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Bakgrund 

Skärgårdshavets säregna natur- och vattenmiljöer är spännande ur internationell 

synvinkel. Allt från unika växter och rika fågelpopulationer till geologiska formationer 

och historiska kulturlandskap präglar området mellan fasta Åland och fasta Finland. 

Detta erbjuder en unik natur med spännande kulturella upplevelser. Närvaron av 

tystnad och frånvaron av ljusföroreningar blir dessutom allt intressantare för den 

moderna människan. 

Skärgårdshavet är samtidigt ett känsligt område. Östersjön tål inte mer övergödning 

eller gifter och skräp återfinns på många stränder. Att fostra positiva attityder till 

naturen hos i synnerhet kommande generationer ligger därför onekligen i samhällets 

intresse. Det skapar välvilliga attityder till naturen som i förlängningen påverkar olika 

miljöbeteenden såsom att minska nedskräpningen, öka återvinningsgraden, minska 

tömning av svart- och gråvatten direkt i havet, minska konsumtionen av 

engångsprodukter och så vidare.  

Men skärgårdshavets utsatthet är inte heller bara biologisk utan också 

socioekonomisk. Den negativa befolkningsutvecklingen, minskande skatteunderlaget 

och nedläggningarna av servicepunkter hotar en levande skärgård. 

Det krävs därför nya satsningar som på ett varsamt sätt tillgängliggör den unika 

skärgårdsmiljön och skapar välmående lokala ekonomier. Turismen är en sådan 

bransch som har stor potential till utveckling. En välbalanserad turism som skapar 

kännedom om skärgårdshavet och dess ekosystem möter därför dessa två 

samhällsutmaningar samtidigt. 

Skärgårdshavets gäst- och besökshamnar utgör naturliga träffpunkter för 

lokalbefolkningen, sommarboende, natur- och båtturister, samt restaurangbesökare. 

Många aktörer försöker underlätta deras goda miljöval och erbjuda miljöfunktioner 

som återvinnings- och septik-tömningsstationer. Genom tre Central Baltic – projekt 

genomförs för närvarande standardhöjningar i både service och miljöprestanda. 

Däremot saknas på många håll informationsmaterial och aktivitetsbaserade åtgärder 

för att stimulera en ökad kännedom om Östersjöns tillstånd samt det lokala biologiska 

livet ovanför och under ytan.  

Många besökare i gästhamnarna är barnfamiljer men i dagens läge erbjuds begränsat 

med program för barn och unga. För många båtfarare kan en familjevänlig hamn med 

program för barnen vara avgörande vid val av resmål. 

EXPEDITION SKÄRGÅRDSHAVET 

Med syftet att främja en hållbar turism till åboländska gästhamnar samt likaledes öka 

kunskapsnivån kring naturens och havets tillstånd genomfördes Leader-projektet 

Expedition Skärgårdshavet under perioden 2017–2018. Paraplyorganisationen Finlands 

Öar – Suomen Saaret (FÖSS) ledde projektet och förklarar projektets syfte enligt 

följande: 
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”Vi vill bidra till en miljöfostran av morgondagens miljömedvetna vuxna och 

beslutsfattare, som kan förvalta havet och skärgårdsmiljön på ett hållbart sätt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skylt på Bodö. 

Målgruppen var alltså barn och ungdomar, som är en central åldersgrupp för 

gästhamnsbesökare. På ett konkret och underhållande sätt introducerades barn och 

ungdomar till havets spännande växt- och djurliv genom tre övergripande åtgärder: 

• aktiverande miljöprogram i 15 besökshamnar med skyltar och ”forskarpass”, 

• Östersjödagarna, och 

• en allomfattande hemsida. 
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Samarbetsparter var bland andra skärgårdens byalag, Skärgårdshavets Biosfärområde, 

Åbo Akademi, Forststyrelsen, Håll Skärgården Ren rf, Sydvästra Finlands avfallsservice, 

Luontoliitto och Natur och miljö. 

Projektet har som målsättning efter perioden att också sprida konceptet vidare till den 

åländska delen av Skärgårdshavet. Efter att projektet gjort sin slutrapport initierades 

diskussioner med paraplyorganisationen för den åländska skärgården – Företagsam 

skärgård r.f. under hösten 2018.  

Fortsättningsprojektet Expedition Skärgårdshavet – Åland 

Självklart bör det framgångsrika projektet få en fortsättning också på den andra sidan 

av Delet. Projektet är designat på ett sådant sätt att det finns färdiga programpaket och 

grafiskt designade underlag att använda sig av.  

Projektet bedrivs på svenska men materialet produceras också på finska. En engelsk 

version av hemsidan framställs.  

Logotyperna samt angivelserna för samarbetspartnerna ska självklart förändras till 

åländsk kontext i samförstånd med de partner som står för det ursprungliga projektet. 

HEMSIDA 

Det åländska projektet behöver material på Internet. Detta kan skötas via en egen 

hemsida eller genom en redan etablerad hemsida. Länkning till det åboländska 

projektets hemsida ska vara tydlig. Samma huvudsakliga grafiska element kommer att 

användas så att besökaren inte förvirrar sig, men med vissa uppfräschningar. Det ska 

vara tydligt att det är ett fortsättningsprojekt av Expedition Skärgårdshavet. 

SKYLTARNA 

Skyltarnas grafiska design kommer att vara likadan som för den åboländska 

skärgården, likaså struktur på materialet. Texten kommer att vara tvåspråkig då en hel 

del gästhamnsbesökare kommer från andra sidan av Delet. Erfarenheten kring 

materialet för, produktion av och montering av skyltarna överförs till detta projekt. 

MILJÖÄVENTYRET 

”Gäddan och gängets miljöäventyr” kommer att använda sig av likadana grafiska 

element. Förändringarna blir kartskissen som sätts i en åländsk kontext. Däremot kan 

bindningar till de övriga åboländska hamnarna förekomma utan att nämna någon 

specifik. 

Forskarpasset designas så att de åländska hamnarna får en stämpelsymbol som skrapas 

fram då man besöker alla hamnarna. Stämplarna avbildar ifrågavarande ös silhuett, 

varmed alla blir unika. 
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ÖSTERSJÖDAGEN 

Inom projektet avser Östersjödagen ett trevligt barnvänligt jippo i respektive gästhamn 

som syftar till att på ett positivt och roligt sätt fostra miljöintresse. Det blir ett rullande 

schema, välplanerat på förhand, med annonsering på sociala medier, affischering och 

lokala media. På varje ställe läggs fokus på olika aktiviteter och miljöfrågor relaterat till 

Östersjön. Aktiviteterna sker i huvudsak på svenska. 
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PROJEKTLEDNING 

Projektet behöver koordineras av en personalresurs eller flera personalresurser 

omfattande totalt 75 % under 15 månader. Företagsam skärgård är den lämpligaste 

huvudmannen med etablerade kontakter till skärgårdsföretagen, kommunerna och 

andra organisationer.  

Projektledaren arbetsleds av en styrgrupp på 10 ledamöter som formas av 

representanter från de involverade gästhamnarna och samarbetspartners. Styrgruppen 

bör ha en uttalad ordförande. 

Projektledaren kan tänkas placeras i Ålands Natur & Miljös lokaler för att dra synergier 

med deras tidigare projekt och kunskapsmassa gällande vatten- och 

miljökommunikation. De är en lokalavdelning av moderförbundet Natur och Miljö 

som varit en part i Expedition Skärgårdshavet i den åboländska skärgården samt 

drivare av Ålands naturskola som riktar sig till en del av den målgrupp som projektet 

skulle fokusera på. 

POTENTIELLA GÄSTHAMNAR 

Alla 12 allmänna gästhamnar i skärgården som önskar kan delta i projektet. Vi 

inkluderar inte mindre besöksbryggor eller naturhamnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brändö 

• Gullvivan 

• Jurmo gästhamn 

• Lappo gästhamn 

Visit Ålands ruttförslag utifrån vissa angivna gästhamnar. 
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Föglö 

• Degerby gästhamn 

Kumlinge 

• Glada laxen 

• Kumlinge gästhamn 

• Seglinge gästhamn 

Kökar 

• Hellsö gästhamn 

• Karlby gästhamn (Brudhäll) 

• Sandvik gästhamn 

Sottunga 

• Sottunga gästhamn 

Vårdö 

• Vargata brygga 

Gästhamnarna som deltar åtar sig att informera om projektet och dess aktiviteter, dela 

ut forskarpass och annat material samt ange plats för uppförande av skylten. Dessutom 

deltar de aktivt i arrangerandet av deras Östersjödag. 

Ett stickprov har gjorts för att undersöka intresset hos gästhamnarna. Hittills har 

Sandviks, Seglinges och Degerby gästhamnar meddelat att de stöder idén och kommer 

att delta. De övriga kontaktas vid projektets start. 

EXISTERANDE OCH POTENTIELLA SAMARBETSPARTNERS 

Finlands Öar – Suomen Saaret (FÖSS) samt Skärgårdshavets biosfärområde för 

överföring av kunskapsmassa från inledande projekt 

Håll skärgården ren för deltagande i vissa av Östersjödagarnas aktiviteter  

Ålands Natur & Miljö för kunskapsmaterial och som informations- och 

kommunikationskanal, kan dra synergier till projekt så som Städa Åland 

Ålands naturskola / Natur och miljö för metoder och verktyg för engagerande av 

barn och unga 

Husö biologiska station / Åbo akademi för lokal vetenskaplig kunskap om 

vattenfrågor 

Visit Åland för det breda nätverket inom turistbranschen och certifieringen Blue Flag 

Ålands landskapsregering och i synnerhet miljöbyrån med dess ordinarie 

verksamhet samt tangerande EU-projekt för sin sak- och metodkunskap  
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Nätverket bärkraft.ax som informationsspridare 

De åländska skärgårdskommunerna som informationsspridare 

Gästhamnarna 

TIDPLAN 

Tidsmässigt hinner inte projektet starta innan turistsäsongen 2018. Avsikten är därför 

att projektet, efter klarlagd finansiering och samarbetskontrakt med partners och 

gästhamnar, kan startas upp hösten 2019 så att rekrytering av projektledare och 

detaljplanering av genomförandet inte behöver stressas.  

Månad Aktivitet Aktivitet 

December 2018 Företagsam skärgård beslutar 
att initiera projektet 

Initial kontakt med 
samarbetspartners vidtar 

Januari 2019 Ansökan om Leader-
finansiering inlämnad 

Ev. extra medfinansiering 
utreds 

Maj Lagstiftningskontroll hos 
landskapsregeringen klar 

Rekryteringsgrupp utses 

Augusti  Projektledare anställs Styrgrupp utses 

September Detaljplanering och 
gemensam planeringsdag 

Samarbetskontrakt med 
alla aktörer skrivs under 

Oktober Deltagande hamnar klarläggs  

November Upphandling ramavtal för 
grafisk/digital köptjänst 

Upphandling ramavtal för 
skyltframställning och 
montering 

December Hamnarnas skyltar designas En efter en godkänner 
gästhamnarna sina skyltar 

Januari 2020 Informationsmaterialet och 
forskarpasset designas 

Hemsidan upprättas 

Februari Skyltarna är klara och kan 
installeras 

Östersjödagen på alla 
hamnar planeras 

Mars Informationsmaterialet och 
forskarpasset klart för 
distribution 

 

April Informationsträff för 
gästhamnarna 

Marknadsföring till 
potentiella gäster 

Maj-Aug Östersjöns dag hålls i alla 
gästhamnar 

Kontinuerlig 
marknadsföring 

Sep-okt Slutrapportering  
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FINANSIERING 

Kostnadstyp Specificering Kostnad 

Personalkostnader Projektledare (en eller flera) 
3 000 € / mån * 75 % * 1,25 
(soc.avg) * 15 mån 

42 200 

 Arbetstid för överföring av 
information, FÖSS 
100 timmar * 20 € * 1,25 (soc.avg.) 

2 500 

 SAMMANLAGT 44 700 

Material Material för Östersjödagar 1 000 

 Kartor med miljöinfo  1 000 

 Broschyrer 510 

 Forskarpass 1 000 

 SAMMANLAGT 3 510 

Resekostnader Årskort till Skärgårdsfärjorna 160 

 Km-ers (10ggr x 100km x 0,42€ 420 

 Traktamenten (5 x 42€) 210 

 SAMMANLAGT 790 

Köptjänster Bokföring 600 

 Hemsida 2 500 

 Grafisk design 2 400 

 Skyltar och installering 4 300 

 SAMMANLAGT 9 800 

Hyror Mikroskop och mätinstrument 200 

 Kontorsplats 1 500 

 SAMMANLAGT 1 700 

Talkoarbete Se nedan 15 120 

TOTALT  75 620 

 

De största intäkterna kommer från Leader-finansiering. Egenfinansieringen består av 

talkoarbete och ev. likvida medel som inte är offentliga stödmedel. Projektet kommer 

inledningsvis att använda Företagsam skärgårds likvida medel för uppstart och sedan 

söka förskottering av Leader-finansiering. 

Källa Specificering Finansiering 
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Talkoarbete 1008 h x 15 € 

Gäller följande 
Styrgruppen, 8 personer * 12 möten 
* 2 h = 192 h 

Östersjödagarna, 12 hamnar * 3 
personer * 5 h = 180 h 

Övriga ideella insatser vid 
gästhamnarna för upprustning, 
kringevenemang, röjning, städning, 
etc. inom projektet, 53 h x 12 
hamnar = 638 h 

15 120 

Leader Ansöker om 80 %* 60 496 

Egen finansiering Utjämning 4 

TOTALT  75 620 

 

* Motiveringen för det högre stödbeloppet grundar sig på följande faktorer: 

• Gästhamnarna utgör ett betydelsefullt nav i skärgården; en utveckling här 

utvecklar hela skärgårdssamhället 

• Projektet fokuserar på miljöfostran för barnfamiljer, som är en lämplig 

målgrupp 

• Beaktar hållbarhetsaspekter enligt nedan 

• Ändamålet är altruistiskt 

• Stimulerar upplevelsebetonad turism med låg miljöpåverkan 

• Det finns en långsiktig plan efter projektet enligt nedan 

HÅLLBARHETSHÄNSYN 

Företagsam skärgård deltar i arbetet för att göra Åland hållbart inom ramen för 

nätverket bärkraft.ax. Föreningen fokuserar framför allt på det strategiska 

utvecklingsmålet 7 om ökad attraktionskraft och bedriver därför olika typer av 

utvecklingsprojekt för att stärka skärgårdens näringsliv.  

Med det kommer också en naturlig hänsyn till hållbarhetsaspekter i det interna 

arbetet. Alla upphandlingar och inköp som kommer att göras ska därför bedömas 

utifrån ekologiskt fotavtryck. Allt tryckt material kommer att göras med miljövänliga 

metoder på certifierat papper.  

Fortsättningsplan 

Allt material som produceras ska göras så historieneutralt som möjligt. Skyltarna som 

uppförs ska hålla i åtminstone 10 år enligt bedömningar. Det är tänkt att 

miljöäventyret med forskarpasset och hemsidan ska fungera minst lika länge. 
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Företagsam skärgård kommer att ha ett centrallager med material även efter 

projektperioden så att gästhamnarna kan begära mer efterhand. Gästhamnarna får 

dock stå för kostnaderna vid reparationer av skyltar eller beställning av material från 

centrallagret. 

Vi förväntar oss också att gästhamnarna efter projektet har kunnat dra lärdom av att 

arrangera evenemang i samverkan med flera organisationer, såväl lokala som 

omfattande hela Åland. Projektet kommer också att ge dem ett starkare nätverk för att 

anordna flera sådana för framtiden – kanske också tillsammans med övriga 

gästhamnar? 

Att arbeta med miljörelaterade aktiviteter höjer sannolikheten för gästhamnar att ingå 

i det internationella miljöledningsprogrammet Blue Flag (som Åland är först i Finland 

med). Blue Flag ligger inom programmet Hållbar Destination som drivs av Ålands 

Näringsliv, Visit Åland och Ålands Natur & Miljö men ägs av Visit Åland från och med 

2019. Ett öppet nätverk kommer att skapas 2019 för de gästhamnar som önskar 

kvalificera sig som certifierade hamnar. Att delta i nätverket förbereder dem inför 

certifieringsprocesserna och skapar också gemensamma kontaktytor. Intentionen är 

att inleda certifieringsprocesserna under våren 2020. I de obligatoriska kriterierna för 

att bli certifierad ingår krav på att ha tre hållbarhetsrelaterade aktiviteter. Att ha en 

skylt med ett miljöäventyr i anslutning till gästhamnen räknas som en av dessa, 

Östersjödagen räknas som en annan. På det sättet kan Expedition skärgårdshavet – 

Åland också stötta gästhamnarna att ta ett större steg för att utmärka sig inom 

hållbarhetsområdet internationellt.  

 


