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Kan Bornholm och Ystad bli ett? 
	  
96 procent av passagerartrafiken till och från Bornholm går via Ystad Hamn. 
Det skapar tillväxtmöjligheter för både Bornholm och Skåne, möjligheter som 
vida överskrider gränserna mellan Danmark och Sverige. 
	  
Sydsvenska turister åker allt oftare till Bornholm för att spela golf, cykla och njuta av det 
goda livet. Och omvänt åker Bornholmarna till Sverige för att exempelvis shoppa, besöka 
tandläkaren eller lämna in bilen på verkstad. Med andra ord skapar den dagliga färjetrafiken 
mellan Bornholm och Ystad en dynamik och potential för tillväxt i båda länderna. Det var 
budskapet som förmedlades idag på en av dagens debatter på Folkemødet dit Ystad Hamn 
bjudit in till diskussion om möjligheter och utvecking över landsgränserna. 
 
"Bornholm njuter av att allt fler sydsvenska turister besöker ön. Samtidigt blir Bornholmarna 
mer medvetna om de fördelar som finns för dem på svenska marknaden. Låt oss fokusera på 
möjligheterna, men samtidigt på arbetet med att bryta ner de barriärer som vi upplever finns 
idag ", säger Björn Boström, VD för Ystad Hamn.  
 
När det gäller turismen, har både Bornholm och Skåne stora möjligheter att utveckla 
samarbetet och att öka ett utbyte med varandra.  
 
"Det finns en stor outnyttjad potential här. Visst finns det hinder för gränsöverskridande 
samarbete som vi känner igen från Öresundsregionen, men Bornholm och Skåne skulle 
kunna dra nytta av möjligheterna som finns för att skapa mer tillväxt", säger Björn Boström.  
 
Samma uppfattning delas av Finn Lauritzen, direktör för Öresundskommittén:  
 
"Precis som Köpenhamn och Malmö har gjort, kan Bornholm med Ystad och Österlen 
marknadsföra sig som en gemensam destination. Det kan bidra till att locka fler turister, 
särskilt från Stockholm", säger han. 
 
Ett av Ystad Hamns viktigaste budskap var att man måste se positivt och se möjligheter 
snarare än begränsningar. Här belyser Bertel Haarder, medlem av det danska partiet Venstre 
och tidigare minister, Ystad hamn som ett exemplariskt exempel:  
 
"Ystad Hamn har kunnat använda sitt läge på gränsen till Danmark till sin fördel. Jag har en 
mycket vacker affisch i mitt kontor som påvisar det. Den har Ystad Hamns slogan tryckt: 
"Ystad Hamn – så gott som Danmark". Där finns något som många andra skulle kunna lära 
sig av. Eftersom Ystad är en gammal dansk stad, finns det extra anledning att lyssna ", säger 
han. 
 
 
För mer information kontakta VD för Ystad Hamn Logistik AB Björn Boström på 
bjorn.bostrom@ystad.se eller telefon +46709477 650  
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För ytterligare information kontakta Anne Ø. Laursen på Ystad Hamns PR-byrå EHRENBERG 
via e-post al@ehrenberg-kommunikation.com eller telefon 24 25 45 90 
 
 
 
 
 
 


