Förklaring till markeringar i havsplanen
Administrativa gränser
Privata vatten
I havsplanen markeras området som är innanför byarågången som ”Privata vatten”. Området utanför
markeringen är så kallade allmänna vatten och dessa områden förvaltas av landskapsregeringen. Inom
landskapet Åland är den största delen av kustvattnen privatägda. De privatägda vattnen omfattas av den
kommunala planeringen och ingår inte i havsplanen.

Kustvattenlinje
Till kustvatten räknas kust- och havsområden som är en sjömil utanför baslinjen. Baslinjen definieras utifrån
baspunkterna som finns beskrivet i förordningen om tillämpningen av lagen om gränserna för Finlands
territorialvatten.

Yttre gräns för landskapet Åland
Markeringen visar yttre gränsen för landskapet Åland.

Fiske
På allmänna vatten (d.v.s. alla kust- och havsområden som ej är privatägda) är grundregeln att den som är
bosatt på Åland har rätt att bedriva husbehovsfiske. Oberoende av hemort har var och en rätt att bedriva
handredskapsfiske och trolling. Med handredskapsfiske avses allt mete, fiske med spö och pilkfiske. Åländska
yrkesfiskare får bedriva fiske i enlighet med gällande regelverk för sådant fiske.
Inom de åländska territorialvattnen får åländska yrkesfiskare bedriva fiske så länge som de följer gällande
regelverk inklusive fastställda fiskekvoter.

Fiskeområdet utanför fyrasjömilsgränsen.
Från och med fyra sjömil utanför baslinjen får finländska och svenska fiskeflottan fiska, så länge som de följer
gällande kvoter. Området runt Bogskär avviker dock genom att området sträcker sig in till en linje 3 sjömil
utanför baslinjen. Utanför 12 sjömilsgränsen, som är utanför åländska territorialvattnet, får övriga
Östersjöländers yrkesfiskare fiska så länge de följer gällande kvoter. Övriga Östersjöländers yrkesfiskare får
således ej fiska inom åländska vatten. Medlemsstaterna har rätt att besluta om fiske inom 12 sjömilsgränsen
enligt Europaparlamentets och rådet förordning EU nr 1380/2013 om gemensamma fiskeripolitiken. Åland
önskar fördjupat samarbete med angränsande regioner om de gemensamma naturresurserna.
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Kablar, rör och ledningar
I havsplanen ges en schematisk överblick över de viktigaste förbindelserna för kablar, rör och ledningar på de
åländska allmänna vattnen. Markeringen visar således inte de exakta sträckningarna utan visar översiktligt var
det finns viktiga anknytningar till de angränsande regionerna.

Maritimt kulturarv
I havsplanen markeras dokumenterade vrak med 1 km buffert. Markeringen ämnar till att visualisera
förekomsten av vrak på allmänna vatten som har dokumenterats och kartlagts av landskapsregeringens
kulturbyrå.

Potentiell havsbaserad vindkraft
I havsplanen markeras områden där det i nuläget bedöms mest lämpligt att placera havsbaserad vindkraft
(Offshore Wind Farm, OWF). Vid projektering av havsbaserad vindkraft ska förutsättningarna för sjötrafikens
säkerhet beaktas och eventuella konsekvenser för bl.a. fartygsradar och sjötrafikledningens radarövervakning.
För att hitta samexistensmöjligheter bl.a. mellan havsbaserad vindkraft och andra verksamheter, överlappar
markeringen för havsbaserad vindkraft delvis med fiskemarkeringen och natur, kultur och miljömarkeringen.
Det är upp till verksamhetsutövaren under projekteringen att hitta lösningar mellan havsbaserad vindkraft
och andra verksamheter.
Finlands försvarsministerium har påtalat att det är problematiskt om vindkraft etableras på de områden söder
om Åland som finns i havsplanen. Det kommer att krävas ytterligare utredningar och mer detaljerade
yttranden av försvarsmakten för att klargöra om vindkraftsprojekt söder om Åland kan inledas.
På kartorna markeras de områden som bedöms mest lämpliga utifrån följande kriterier:
•

Djupet ska vara mellan 10–70 m

•

Vindförhållanden ska vara goda med en medel vindhastighet på 8 m/s 100 m ovanför havsytan.

•

Området mindre än 5 km2 markeras inte i havsplanen

På kartorna har ej markerats områden om de överlappar med följande kriterier:
•

Sjöfartsområden med en 1,5 km buffert

•

Kulturella landskap (Holmar av krononatur) med en 3 km buffert

•

FINIBA områden med en 500 m buffert

•

IBA områden med en 500 m buffert

•

Skyddsområden med en 500 m buffert

•

Maritima vrak med en 1 km buffert

•

Fritidsbyggnader med en 10 km buffert

•

Bostadsbyggnader med en 15 km buffert
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•

Fyr med en 1 km buffert

•

Flyttfågelområden

Observera att förslagen till placering är riktgivande. Den exakta placeringen av vindkraftverk kan bestämmas
först efter noggranna undersökningar av t.ex. bottenkvalitet, växt- och djurliv, eventuell förekomst av vrak
etc. Det betyder att det kan tillkomma områden inom de nu markerade områdena där det inte blir tillåtet att
placera vindkraftverk. På motsvarande sätt kan det tillkomma områden utanför de nu markerade områdena
där det blir tillåtet att anlägga vindkraftverk, om undersökningar visar att det inte strider mot andra behov
och annan användning.

Potentiella områden för vattenbruk
En hållbar fiskodling bedöms fortsättningsvis som viktig för det åländska samhället. Att havsplanen inte
markerar potentiella fiskodlingsområden i nuläget innebär inte att framtida möjligheter utesluts. Det saknas i
dagsläget underlag, såsom landskapsregeringens lokaliseringsplan, som skulle möjliggöra fiskodling på
allmänna vatten. En lokaliseringsplan tas fram av landskapsregeringen, i nära samråd med näringen och
andra berörda aktörer.
Algodling har potential till att bli en ny näring inom nära framtid och havsplanen föreslår därmed områden
till möjliga områden för makroalgodlingar. I havsplanen markeras områden som identifieras som mest
lämpliga för odlingar av makroalger (blåstång och Ulva). De markerade områdena är platser där antingen
blåstången eller Ulva har störst produktionspotential eller störst potential för näringsupptag i åländska
havsområden. Områdena markeras utifrån resultatet av ett EU-finansierat projekt vars målsättning var att
identifiera lösningar till att odla alger i Östersjön på ett hållbart sätt. (EU projekt GRASS). Sjöfartsområden har
en 1500 m skyddsbuffert där områden för potentiellt vattenbruk av algodling inte markeras.

Sjöfart
I havsplanen markeras viktiga områden för sjöfart inom de åländska allmänna vattnen. Med hjälp av att
viktiga sjöfartsområden markeras i havsplanen kan man bidra till fungerande, säkra och ekologiskt hållbara
sjötransportvägar.
I de markerade sjöfartsområdena på allmänna vatten ingår:
Farleder och farledsområden. Befintliga farleder markeras med en 250 m bred buffert (d.v.s. med en
totalbredd på 500 m). Beslut om, och drift och underhåll av, grunda farleder och farledsområden (max djup
4.1) sköts av landskapsregeringen. Beslut om, och drift och underhåll av, djupare farleder sköts av
riksmyndigheterna Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket.
IMO områden. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har definierat viktiga trafikområden i åländska
havsområden. Inom dessa området har markerats bl.a. trafikseparation, områden där man bör vara extra
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uppmärksam (precautionary areas) och s.k. djuphavsfarleder och trafikleder.
Övriga viktiga sjöfartsområden. På basis av AIS-data markeras områden utanför farleder, farledsområden
och IMO områden där det förekommer 150 fartyg/år eller mera av maritim trafik. Markeringarna har gjorts på
basis av HELCOM:s sjöfartsdensitetsanalys samt AIS linjedata för år 2019 som har erhållits från HELCOM.
Efter samråd med de ansvariga riksmyndigheterna föreslås i havsplanen att sjöfarten runt Åland dirigeras till
särskilt utpekade korridorer. Uppdelningen medger smidigare etableraring av andra verksamheter, tex
havsbaserad vindkraft.

Skyddsområden
Åland har godkänt och anslutit sig till Konventionen om biologisk mångfald. Enligt konventionen ska
parterna skydda minst 10 % av sina kust- och havsområden. EU har som mål att 30 % av land och vatten ska
vara skyddade tills år 2030. Målsättningen om 10 % skydd har slagits fast i den åländska utvecklings- och
hållbarhetsagendan. Enligt det strategiska utvecklingsmålet ”Ekosystem i balans och biologisk mångfald” ska
minst 10 % av kust- och havsområdena vara skyddade år 2030. Åland har i nuläget skyddat 2,8 % av sina
vattenområden. Det pågår ett arbete att kartera och identifiera havsområden och undervattensnatur av högt
värde som underlag för att skydda områden enligt målsättningen. Ett förverkligande skulle bidra till att Åland
således uppfyller såväl utvecklings- och hållbarhetsagendan mål som mål 14 i FN:s Agenda 2030 om
bevarande och nyttjande av kust och havsområden och de marina resurserna på ett hållbart sätt.
I havsplanen markeras skyddsområden på allmänna vatten för de områden som landskapsregeringen redan
fastställt som skyddade områden. Skyddsområdesmarkeringen består av en sammansättning av:
•

Naturreservat

•

Natura 2000-områden

•

HELCOM-skyddsområden (Baltic Sea Protected Areas, BSPA)

•

RAMSAR

•

Fågelskyddsområden

Värdefull natur, kultur och miljö
Markeringen fungerar som en sammanställning av flera viktiga natur-, kultur- och miljövärden på allmänna
vatten. De markerade områdena är viktiga för ålänningarna bl.a. för husbehovsfiske, småskaligt yrkesfiske,
jakt, rekreation, kulturarv och turism. Det är viktig att dessa områden bevaras för ålänningarna och de lokala
behoven. Det immateriella kulturarvet bör värnas i dessa områden. Storskaliga industrier eller storskaliga
exploaterande verksamheter rekommenderas inte att tillåtas i dessa områden, om de riskerar att påverka
naturen, miljön eller lokala behoven negativt. Nedan definieras vad markeringen innehåller för information.

Internationellt och nationellt viktiga fågelområden
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Inklusive FINIBA- och IBA områden. Områdena är viktiga för flyttfåglar, häckning och rastplatser. Områdena
är identifierade av BirdLife Finland, där bland annat Ålands fågelskyddsförening ingår. Områdena är speciellt
viktiga för skyddsvärda arter och internationellt viktiga biodiversitetsområden.

Sälområden
Områdena är viktiga densitetsområden för bl.a. gråsäl. Områdena baserar sig på Finlands naturresursinstituts
karteringar av gråsälsdensitet och inom områdena förekommer så kallade ”sälbådor/sälhällar” som är viktiga
för gråsälen. Marina däggdjur är bl.a. känsliga för undervattensbuller.

Undervattensbiotop för rödalg och blåstångssamhällen
Områdena är identifierade med hjälp av dokumenterade förekomster av djupa blåstångsbälten eller artrika
rödalgssamhällen. Både blåstången och rödalgssamhällena är essentiella för fisklek och uppväxt och bidrar
till hälsosamma fiskebestånd. Båda ekosystem är känsliga för övergödning.

Värdefulla undervattensområden
Områdena innefattar rika förekomster av undervattensrev och revmiljöer. Dessa områden är känsliga för
mänskliga aktiviteter bl.a. för undervattensbuller och övergödning. Områdena har varierande bottenstruktur
och det hårda bottenmaterialet och rika rödalgssamhällena gynnar också strömmingslek. De djupare
områdena kan även erbjuda viktiga områden för torsk. Områdena innefattar även viktiga områden runt
häckningsskär bl.a. för direktivarterna fisk- och silvertärna. Eftersom områdena är relativt ostörda fungerar de
överlag som viktiga områden för flera fågelarter.

Fisklek och uppväxtområden
De markerade områdena i sig är en sammanställning av information som landskapsregeringens fiskeribyrå
har samlat från diverse studier och modeller som är potentiellt viktiga för fisklek och uppväxt.

Områden med naturvärden
Utifrån en vetenskaplig analys där bästa tillgängliga information och kunskap om undervattens naturvärden
identifierades områden med hög artmångfald, minimal påverkan av mänskligt tryck och områden som skulle
kunna tänkas vara värdefulla att bevara för ekosystemtjänster. Från de områden som identifierats i analysen
att vara värdefulla att bevara har man valt att markera ett heltäckande område nordväst/norr om Åland som
innefattar flera mindre områden tillsammans. Området nordväst/norr om Åland har markerats utifrån att
området har befintligt data från undervattenskarteringar, d.v.s. man kan bekräfta analysresultatet med
underliggande data. Området med naturvärden som identifierades med hjälp av analysen har även minimal
påverkan av exploaterande verksamheter, samtidigt som det förekommer hög biodiversitet och minimal
påverkan av andra negativa miljöeffekter. Det är därmed viktigt att området bevaras för att gynna nuvarande
och framtida åländska befolkningen och lokala behoven.
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Kultur och natur
Markeringen syftar till områden som innehar viktig anknytning till kulturhistoriska skär och holmar samt
viktiga områden för flera fågel och marina arter. Området som markeras i förslaget är viktigt för allmänheten
och lokalbefolkningen, innehar kulturhistoriska värden, och är viktigt för bl.a. småskaligt yrkesfiske,
husbehovsfiske, jakt, rekreation, turism och naturen.
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