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Central Baltic-projektet Coast4us – Lokala samverkansplaner för 

åländska åtgärdsområden i skärgården 
Ålands landskapsregering (ÅLR) har beviljats medel för Central Baltic-projektet Coast4us 

som genomförs from januari 2018 tom december 2020. 

Ålands landskapsregering vill genom projektet ta fram Lokala samverkansplaner för 

åtgärdsområden inom kustzonen, d.v.s. inom Lumparns delavrinningsområde samt för 

Mariehamns stad/Jomala kommun. I planerna kan det ingå olika typer av åtgärder, 

gemensamt för dem alla är att de ska vara långsiktigt hållbara. Exempel på sådana 

åtgärder kan t.ex. vara olika utjämningsmagasin/flexibla våtmarkslösningar styrs mot 

belastande verksamheter (övergödning), och för att förebygga effekterna från 

klimatförändringar samt för att skydda/restaurera undervattensnatur som är värdefull för 

den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster (fiskereproduktion osv).  

Vi planeringen bör det ingå en nulägesanalys av sociala, ekologiska, ekonomiska och 

kulturella värden samt analys av vilka resursbehov som finns för att skapa en långsiktigt 

hållbar utveckling. Planeringen ska ske i samverkan med lokala aktörer för att finna de 

bästa helhetslösningarna med tonvikt på grön och blå teknologi och med 

ekosystemanssatsen som grund. Möten, seminarier, workshops, utbildning och inspiration 

utgör en viktig del av arbetet. Åtgärdsförslagen diskuteras och presenteras i detaljerade 

planer med ett GIS-verktyg som bas.  

Stor vikt läggs vid lokal kunskap vid planeringen inom de utpekade verksamhets-

/åtgärdsområdena, men lika stor vikt läggs vid att hämta in ny kunskap, ta del av 

erfarenheter från övriga projektpartners, samt hur man på bästa sätt tar tillvara allt detta, 

allt i syfte att genomföra en långsiktigt hållbar planering i lokal samverkan där hänsyn tas 

till olika intressen.  För att möta de utmaningar som vi har idag med utarmning av biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster behöver människor trovärdig och oberoende information 

som tar hänsyn till de komplexa samband som finns mellan biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster och människor. 

Mer detaljerad beskrivning av genomförandet 

En lokal samverkansplan för ett definierat område tas fram. Möjliga åtgärder samt 

lokaliseringsstyrning (fysisk planering) för respektive område utformas tillsammans med 

berörda parter. Möjligheter till genomförande och finansiering klargörs och ett förslag till 

en övergripande budget tas fram (t.ex. Leader, PAF eller andra finansieringsinstrument). 

Den lokala samverkansplanen ska vara riktad mot de platser där insatser gör mest nytta 

och planen kan t.ex. innehålla åtgärder för enskilda avlopp och bräddpunkter, 

klimatanpassningsåtgärder, olika tekniska lösningar som t.ex. 2-stegsdiken och andra 

näringsfällor, nya muddringstekniker av bottnar i anslutning till jordbruksmark med 

tillhörande omsättning av material, strukturkalkning eller anläggande av fiskevåtmarker 

och/eller restaureringar för att skydda fiskelekplatser. Förutom detta behöver Åland ta del 
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av de nya blå och gröna tekniker som är under utveckling, eftersom det kan finnas nya 

smarta framtidslösningar, t.ex. gällande dagvatten mm. 

Slutprodukt på Åland är således detaljerade samverkansplaner för specifika 

åtgärdsområden. Planerna tas fram med GIS-verktyg som hjälpmedel och med hänsyn 

tagen till ny och blå teknologi. Erfarenheter och praxis från projektet kommer att 

tillämpas framöver när mer heltäckande kust- och havsplaner tas fram för hela Åland.  

Förhoppningen är att arbetet kommer att leda till friskare kustvattenmiljöer där stor 

hänsyn tas till de marina ekosystemtjänsterna samtidigt som samarbete och bättre nätverk 

på Östersjönivå gynnas. 

ÅLR får genom projektet en utökad kunskapsbas, får tillämpa ekosystemansatsen rent 

praktiskt, får lära sig om nya tankemönster, metoder och strategier för att nå uppsatta mål 

och får ett utökat kontaktnät runt Östersjön för en fortsatt långsiktig samverkan mot en 

hållbar utveckling på Åland och runt Östersjön.  

En projektkoordinator anställs 

Arbetet genomförs under ca 30 mån med en tillfälligt anställd projektkoordinator, en 

person med naturvetenskaplig inriktning (biologi/GIS), i samverkan med en fast ÅLR-

arbetsgrupp bestående av de båda vattenbiologerna (som ansvarar för styrning, 

rapportering och uppföljning). Projektkoordinatorn ska i samverkan med lokala aktörer ta 

fram detaljerade planer för specifika åtgärdsområden. Det handlar i övrigt om att i 

samverkan med övriga projektpartners ta fram och använda rekommenderade redskap, 

verktyg, handledningar och smarta processer för att åstadkomma en lokal och hållbar 

kustzonsplanering med ekosystemansatsen som grund. En del av arbetet består i att 

diskutera/utvärdera de verktyg och portaler som finns idag i samarbete med berörda 

partners. Arbetet ska samordnas med andra planerade insatser inom områdena, vilket kan 

inkludera insatser på andra byråer på ÅLR, hos intresseorganisationer och NGO:s.  

Personen som anställs ska arbeta med alla arbetspaket, utom administration och 

rapportering till Central Baltic och kommer att ansvara för kommunikationspaketet inom 

projektet. 

Samarbets-/planeringsgrupper 

Det behövs flera olika samarbets-/planeringsgrupper, åtminstone ett för respektive 

åtgärdsområde. Utpekade åtgärdsområden är: 

• Mariehamn (inriktning stadsplanering i syfte att motverka klimateffekter och 

övergödning från t.ex. dagvatten mm). Arbetet genomförs i nära samverkan med 

Mariehamns stad. 

• Träsk/Finby/Lumparn (planering av åtgärder mot övergödningen behövs liksom 

fiskerestaureringsåtgärder i anslutning till Lumparn). Arbetet sker i nära samverkan 

med Rädda Lumparn och andra lokala aktörer/jordbrukare och kommunen, m.fl. 

• Gottbysund (planering av åtgärder mot övergödning samt ev. en miljövänlig 

båthamn). Arbetet sker i samverkan med Gottbysunds samfällighet och kommunen 

samt andra intresserade och boende inom området. 

• Ö och V Kyrksunden (kustvattennära potentiella dricksvattentäkter, där det behövs 

planering av åtgärder för att skydda vattnen långsiktigt och för att upprätta 
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vattenskyddsområden). I arbetet ingår även att förbättra förutsättningar för 

fiskevandring (åtgärda dammluckan) och förbättra förhållanden för kräftor samt 

biologisk mångfald. Arbetet sker i samverkan med Ålands vatten, lokalbefolkning 

och kommunen. 

Det är viktigt med medverkan från kommuner, NGO:s samt andra lokala aktörer och 

boende och inriktningen ska vara en långsiktigt hållbar kustzonsplanering för att motverka 

belastningsproblematik och för att förebygga klimatförändringarnas effekter, allt i syfte 

att förbättra vattenkvaliteten och därmed höja de sociala, ekonomiska och ekologiska 

värdena (bra rekreationsmöjligheter, bad, fiske mm ger ökad turism och bättre 

förutsättningar för lokal produktion).  

 

Förslag till workshops på Åland 

Det övergripande arbetet på Åland kan starta våren 2018 med en eller flera workshops där 

inspiratörer/projektpartners/konsulter från olika håll runt Östersjön bjuds in för att hålla 

seminarier för lokala aktörer och invånare i de utvalda områdena. Arbetet fortsätter sedan 

med en eller flera mindre lokala möten med idékläckning och där behoven och 

möjligheterna inom respektive område diskuteras och pekas ut. Frågor som behöver 

besvaras är: Vad är syftet, vad ska vi uppnå och hur ska vi uppnå målen? Vid behov kommer 

konsulter att anlitas och studieresor genomföras. 

Arbetspaket inom projektet 

Inom projektet genomförs fem arbetspaket som: 

• Administration  

• Kartläggning av behoven och förberedelser inför planeringsprocessen 

• Planeringsprocess och utveckling av hållbara planer 

• Utvärdering samt framtagande av handböcker, guidelines etc. 

• Kommunikation inom projektet (ta fram en kommunikationsstrategi, informera på 

facebook och på hemsidor, via broschyrer osv). 

 

Partners i Projektet 

I projektet Coast4us ingår myndigheter, kommuner, universitet, olika organisationer och 

företag från Sverige, Åland, Estland och Lettland. I projektet ingår dessutom flera 

associerade organisationer som på olika sätt stödjer projektet. 

Sverige 
Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Linköpings 
universitet, Hela Sverige ska leva, Coompanion Östergötland, Aspöja Fastigheter AB 
 
Åland 

Ålands landskapsregering, Kökars kommun. 
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Lettland 

Latvian Ministry of Environmental protection and Regional Development, Carnikava 

Municipality, Saulkrasti Municipality, Salacgriva Municipality, Riga Technical University. 

Estland 

Tallinn University of Technology, Laane-Saare Municipality, Pihtla Municipality, Pöide 

Municipality. 

 

Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda 

Detta arbete ska ske i enlighet med Ålands hållbarhetsagenda och framför allt dess mål 3:  

Mål 3: Minskad påverkan på kustvatten från landbaserad verksamhet, bosättningar och 
jordbruk Flera åtgärder används för att se till att allt vatten har god kvalitet år 2030. 
Kretsloppen, i bland annat jord- och vattenbruket, är till största del slutna. 
Näringsämnena fosfor och kväve läcker inte, och från reningsverk och avlopp återförs 
näringen till livsmedelsproduktionen. I åtgärdsarbetet prioriteras de vattenförekomster, 
61 kustvattenförekomster och 14 sjöar, som pekats ut i EU:s vattendirektiv. 
 

Läs mer här: http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/nyheter/2017/Sidor/31-

miljoner-till-projekt-f%C3%B6r-kust--och-havsplanering.aspx 

Kontaktperson: Vattenbiolog Susanne Vävare. Tel: 25 456. E-post: 

susanne.vavare@regeringen.ax. 
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