, BSR Access och StoryTagging, som båda ägs av
andra parter, och dessutom medﬁnansierat projektet Famna.
Kvarkenrådet har även i samarbete med Nordregio ett studieprojekt
kring gränsöverskridande transporters påverkan på hållbara städer
och urban utveckling, Transport for Regional Integration in Border
Regions TRIBORDER.

som tar med destinationen i sitt programutbud. Projektet ska också
väcka det mediala intresset för större synlighet för destinationen,
såväl bland researrangörer som bland slutkund på prioriterade
marknader. Hållbar turism liksom jämställdhet, utgör viktiga värden
i projektet.

Umeälven strandpromenad. Foto: Philip Avesand / Kvarken Destinations
Contentbank

Projektet har, genom Hanken Svenska handelshögskolans medverkan, starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom
besöksnäring i regionen.

Ökad synlighet och fler besökare till Kvarkenregionen genom gränsöverskridande samarbete.

Projektet har en webbsida med researrangörsledet och media som
målgrupp. Den innehåller bl.a. information om samarbetet, destinationerna, företagen och produkterna under fyra olika teman och
en interaktiv karta. Sidan erbjuder också en innehållsbank (content
bank) med filmer, bilder och artiklar om området samt en produktmanual på engelska och tyska. Ta en titt: kvarkendestinations.com

Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations)
ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på
besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Det huvudsakliga målet är, att genom gemensamma
och intensifierade insatser jobba för att öka antalet researrangörer

Projektets budget: 1 675 000 euro
Projekttid: 1.8.2018 – 31.7.2021 förlängt p.g.a. pandemin till
31.12.2021
Projektets partner och stödmottagare: Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken

DESTINATION KVARKEN
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Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga
Kusten Destinationsutveckling AB
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer: Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab
VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun
(SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens
förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE)
| Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Visit
Lakeus Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens
utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral Ab
(FI) | NLC Ferry Ab Oy (FI)
Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets ﬁnansieringsandel är
40 000 euro

Kattpiskargränden. Foto: Visit Kristinestad / Kvarken Destinations Contentbank

FAIR
FAIR är ett två år långt projekt för att stödja en tidig
och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarkenregionen.
FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of
electric Regional aviation) är ett första steg mot en snabb introduktion av ett hållbart flyg i Kvarkenregionen. Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och
de tekniska investeringarna som behövs.
Projektet har ett partnerskap bestående av ett brett spektrum av
aktörer och samordnas av Kvarkenrådet som äger projektet. Det
bygger på en historia av omfattande gränsöverskridande samarbete
i regionen i samband med olika projekt. Det här projektet ligger i
linje med trafikstrategin för E12-regionen såväl med målen att nå
koldioxidneutrala transporter som med åtgärderna som syftar till att
undersöka regionala flygrutter i öst-västlig riktning.
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Tekniken inom eldriven luftfart går snabbt framåt. Inom de närmaste fem åren väntas flera modeller av regionala eldrivna flygplan
finnas på marknaden. Eftersom elflyg inte producerar några utsläpp
av växthusgaser, förväntas det bli ett av de mest klimateffektiva
transportsätten i framtiden. Samtidigt betyder eldriften drastiskt
minskade bränsle- och underhållskostnader, vilket i sin tur innebär
att driftskostnaderna blir mycket konkurrenskraftiga och därmed
ger möjligheter till en helt ny regional flygtrafik.
En tidig implementering av elflyg i Kvarkenregionen har potential att
effektivt råda bot på några av regionens stora utmaningar, såsom
demografiska förändringar och bristen på starka stadsstrukturer,
långa avstånd och svaga kommunikationer i öst-västlig riktning, liksom det globala behovet av att minska både utsläppen av växthusgaser och miljöpåverkan.
Projektet FAIR har fyra målsättningar
1. Föreslå var man ska förverkliga eldrivna regionala flygturer i
Kvarkenregionen och öka kunskapen om effekterna för regionen
2. Utreda vilka åtgärder som behöver vidtas vid knutpunkterna
och undersöka finansieringsalternativ
3. Utarbeta innovativa koncept och affärsmodeller som stöder en
tidig implementering av regionala elflyg
4. Öka medvetenheten / kunskapen om regional eldriven flygtrafik
i regionen för att främja efterfrågan och påskynda realiserandet
Projektets budget: 1 087 500 euro
Projekttid: 1.5.2020 – 30.6.2022

Projektets partner och stödmottagare: Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | BioFuel Region BFR AB | Region Västerbotten |
RISE Sveriges Forskningsinstitut | Umeå universitet | Vasa universitet
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer: Region Västerbotten | Österbottens Förbund |
Kvarkenrådet | BioFuel Region BFR AB | Vasa stad | FAB Kronoby
Flyghangar | Into Seinäjoki Oy | Lycksele Flygplats AB | MidtSkandia
| Österbottens handelskammare | RISE Sveriges Forskningsinstitut
| Skellefteå Airport AB | Skellefteå Kraft AB | Södra Österbottens
handelskammare | Storumans Kommunföretag AB | Swedavia, Umeå
Airport | Umeå kommun | Umeå universitet | Vasa universitet | Vasa
Elektriska Ab | Vasaregionens utveckling Ab, VASEK | Västerbottens
handelskammare | Örnsköldsvik Airport AB
Stödjande partner: Air Traffic Network | BSR Access | ELISE | Finavia
| Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green
Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation
Association ry | Jonair | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for
Electric Aviation | Umeå kommunföretag AB | Designhögskolan vid
Umeå universitet | Svenska 2030-sekretariatet | Transportföretagen
För mer information: flyfairkvarken.com
Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets ﬁnansieringsandel är
32 500 euro.

Det huvudsakliga målet är att skapa förutsättningar för ett utökat
utbyte mellan länderna i området så att regionen ska kunna ta del
av nationella och europeiska investeringsmedel för gemensamt
prioriterade åtgärder inom transport och infrastruktur på regional,
nationell och europeisk nivå. Projektet ska också beskriva ett vidgat
geografiskt perspektiv och identifiera nyckelpartners för framtida
samverkan.

ÖST-VÄSTLIGA STRÅKET
En samordnad strategi för att stärka Botnia-Atlantica områdets utveckling.
Tre nordiska gränsregioner i Nordland, Västerbotten, Västernorrland och de tre Österbottniska landskapen har genom mångårig
samverkan kommit fram till att en samordnad strategi är nödvändig
för att ytterligare stärka Botnia-Atlantica områdets utveckling.
Projektets syfte är att beskriva hur partnerskapets strategiska
dokument behöver utvecklas, prioriteras och kommuniceras för att
skapa ett transportsystem i linje med partnerskapets vision och
målsättningar.

Projektnamn: Det öst-västliga stråket genom Botnia Atlantica-regionen i ett nationellt och europeiskt transportsystem
Projektets partner och stödmottagare: Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | Infrastruktur i Umeå AB
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer: Kvarkenrådet | Vasa stad, Region Västerbotten |
Österbottens förbund
Projekttid: 1.4.2019–30.3.2020
Projektets totalbudget: 90 000 euro
Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets ﬁnansieringsandel är
2 100 euro.
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FÖRSTUDIEN ELFLYG – INFRASTRUKTUR
OCH REGIONALA EFFEKTER
Förstudie kring regional flygtrafik och eldrivna
flygplan.
Förstudien syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring
regional flygtrafik med eldrivna flygplan, bygga ett partnerskap runt
projektidén samt att författa en projektansökan. Fokus för projektansökan ska vara att utreda vilka regionala effekter elflygplan
skapar och hur Botnia-Atlantica–regionen kan tillvarata dessa. Projektet behöver också utreda hur regionens flygplansinfrastruktur
och eventuellt el-infrastruktur behöver utvecklas för att understödja regional elflygtrafik.

Projektets stödmottagare: Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | Skellefteå Airport Ab
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer: Region Västerbotten | Österbottens Förbund |
Kvarkenrådet | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Karleby flygplats (FAB Karleby Jakobstad) | Skellefteå Airport | Umeå Airport |
Örnsköldsvik Airport | Storumans kommun | Lycksele Airport
Projekttid: 1.11.2019 – 29.2.2020
Total projektbudget: 51 500 euro
Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets ﬁnansieringsandel är 2 000
euro.

PROJEKT SOM KVARKENRÅDET MEDFINANSIERAT OCH SOM ÄGS
AV ANDRA PARTER

FAMNA
Ett gränsöverskridande projekt med målet att
etablera ett storskaligt permanent och effektivt
förvaltningssystem för amerikansk mink i de utsatta delarna av Botnia-Atlantica området.
Den amerikanska minken (Neovison vison) 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

20

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. Det nya förvaltningssystemet är lågintensivt, storskaligt och permanent. Systemet
bygger på insatser i varje biologiskt möjligt minkhonehemområde
och leder till funktionell utrotning av arten inom området.
Projektnamn: FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området
Projektets partner och stödmottagare: Svenska Jägareförbundet
(Samordnande stödmottagare) | Forststyrelsen | Miljödirektoratet
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer: Österbottens förbund | Miljødirektoratet | Svenska
Jägareförbundet | Länsstyrelsen i Västerbottens län | Forststyrelsen
| Kvarkenrådet
Projekttid: 1.10.2017-30.9.2020.
Projektets budget: 1 052 233 euro
För mer information: jagareforbundet.se/vilt/invasiva-frammande-arter-1/famna/
Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets ﬁnansieringsandel är
20 000 euro.

icke vinstdrivande affärsmodell och erbjudas till aktörer inom NPA
programmets geografiska område. Northword är namnet på den
digitala plattformen.

STORYTAGGING
Strävar till att lyfta fram natur- och kulturarvet genom att söka fram och dokumentera olika berättelser och blåsa liv i dem - kanske till och med genom
nya produkter.
Projektet StoryTaggings partner ska samla in berättelser som läggs
på en digital plattform för berättelser – Northword, några i text
andra i ljudform. Den digitala plattformen kommer att innehålla
berättelser samt en kunskapsbank kring digital marknadsföring och
marknader. Projektet kommer även erbjuda ett ekonomiskt stöd
till ett fåtal kreativa aktörer som vill ta fram en ny produkt eller verk
med koppling till berättelserna.
Målgruppen för projektet är små och medelstora företag, organisationer med företagsstöd och andra. Fokusområdet är entreprenörskap med målet att öka marknadsräckvidd. Målet är att den
digitala plattformen efter projektets slut ska bestå i form av en

Projektet StoryTagging har tre huvudmål:
•
Samla in och organisera berättelser som förmedlar det nordliga
kulturarvet.
•
Hjälpa den kreativa industrin att levandegöra historierna genom produkter och verk.
•
Skapa en digital plattform i syfte att öka marknadsräckvidden
för nordliga kreativa aktörer.
Projektets partner och stödmottagare: Robert Gordon University
(Samordnande stödmottagare) | University of the Highlands and Islands | Kenozero National Park | Causeway Coast and Glens Heritage
Trust | Ulster University | Region Västerbotten | Kvarkenrådet
Huvudfinansiär: Interreg Northern Periphery and Arctic Programme NPA
Projekttid: 1.5.2020-30.04.2022
Projektbudget: 999 757.47 euro
För mer information: storytagging.interreg-npa.eu/
Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets ﬁnansieringsandel är
30 000 euro.

BSR ACCESS
Främjar tillgången till rena, effektiva och hållbara
färdsätt i Östersjöområdet.
Kvarkenrådet är en av parterna i projektet BSR Access som ska
främja tillgång till rena, effektiva och multimodala transportkorridorer i Östersjöregionen samt att bidra till en hållbar tillväxt i
området. Projektet främjar den aktiva övernationella planeringen av
TEN-T-stomnätet, rena bränslelösningar och förbindelser till transportnätverken.
I detta projekt som leds av Nylands förbund medverkar sex olika
organisationer i Östersjöregionen och de delar bl.a. kunskap de
inhämtat i projekt de medverkat i (projekten inom parentes):
Nylands förbund (leadpart i BSR Access, NSB CoRe), Region Blekinge i Sverige (TENTacle), Kvarkenrådet (E12 Atlantica Transport,
Midway Alignment of the Bothnian Corridor och MABA II), marknadsföringsavdelningen vid Hamburg hamn (EMMA), regionplaneringsavdelningen vid Berlin-Brandenburg (Scandria2Act) samt huvudstadsregionen i Danmark (STRING Network).

narium och en förberedande enkät och kartläggning sammanställs
till ett ställningstagande, i vilket fungerande och rekommenderade
samarbetsmodeller med fokus på gränsöverskridande samarbete
mellan länderna presenteras.
Projekttid: 1.10.2018 – 30.9.2021 förlängt p.g.a. pandemin till
31.3.2022.
Projektets budget: 1 miljon euro
Huvudfinansiär: Interreg Baltic Sea Region Programme
Projektets partner och stödmottagare: Nylands förbund (Samordnande stödmottagare) | Region Blekinge | Kvarkenrådet | Port
of Hamburg Marketing | Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg | Capital Region of Denmark
För mer information: uudenmaanliitto.fi/bsraccess
Kvarkenrådets/Nordiska ministerrådets ﬁnansieringsandel är
37 875 euro.

Kvarkenrådet ansvarar för aktiviteten där samarbetsformer över nationsgränser längs transportkorridorerna behandlas. Ett webbsemi-
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TRIBORDER
Ett studieprojekt kring gränsöverskridande transporters påverkan på hållbara städer och urban
utveckling.
Inom ramen för nordiska temagruppen för hållbara städer och
stadsutveckling har tre gränskommittéer, Kvarkenrådet, Östfold-Bohuslän och Greater Copenhagen, i samarbete med Nordregio
ett studieprojekt kring gränsöverskridande transporters påverkan
på hållbara städer och urban utveckling.
Studien genomförs i form av tre gränsregionala case:
•
en uppgraderad färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa
•
en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm
•
ett förbättrat gränsöverskridande kollektivtraﬁksystem i Greater Copenhagen regionen
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Studien fokuserar på gränsregional nåbarhet, arbetspendling,
gränsöverskridande arbetsmarknad och integration, samt stadsplanering med fokus på kollektivtrafik.
Projekttid: 1.11.2017 – 31.12.2020
Projektets budget: 135 000 euro
Finansiär: Nordiska Ministerrådet
Samarbetspartners: Kvarkenrådet, Östfold-Bohuslän, Greater
Copenhagen, NORDREGIO.
För mer information: nordregio.org/research/triborder/
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RESULTATRÄKNING 01.01.2020 - 31.12.2020

2020

2019

Ordinarie verksamhet
Intäkter
Verksamhetsintäkter
Projektintäkter

13 800,00

22 450,00

1 016 345,51

958 528,10

Andra projektintäkter

10 562,73

0,00

Övriga intäkter

4 623,03

1 624,17

1 045 331,27

982 602,27

-328 825,13

-336 882,09

-1 698,02

-2 264,03

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Inventarieutgifter

-10 555,66

-9 524,67

Övriga personalkostnader

-16 526,33

-21 064,02

Hyror

-51 839,68

-40 887,56

-5 845,55

-5 852,52

Marknadsföring/information

-11 767,94

-25 363,76

Representation

-3 054,69

-3 878,78

Resekostnader

-16 148,08

-67 442,70

Verksamhetsutrymme

Kontor och administration

-18 210,05

-18 780,13

-285 997,76

-172 330,97

-1 809,30

-753,52

-917,19

-614,86

Verksamhetens övriga utgifter

-260 245,46

-372 586,20

Summa övriga kostnader

-682 917,69

-739 079,69

-1 013 440,84

-1 078 225,81

31 890,43

-95 623,54

181 800,00

181 600,00

Köpta tjänster
Försäkringar
Serviceavgifter

Summa kostnader
Överskott/underskott
Tillförda medel
Intäkter
Medlemsavgifter

181 800,00

181 600,00

Summa tillförda medel

Summa intäkter

181 800,00

181 600,00

Överskott/underskott

213 690,43

85 976,46

0,00

6 130,54

Investerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
Dividendintäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter

3 987,75

2 846,63

3 987,75

8 977,17

-8 234,31

-7 197,86

-8 234,31

-7 197,86

Kostnader
Finansierings/räntekostnader
Summa kostnader
Summa investerings- och finansieringsverksamhet
Överskott/underskott

-4 246,56

1 779,31

209 443,87

87 755,77

Periodens resultat

209 443,87

87 755,77

PERIODENS ÖVERKOTT/UNDERSKOTT

209 443,87

87 755,77
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BALANSRÄKNING 31.12.2020

2020

2019

Maskiner och inventarier

5 094,03

6 792,05

Summa materiella tillgångar

5 094,03

6 792,05

502 975,38

502 975,38

502 975,38

502 975,38

508 069,41

509 767,43

AKTIVA
Bestående aktiva
Materiella tillgångar

Placeringar
Övriga aktier/andelar
Summa placeringar
Summa bestående aktiva
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa långfristiga fordringar

3393,00

3 393,00

3 393,00

3 393,00

96 630,37

48 795,79

Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och banktillgodohavanden

0,00

0,32

386 841,52

327 558,48

483 471,89

376 354,59

577 223,50

514 301,59

Summa rörliga aktiva

1 064 088,39

894 049,18

AKTIVA TILSAMMANS

1 572 157,80

1 403 816,61

1 258 091,30

1 170 335,53

209 443,87

87 755,77

1 467 535,17

1 258 091,30

0,00

56 697,86

Leverantörskulder

40 071,51

32 065,10

Övriga skulder

24 166,41

13 459,51

PASSIVA
Eget kapital
Verksamhetens kapital
Räkenskapsperiodens resultat
Summa eget kapital
Främmande kapital
Kortfristigt främ. kapital
Erhållna förskott

Resultatregleringar
Summa kortfristigt främ. kapital
Summa främmande kapital
PASSIVA TILLSAMMANS

40 384,71

43 502,84

104 622,63

145 725,31

104 622,63

145 725,31

1 572 157,80

1 403 816,61
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