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Skriftlig fråga 
om gränshandeln mellan Norge och Sverige 
 

Den norska regeringen har med anledningen av spridningen av COVID – 19 stängt 

sina gränser mot angränsande länder. Gränsen uppges patrulleras av hemvärn och 

polis som säkrar att påbudet efterhålls, stränga böter väntar för den som bryter mot 

påbuden. Körkort är inte längre giltiga som ID-handling vid gränsövergång. 

 

Sverige och Norge har på sina ställen mycket omfattande gränshandel. Den territori-

ala gränsen mellan våra länder är för folk i bygden ett streck på en karta man daglig-

en korsar. I skrivande stund tillåts fortfarande arbetspendling, en ventil som för-

hoppningsvis kan upprätthållas. Men gränshandeln, där lagerhållningen utgår från en 

normal situation med mycket stora volymer, har tagit tvärstopp. Vissa butiker i till 

exempel Årjäng har tappat 95 procent av sin omsättning sen gränsen stängdes.  

Export-import mellan länderna upprätthålls och speditörsfirmor har mycket att göra. 

Det råder dock oklarheter och obekräftade rykten om att vissa produkter inte är till-

låtna att exporteras till Norge.  
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Konsekvenserna för arbetstillfällen och företag riskerar att bli mycket svåra. Utöver 

de rent ekonomiska och samhälleliga följderna av uteblivna affärer finns även symbo-

liska, att gränser mellan länder som under många år varit öppna nu stängs. Gränser 

som stängs mellan länder har historiskt varit svåra att åter öppna. Ibland har protekt-

ionism varit orsaken, ibland har kulturella avstånd förlängts och gränser har fått en 

helt ny roll. Den som tidigare varit en granne blir med den stängda gränsen en främ-

ling. Att därför verka för att skyndsamt kunna öppna gränserna igen efter att faran 

för COVID-19 kunnat blåsa över, synes därför angeläget. 

 

• Jag vill därför fråga ansvariga ministrar hur man ser på de stängda gränsernas 

effekt på gränshandeln? 

 

• Jag vill också veta vilka åtgärder man vidtar för att främja möjligheterna för 

små företag att övervintra de svåra tiderna?  

 

• Slutligen vill jag fråga ansvariga ministrar hur man värderar vikten av att åter 

kunna öppna de nu stängda gränserna? 

 

 

Sverige, den 26 mars 2020 

Kjell-Arne Ottosson (KD  

 


