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OBS! Havsplanen är skapad i en skala på 1:750 00 och för att granska 

planen korrekt ska skalan 1:750 000 användas.  
 

 

 

 

Text som är markerat med orange färg, finns som kartlager i havsplanens bakgrundsmaterial under kategorin:  

"Åland – MSP – Bakgrundsmaterial" 

 

Mera information om särdragen i Landskapet Åland finns i rapporten: Karakteristik för planeringsområdet Åland 

 

I Innehållsförteckningen förekommer fem lager som inte går att stänga av från den elektroniska kartan. Dessa lager 

är i fet stil. 
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Markering 

 Energi 
Allmän beskrivning I havsplanen markeras områden för potentiella havsbaserade vindkraftparker 

(Offshore Wind). Andra havsbaserade förnybara energiresurser kan eventuellt 

identifieras vid uppdateringen av havsplanen (senast 2027).  

Planeringsgrund 

(förklaring till varför 

markeringen är placerad 

där den är) 

Offshore Wind planeras i första hand i yttre havsområden där den inte överlappar 

med eller hindrar natur-, sjöfarts- farleds- eller skyddade områden. Offshore Wind 

får heller inte överlappa kulturellt värdefulla områden. 

På basis av rekommendationer från BalticLINes projektet och på basen av 

ovannämnda principer har potentiella Offshore Wind parker markerats i områden:  

- med maximidjup på 40 m  

- med homogena bottentyper  

- utanför identifierade naturmässigt viktiga områden och 

naturskyddsområden 

- utanför farleder och farledsområden 

- utanför viktiga rekreations och turistområden 

- utanför kulturellt värdefulla områden 

- där inga dokumenterade vrak förekommer 

 

Viktiga områden för fiske har också beaktats vid markeringen.  Se vidare 

’Bakgrundsmaterial och data’ nedan. 

 

Planeringsprincip  Markeringen visar potentiella yttre havsområden som kan användas för Offshore 

Wind anläggningar. Markeringen är vägledande. Markeringen kan överlappa med 

annan användning. Planens markering hindrar inte andra användare, men 

eventuella framtida anläggningar kan påverka andra användare. 

 

Offshore Wind planeras i första hand i yttre havsområden där den inte överlappar 

med eller hindrar natur-, sjöfarts- farleds- eller skyddade områden. Offshore Wind 

får heller inte överlappa kulturellt värdefulla områden.  

Planeringen av Offshore Wind ska beakta andra användare av havsområden och 

planen ska försöka hitta lösningar med flera användare så att Offshore Wind inte 

hindrar andra användare märkbart. Planering av Offshore Wind ska beakta havets 

tillstånd och naturbehov. 

Om Potentiella Offshore Wind områden överlappar fiskeområden bör det göras 

utredningar om de överlappande områdena är essentiellt viktiga för åländska samt 

andra länders yrkesfiskare. Om området är essentiellt viktigt för yrkesfiskare ska 

Offshore Wind områden, eller infrastrukturella kontakten, inte påverka yrkesfiskare 

negativt.  

 

Markeringen visar områden där det saknas grundliga utredningar och före beslut 

om nya anläggningar tas måste grundliga karteringar, dokumenteringar samt 

utredningar genomföras för att inte riskera att skada potentiellt viktiga områden.  
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Annan lagstiftning, såsom LL om miljöskydd, LL om miljökonsekvensbedömning och 

miljöbedömning och LL om skydd av det maritima kulturarvet måste också beaktas 

vid nya anläggningar. 

Effekter/ 

konsekvensbeskrivning 

Under bearbetning. 

Hav och land interaktioner Energiöverföringslänken från hav till land samt utvecklingen av energinätverket på 

land är centrala punkter för interaktioner mellan land och hav.  

Bakgrundsmaterial och 

data 

 

VELMU-djuputbredning 

(http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.pag

e?uuid=%7B16329288-9ABA-4563-906F-9A121F1FF18A%7D) 

 

Kablar och rörledningar (https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv) 

 

Farledsområden (se "Sjöfartsområden" och "Farled" markeringarna), (IMO: 

http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/60712fe

9-ce1b-4fc6-b0b6-46e44f9bf134)  

Trafikledsverket Farledsområden/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial 

 

Farleder (https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv) 

Trafikledsverket Farled/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial 

HELCOM AIS data – Alla fartyg 2016/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial 

 

Naturskyddsområden (se "Skyddade områden" markeringen) 

 

Värdefulla områden (se bl.a. "Kulturellt värdefullt" markeringen), 

projektbeskrivningen: https://arcg.is/1mfmDD samt  

Kulturmässigt viktiga områden/  

Känslomässigt viktiga områden/  

Yrkesmässigt viktiga områden/  

Viktiga fritids och rekreationsområden/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial 

 

VELMU – Zonation (https://www.syke.fi/sv-

FI/Aktuellt/De_framsta_mangfaldsomradena_i_Finlands_(48523)) 

 

EMMA områden (se "Natur" markeringen) 

 

Undervattens vrak (Maritima vrak/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial) 

 

Tuuliatlas (http://www.tuuliatlas.fi/se/index.html) 

 

BalticLINes ( https://vasab.org/wp-

content/uploads/2019/01/BalticLINes_Guidance_Energy_final.pdf) 

Datum: Skapad och 

uppdatering 

Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B16329288-9ABA-4563-906F-9A121F1FF18A%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B16329288-9ABA-4563-906F-9A121F1FF18A%7D
https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/60712fe9-ce1b-4fc6-b0b6-46e44f9bf134
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/60712fe9-ce1b-4fc6-b0b6-46e44f9bf134
https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv
https://arcg.is/1mfmDD
https://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/De_framsta_mangfaldsomradena_i_Finlands_(48523)
https://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/De_framsta_mangfaldsomradena_i_Finlands_(48523)
http://www.tuuliatlas.fi/se/index.html
https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/01/BalticLINes_Guidance_Energy_final.pdf
https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/01/BalticLINes_Guidance_Energy_final.pdf
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Markering 

  Vattenbruk 
Allmän beskrivning I havsplanen markeras havsområden som kan användas för vattenbruk.  

Planeringsgrund 

 

Potentiella områden för vattenbruk har markerats i havsplanen på basis av de 

nuvarande fiskodlingsanläggningar samt genom kommunikation med 

sektorrepresentanter.   

 

Andra lokaler kan tillkomma i samband med framtagande av lokaliseringsplan för 

fiskodling (pågående projekt).  

 

Markeringarna i havsplanen för vattenbruk är storskaliga (inte punktmässiga såsom 

vattenbruket är) och markeringarna ska bearbetas när mera information från pågående 

utredningar tas fram. 

 

Andra havsbaserade vattenbruksformer (ex. musselodlingar) har i detta skede inte 

markerats. Se vidare ’Bakgrundsmaterial och data’ nedan.  

Planeringsprincip Med markeringen presenteras potentiella havsområden som kan användas för 

vattenbruk. Markeringen är vägledande och kan överlappa med andra användare. 

Planens markering hindrar inte andra användare, men eventuella framtidana 

anläggningar kan påverka andra användare. 

 

Vattenbruk planeras i första hand i yttre havsområden där den inte hindrar andra 

användare samtidigt som områden är gynnsamma, enligt sektorrepresentanter, för 

vattenbruk från ett hållbarhetsperspektiv. Vattenbruk får heller inte undervärdera 

kulturellt eller naturmässigt värdefulla områden. 

 

Planeringen av vattenbruk ska beakta befintliga vattenbruksanläggningar och andra 

användare av havsområden.  Planen ska försöka hitta lösningar för flera användare så 

att vattenbruk inte hindrar andra användare märkbart. Planering av vattenbruk ska 

beakta havets tillstånd och naturbehov. 

Markeringen förekommer på stora områden som saknar grundliga utredningar och före 

nya anläggningar görs måste karteringar, dokumenteringar samt utredningar göras för 

att inte skada potentiellt viktiga områden.  

Effekter/ 

konsekvensbeskrivning 

Under bearbetning. 

Hav och land 

interaktioner 

Placeringar av fiskslakterier, hamnar för transport och service, övriga transporter, 

placeringen av präglingskassar, yngelproduktionen är centrala punkter för interaktioner 

mellan land och hav.  

Bakgrundsmaterial och 

data 

 

Resultat från lokalmöten samt Maptionnaire undersökningen bidrog med information 

om områden som kan vara värdefulla för vattenbruket. Läs om projektet här: 

https://arcg.is/1mfmDD 

https://arcg.is/1mfmDD
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Rapport från lokala möten:  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_pe

rspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf 

 

Datum: Skapad och 

uppdatering 

Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
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Markering 

 

 Fiske Fiske begränsat             Fiskeförbud 
Allmän beskrivning I havsplanen markeras potentiella områden för kustfiske samt viktiga områden för 

yrkesfiske. Dessutom markeras områden med fiskerestriktioner och områden med 

fiskeförbud. 

Planeringsgrund 

 

I havsplanen har nästan alla potentiella områden för kustfiske samt viktiga 

områden för yrkesfiske markerats. Även områden med fiskerestriktioner eller 

områden med fiskeförbud har markerats. Markeringarna har gjorts utgående från 

kommunikation med sektorrepresentanter samt utgående från vad som 

framkommit på lokala möten.  

 

Se vidare ’Bakgrundsmaterial och data’ nedan. 

 

Planeringsprincip Planeringen av fiskeområden ska beakta befintliga fiskeområden och andra 

användare av havsområden. Planen ska försöka hitta lösningar för flera användare 

så att fiske inte hindrar andra användare märkbart. Planering av fiske ska beakta 

havets tillstånd och naturbehov. 

Markeringen förekommer på stora områden eftersom det huvudsakliga fisket som 

förekommer på Åland är kustfiske. Fiske bedrivs där fångsterna är goda, vilket kan 

variera år från år. 

 

Därmed är det viktigt att minnas att fisket och fiskeområden kan variera från år till 

år. 

Effekter/ 

konsekvensbeskrivning 

 

Under bearbetning. 

Hav och land interaktioner Transporten av fångst är centrala punkter för interaktioner mellan land och hav. 

Vandringsleder för fisk är också extremt viktiga för land och hav interaktioner för 

fiskbestånden. 

Bakgrundsmaterial och data 

 

VELMU-djuputbredning användes för att markera kustnära områden med ett 

maximaldjup på 20 m. (Personlig kommunikation med Ålands Fiskare) 

(http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.pa

ge?uuid=%7B16329288-9ABA-4563-906F-9A121F1FF18A%7D) 

HELCOM AIS data för Fiskefartyg användes för att identifiera viktiga yrkesfiske 

områden 

(http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/6403

d3e0-ff26-4db3-a5e8-ae58d1f8f1b1) 

 

Resultat från lokalmöten samt Maptionnaire undersökningen bidrog med 

information om områden som är värdefulla för fisket. Läs om projektet här: 

https://arcg.is/1mfmDD 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B16329288-9ABA-4563-906F-9A121F1FF18A%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B16329288-9ABA-4563-906F-9A121F1FF18A%7D
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/6403d3e0-ff26-4db3-a5e8-ae58d1f8f1b1
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/6403d3e0-ff26-4db3-a5e8-ae58d1f8f1b1
https://arcg.is/1mfmDD
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Rapport från lokala möten:  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/loka

l_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf 

 

Farleder och farledsområden med en 100 m buffert har bortklippts från 

fiskeområden eftersom fiske inom dessa områden kan inte rekommenderas på 

grund av logistiska skäl. 

 

Fiskebegränsning och fiskeförbudsområden har markerats med hjälp av det 

material som förekommer i  https://fiskekarta.ax/  tjänsten.  

Datum: Skapad och 

uppdatering 

Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
https://fiskekarta.ax/
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Markering 

 Kulturellt värdefullt 

Allmän beskrivning I havsplanen markeras områden som är kulturellt värdefulla för ålänningar. Dessa 

områden är värdefulla för många orsaker och bör bevaras för allmänhetens behov. Dessa 

områden begriper också områden som är meningsfulla för lokal jakt, såsom sjöfågeljakt 

och i framtiden eventuell säl-, och skarvjakt. Maritima kulturarvet har också beaktats i 

markeringen av kulturellt värdefulla områden och markeringen täcker viktiga hot-spot 

områden för vrak förekomster. 

Planeringsgrund 

 

Markeringen visar områden som i diskussioner med ansvarig myndighet, i en 

enkätundersökning på nätet (Maptionnaire) och på lokala möten blivit särskilt utpekade 

som kulturellt värdefulla områden.   

Se vidare ’Bakgrundsmaterial och data’ nedan. 

Kulturellt värdefulla områden överlappar bl.a. med naturmässigt viktiga områden, 

rekreationsområden, fiskeområden samt andra markeringar och därmed är det viktigt att 

de som förvaltar de kulturellt värdefulla områden beaktar också andra behov och 

användare i förvaltandet av områdena. 

Planeringsprincip Planeringen av kulturellt värdefulla områden ska beakta befintliga planer och andra 

användare av havsområden.   

Kulturellt värdefulla områden har markerats för att lyfta fram områden som är viktiga för 

lokala samhällen/byar. Andra verksamhetsutövare ska beakta lokalbefolkningen behov i 

samband med planering av sina verksamheter. Lokala samhällen/byar/samfälligheter i de 

markerade områdena ska få förvalta områdena på ett hållbart sätt även i framtiden.  

Nya verksamheter i områden ska därmed lägga stor vikt i lokalbehoven och 

verksamhetsutövare ska därmed samarbeta med lokalbefolkningen för att få en hållbar 

lösning till stånd inom dessa områden.  

 

Effekter/ 

konsekvensbeskrivni

ng 

 

Under bearbetning. 

Hav och land 

interaktioner 

Kulturellt värdefulla områden överlappar ofta både hav och land eftersom dessa områden 

kan vara viktiga före både land- och havsbaserade verksamheter. Dessa områden är också 

viktiga för fritids och turistverksamheter, jakt samt maritima kulturarvet, såsom 

vrakkluster.  

Bakgrundsmaterial 

och data 

 

Resultat från lokalmöten samt Maptionnaire undersökningen bidrog med information om 

områden som är kulturellt värdefulla för allmänheten samt lokala kulturarvet. Läs om 

projektet här: https://arcg.is/1mfmDD  

https://arcg.is/1mfmDD
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Maritima fornminnen (vrakregistret) har använts för att identifiera viktiga kluster 

(Maritima vrak/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial) eller hotsport områden för vrak och 

dessa hot spot områden har markerats inom kulturellt värdefulla områdena. (Se 

"Karakteristik för planeringsområdet Åland" rapporten) 

Rapport från lokala möten:  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_pers

pektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf 

Läs mera: Karakteristik för planeringsområdet Åland 

Datum: Skapad och 

uppdatering 

Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
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 Markering 

Turism och rekreation 
Allmän beskrivning I havsplanen markeras områden som är viktiga för rekreation och fritid samt 

turistområden. Viktiga rekreations-, fritids-, och turistområden kan även täcka 

landområden, såsom kusten, öar, skär och holmar.  

Planeringsgrund 

(förklaring till varför 

markeringen är placerad 

där den är) 

Med markeringen avses områden som är lämpliga i dagsläget eller i framtiden för 

rekreation, fritid, och turism.  Markeringen visar områden som i en 

enkätundersökning på nätet (Maptionnaire) och på lokala möten blivit särskilt 

utpekade som områden viktiga för rekreation. Markeringen kan överlappa med andra 

användare, samt kan även täcka landområden. 

Se vidare ’Bakgrundsmaterial och data’ nedan.  

Planeringsprincip Vid planeringen av turism och rekreationsområden bör man beakta andra användare i 

området, såsom kulturellt värdefulla områden, eller fiske. Vid utvecklingen av turism 

och rekreationsområden bör man också beakta hur tillgängliga områdena är. Havets 

tillstånd och naturvärden ska också beaktas vid utvecklingen av områden. 

Effekter/ 

konsekvensbeskrivning 

Under bearbetning. 

Hav och land 

interaktioner 

Logistikförbindelserna, ex vägar och hamnar och serviceanläggningar av olika slag, är 

essentiella för turism och rekreationsområden. 

Fiskens vandrings, lek- och yngelproduktionsområden är viktiga att bevara, 

restaurera, samt vårda för att stöda den naturliga fiskstammen som är viktig bl.a. för 

turist- och sportfiske.   

Bakgrundsmaterial och 

data 

 

Maptionnaire undersökning och lokala möten.  

Läs om projektet här: https://arcg.is/1mfmDD 

Rapport från lokala möten:  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_p

erspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf  

Datum: Skapad och 

uppdatering 

Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

https://arcg.is/1mfmDD
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
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 Markering 

 Hamnområde 
Allmän beskrivning I havsplanen markeras hamnområden som är viktiga för den maritima 

handeln. 

Planeringsgrund Markeringen visar hamnar och hamnområden som är viktiga för 

fartygstransporter och handel. Markeringen baserar sig på det 

transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) övergripande nät, vilket 

innebär ex att Långnäs hamn inte är markerad. 

Se vidare ’Bakgrundsmaterial och data’ nedan. 

Planeringsprincip Hamnområden beaktas i havsplanen utgående från sjöfartsindustrins 

behov och utveckling. Hamnars funktioner och utveckling av hamnområden 

bör beakta andra användare och ska hitta lösningar för eventuella 

motstridiga intressen. Utvecklingsplaner bör beakta sjöfartsområden, 

landbaserade förbindelser, smidighet och säkerhet, trafikmiljöns kvalité 

samt havsmiljöns goda status. 

Effekter/ 

konsekvensbeskrivning 

Under bearbetning. 

Hav och land interaktioner Hamnområden är knutpunkter för transporten mellan land och hav. Dessa 

knutpunkter binder samman bl.a. sjöfartsområden och landbaserad 

logistik. 

Bakgrundsmaterial och data 

 

TEN-T nätverket: https://vayla.fi/web/sv/trafiksystemet/det-

transeuropeiska-trafiknatet-ten-t#.XfOW-WQzaUk 

Datum: Skapad och uppdatering Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

https://vayla.fi/web/sv/trafiksystemet/det-transeuropeiska-trafiknatet-ten-t#.XfOW-WQzaUk
https://vayla.fi/web/sv/trafiksystemet/det-transeuropeiska-trafiknatet-ten-t#.XfOW-WQzaUk
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 Markering 

  Sjöfartsområde 
Allmän beskrivning I havsplanen representerar sjöfartsområdena de havsområden som är mest 

trafikerade. Sjöfartsområden är viktiga för nuvarande samt för framtida användning för 

transport. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) reglerar den internationella 

sjöfarten. Sjöfartsområden förekommer i alla typer av havsområden. 

Planeringsgrund Markeringen av sjöfartsområden baserar sig på nuvarande farledsområden, områden 

som är mest använda av sjöfarten samt utredningar som gjort i tidigare projekt (Plan 

Bothnia).  

Vissa farledsområden har "förlängts" med denna markering för att illustrera att 

sjöfartsområden inte tar slut mitt i havet utan är alltid kopplade till varandra. 

Skärgårdstrafiken har huvudsakligen markerats med farleder istället för 

sjöfartsområden i detta förslag för utkast.  

Markeringen är vägledande och den kan överlappa med andra användare. 

Se vidare ’Bakgrundsmaterial och data’ nedan.  

Planeringsprincip Framtida utredningar och utvecklingsförslag ska beakta sjöfartens behov samt behovet 

av en säker och trygg sjöfart. 

Effekter/ 

konsekvensbeskrivning 

Under bearbetning. 

Hav och land 

interaktioner 

Hamnar är centrala punkter för sjöfartens hav och land interaktioner eftersom 

sjöfarten lastar huvudsakligen av och på vid hamnarna. 

Bakgrundsmaterial och 

data 

 

HELCOM AIS data – Alla fartyg 2016/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial 

(http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/95c5098e-

3a38-48ee-ab16-b80a99f50fef) 

Farledsområde – Trafikledsverket 

(https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv) 

Trafikledsverket Farledsområden/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial 

Plan Bothnia 

(http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/f2894e2e-

6d48-45de-8c95-87e4be275c46) 

Datum: Skapad och 

uppdatering 

Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/95c5098e-3a38-48ee-ab16-b80a99f50fef
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/95c5098e-3a38-48ee-ab16-b80a99f50fef
https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/f2894e2e-6d48-45de-8c95-87e4be275c46
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/f2894e2e-6d48-45de-8c95-87e4be275c46
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 Markering 

  Farled 
Allmän beskrivning I havsplanen visas de farleder som är väsentliga för bl.a. skärgårdstrafiken samt andra 

områden som är väsentliga för sjöfart men i mindre skala än sjöfartsområden. 

Farlederna är viktiga för nuvarande samt för framtida transportvägar. Farlederna 

förkommer inom inte territorialhavet för det mesta.  

Planeringsgrund Med markeringen visas nuvarande farleder samt områden som används som 

"förlängning" av farleden i havet. Dessa områden har markerats för att illustrera att 

farlederna inte tar slut mitt i havet utan är alltid kopplade till varandra. 

Se vidare ’Bakgrundsmaterial och data’ nedan. 

 

Planeringsprincip Nuvarande underhåll samt utveckling av nya farleder ska beakta andra användningar i 

havsområdet. Havets goda status ska beaktas vid underhåll och utveckling av farleder. 

Effekter/ 

konsekvensbeskrivning 

Under bearbetning. 

Hav och land 

interaktioner 

Hamnar är centrala punkter för sjöfartens hav och land interaktioner eftersom 

sjöfarten lastar huvudsakligen av och på vid hamnarna. 

Bakgrundsmaterial och 

data 

 

HELCOM AIS data – Alla fartyg 2016/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial  

(http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/95c5098e-

3a38-48ee-ab16-b80a99f50fef) 

Farled – Trafikledsverket 

(https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv) 

Trafikledsverket Farled/Åland – MSP – Bakgrundsmaterial 

 

Datum: Skapad och 

uppdatering 

Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/95c5098e-3a38-48ee-ab16-b80a99f50fef
http://metadata.helcom.fi/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/95c5098e-3a38-48ee-ab16-b80a99f50fef
https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv
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 Markering 

  Kablar och rörledningar 
Allmän beskrivning I havsplanen visas befintliga kablar och ledningar som förekommer i 

havsområdet. Med kablar och rörledningar länkar Åland sig till övriga 

Europas infrastrukturella nätverk.  

Planeringsgrund I havsplanen beskriver markeringen befintliga kablar och ledningar som 

förekommer i havsområdet.  

Se vidare ’Bakgrundsmaterial och data’ nedan.  

Planeringsprincip Vid uppdateringen av havsplanen kan markeringen användas för att 

visualisera behovet att utveckla eller skapa nya infrastrukturella kontakter. 

Nya kablar och ledningar ska beakta andra karaktär och användare i 

havsområdet, speciellt naturgeografiska karakteristik, fiskets lek och 

yngelsproduktionsområden samt havets tillstånd. 

Effekter/ 

konsekvensbeskrivning 

Under bearbetning. 

Hav och land interaktioner Kopplingen mellan land och ha är extremt viktig för kablar och ledningarna. 

Bakgrundsmaterial och data 

 

Kablar och rörledningar – Trafikledsverket 

(https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv) 

Datum: Skapad och 

uppdatering 

Skapad 20.12.2019 

Uppdateras vid behov 

https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=sv
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Markering 

  Skyddade områden 
Eftersom dessa områden är inte planerade i havsplanen utan representerar befintliga skyddsområden har alla 

skyddsområden markerats i havsplanen med en färg och fungerar som viktig planeringsgrund i havsplanen.  

Texten nedan är direktcitat från beskrivningen av skyddade områden (se nedan "Mera information..."). 

 Eftersom dessa områden ska fungera som en viktig grundläggande aspekt i planeringen kan dessa markeringar 

inte stängas av eller på. 

Naturreservat 

På Åland finns 54 naturreservat. I dag är ca 1,8 % av Ålands landyta skyddad som naturreservat. 

Naturreservat är skyddade i lag. Landskapsregeringen kan dock bevilja enskilda undantag från 

åtgärdsbegränsningarna av vetenskapliga skäl. Om man vill genomföra ett forskningsprojekt som berör ett 

naturreservat måste anhållan om det lämnas in till landskapsregeringens registratur. En sådan anhållan kan 

vara fritt formulerad, men åtminstone sökandes namn, kontaktuppgifter, vilka som deltar i projektet, 

projektets syfte och omfattning samt en beskrivning av planerade åtgärder måste ingå.  

 

Fågelskyddsområden 

Det finns för tillfället nio fågelskyddsområden inom landskapet. Inom fågelskyddsområden är det 

landstigningsförbud under tiden 15 mars – 31 juli och förbjudet att framföra motorbåt med högre hastighet än 

sju knop (13 km/h). 

• Holmgrundet och Långnäsgrundet Rnr 5:6 Torp, Eckerö 

• Långviksgrundet, Kyrkoby samfällighet, Kyrkoby, Eckerö 

• Brännholmsgrundet Rnr 1:1 Bastö, Finström 

• Ekholmsgrundet Rnr 1:16 Ekholm, Bastö, Finström  

• Gadden, Månsas Norrstu Rnr 4:9, Jurmo, Brändö 

• Hamnholmsgrunden, Vestergård Rnr 1:19, Brändö, Brändö 

• Träskholmsbådan, Vestergård Rnr 1:19, Brändö, Brändö 

• Gräsören, Gloskärsörarna, Karlby, Kökar 

• Råttgrundet, Mariehamn och Jomala 

 

Sälskyddsområde 

Även ett sälskyddsområde, Karlbybådarna, finns på Åland. Vistelse inom sälskyddsområdet utan 

landskapsregeringens tillstånd är förbjudet och belagt med vite. Vistelseförbudet omfattar även överflygning på 

lägre höjd än 500 meter. För mer information, se bilaga. 
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Natura 2000 områden 

EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade 

arter och biotoper. Syftet var att skapa ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Nätverket 

heter Natura 2000 nätverk. 

Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000-programmet, och 

kommissionen godkände förslaget 2005. Åland har skyldighet att skydda dessa områden så att särskilt de arter 

och biotoper som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. Områdena inom Natura 2000-

programmet är antingen särskilda bevarandeområden eller särskilda skyddsområden. Några av områdena är 

både särskilda bevarandeområden och särskilda skyddsområden. 

De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För vissa 

områden finns ännu inte ett skriftligt avtal med markägaren. 

För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa 

paragrafer konstateras att en bedömning av konsekvenserna ska göras för alla sådana planer och projekt som 

kan påverka Natura 2000 områden negativt. Även sådana åtgärder omfattas som sker utanför själva Natura 

2000 området, men som kan påverka det. 

Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för 

verksamheten. Detta gäller alla myndigheter, inte bara landskapsregeringen. 

Enligt bestämmelserna i habitatdirektivet kan man endast bevilja undantag från skyddet av Natura 2000 

områden för orsaker som har väsentligt allmänintresse. 

 

Ramsar-områden 

Ramsar-områden är viktiga våtmarksområden. Finland har ratificerat Ramsar konventionen om bevarandet av 

internationellt viktiga våtmarker 1975 och utsett 49 viktiga våtmarksområden som Ramsar-områden. På Åland 

finns två Ramsar-områden; Signilskär-Märket-området samt Björkör-Lågskär-området. 

 

HELCOM-skyddsområden 

HELCOM-konventionen är ett avtal mellan Östersjöländer om skyddet av den marina miljön. Mer om HELCOM-

arbetet kan man läsa på HELCOM:s webbplats. HELCOM Baltic Sea Action Plan är ett åtgärdsprogram för 

Östersjön och en viktig del av arbetet för att restaurera en bra ekologisk status för Östersjön före 2021. 

Som en del av arbetet har 163 skyddsområden etablerats, så kallade HELCOM MPA: s. Områdena kan man hitta 

på HELCOM:s webbplats. På Åland finns sex MPA skyddsområden; Bogskär, Lågskär, Björkör, Långör-Östra 

Sundskär, Signilskär-Märket och Boxö. 

Mera information finns här:  

https://www.regeringen.ax/miljo-natur/fredad-natur 

https://www.regeringen.ax/miljo-natur/fredad-natur/fagel-salskyddsomraden 

https://www.regeringen.ax/miljo-natur/fredad-natur
https://www.regeringen.ax/miljo-natur/fredad-natur/fagel-salskyddsomraden
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Markering 

 Natur (EMMA områden) 
Eftersom dessa områden är inte planerade i havsplanen utan representerar befintliga EMMA områden har alla 

områden markerats i havsplanen med en färg och fungerar som viktig planeringsgrund i havsplanen. Eftersom 

dessa områden ska fungera som en viktig grundläggande aspekt i planeringen kan dessa markeringar inte 

stängas av eller på.  

EMMA rapporten är skriven av Juho Lappalainen, Lasse Kurvinen och Lauri Kuismanen. Texten nedan är 

direktcitat från rapporten. 

Ekologiskt viktiga havsmiljöer (EMMA) är ett vetenskapligt-tekniskt arbete utfört under programmet för 

inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU). Målet med arbetet är att stöda planeringen för ett 

hållbart utnyttjande av havsområden genom att identifiera de nationellt eller för havsområdet ekologiskt viktiga 

havsmiljöerna genom att använda den bästa möjliga karterings-, litteratur och expertkunskapen som finns. 

EMMA tolkar och sammanställer data, litteratur, expertkunskap samt expertbedömningar beskrivande 

havsmiljön om olika teman, artgrupper och naturtyper till ett enkelt GIS-data och områdesbeskrivningar. 

EMMA tar inte ställning till administrativa gränser eller skyddsområden, och EMMA-områden är inte heller 

förslag till skyddsområden. Målet är att identifiera viktiga havsmiljöer oavsett deras nuvarande skyddstillstånd. 

Därmed kan EMMA områden innehålla skyddsområden eller delar av dessa. EMMA-området kan även befinna 

sig helt utanför skyddsnätverket. 

Beskrivningar har endast gjorts för EMMA-områden det finns tillräckligt med information från. Vissa områden 

kan under arbetet ha kunnat lyftas fram som viktiga på̊ basen av modeller, men ifall det inte finns tillräckligt med 

direkt observationsdata från området, har dessa inte kunnat bli EMMA-områden. Omgivningarna utanför 

EMMA-områdena är alltså̊ inte nödvändigtvis ekologiskt mindre värda än själva EMMA-områdena. Detta bör 

observeras speciellt ifall EMMA gränserna används för havsområdesplanering. 

Kriterier och avgränsningsgrunder 

För att ett område ska kunna identifieras som en ekologiskt viktig havsmiljö ska minst ett av följande kriterium 

uppfyllas: 

• Unika områden 

• Område särskilt viktiga för en arts olika livsstadier (ex fisklek och yngelområde) 

• Område för hotade eller nedgående arter eller naturtyper 

• Sårbarhet och/eller långsam återhämtningsförmåga 

• Biologisk mångfald 

• Naturlighet 

Kriterierna är baserade på EBSA (Ecologically or Biologically Significant marine Areas) -processen i FN: s 

konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD). Hög biologisk produktivitet 

lämnades dock bort från EMMA-kriterierna, eftersom växtplanktonets höga biologiska produktion i Östersjön 

inte gör området ekologiskt viktigt. Däremot har fiskynglens höga produktion beaktats under kriterierna Område 

särskilt viktiga för en arts olika livsstadier och Område för hotade eller nedgående arter eller naturtyper. 

Kriteriet Sårbarhet och/eller långsam återhämtningsförmåga upplevdes svår att definiera, och har därför inte 

evaluerats systematiskt för alla områden. I praktiken är exempelvis alla skyddade vikar känsliga för eutrofiering 
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och mänsklig aktivitet. Kriteriet sammanfaller också relativt mycket med andra kriterier. Till exempel många 

hotade arter och naturtyper är känsliga för förändringar i miljön och återhämtar sig långsamt. 

Områdenas ekologiska betydelse har uppskattats i relation till havsområdets (östra finska viken, västra finska 

viken, Skärgårdshavet, Åland, Bottenhavet, (Norra) Kvarken, Bottenviken) naturvärden. Lokal (t.ex. kommunnivå̊) 

betydelse har inte använts som avgränsningsgrunder.  

Mera information finns i EMMA rapporten: (Publiceras i början av 2020) 
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Markering 

  Privata vatten 
Privatägda vattenområden är områden som är ägda av enskilda personer, företag, samfälligheter och 

landskapsregeringen. Dessa områden förvaltas av ägaren/ägarna och får utöva sin egen verksamhet så länge 

som verksamheten inte bryter mot någon lagstiftning. Ägaren/ägarna kan även förbjuda verksamheter, ex 

fiske, inom det privatägda området. 

Utanför den privata vattengränsen/byarågången förefaller ligger allmänna vattenområden som ägs och 

förvaltas av landskapsregeringen i enlighet med lagstiftning och beslut. 

Eftersom privatägda vattenområden inte är planerat inom havsplanen och måste beaktas vid utvecklingen av 

havsbaserade verksamheter kan detta lager inte stängas av i den elektroniska kartan. 

Mera information finns här:  

Karakteristik för planeringsområdet Åland 



25 
 

  



26 
 

 

  

Markering 

  Landområde 
Landområdet markeringen i havsplanen täcker de områden som inte berör havsplanen, dvs. områden såsom 

sjöar, diken, stränder, land och andra land-baserade områden. Vissa markeringar, såsom skyddade områden, 

kan därmed förekomma på landområden markeringen, även om dessa inte förefaller under 

havsplaneringsmandatet. Landområdet är byggt på basis av lantmäteriets data och rättat med data från ÅLR, så 

att t.ex. Kyrksundet inte är ett havsområde medan Vandöfjärden är det.  

Eftersom land och vattenområden inte är planerat inom havsplanen och måste beaktas vid utvecklingen av 

havsplanen kan detta lager inte stängas av i den elektroniska kartan. 

Mera information finns här:  

Lantmäteriet-Kartplatsen: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv (Bakgrundskarta) 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv
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Markering 

  Landskapet Åland 
Markeringen beskriver det område som tillhör Ålands landskap. 

Eftersom landskapsgränsen inte är planerat inom havsplanen och måste beaktas vid utvecklingen av 

havsplanen kan detta lager inte stängas av i den elektroniska kartan. 

Mera information finns här:  

Lantmäteriet-Kartplatsen: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv  

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv
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