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§ Kort tillbakablick på gränsöverskridande vattensamarbete
över Kvarken

§ Vad är på gång just nu? Hur ser samarbetet ut?

§ Tankar kring framtida projektsamarbete

INNEHÅLL



Carta Marina (Olaus Magnus 1539)





§ Officiellt miljösamarbete i Kvarkenregionen sedan tidigt 1980-tal
§ Tjänstemannautbyte mellan myndigheter
§ Bottenviksmiljö 1989-1991
§ Sura skärgårdssjöar 1991-1993
§ Granskogens hälsotillstånd i Kvarken 1992-1994
§ Samordnad miljö-övervakning / kontinuerlig monitoring 1993-1005
§ Grön bro 1994-1998
§ Kvarken miljö 2000-2007
§ Bottenviken Life 2001-2005
§ Kvarken under ytan 2007-2010
§ Rinnande vatten i Kvarken 2009-2011
§ För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen 2011-2014
§ SeaGIS 2011-2014 / SeaGIS 2.0 2015-2018
§ VIMLA: 2015-2018
§ UNESCO-samarbete Kvarken-Höga kusten

Vatten- och miljösamarbete: tillbakablick
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VIMLA – Vatten och Människan i Landskapet
• Projekttid 2015-2018

• Budget: 2 071 087 €

• Finansiärer Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Havs- och
vattenmyndigheten
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Vatten i Landskapet
Vatten och människan

Vad är ekosystemtjänster? Vilka
tjänster finns? Vilka är riskerna och

hoten mot ekosystemtjänsterna? Hur
bäst bevara, förvalta och vårda

tjänsterna? Hur
förmedla/kommunicera begreppet
och samtidigt beakta jämställdhet?

Kommunikation och
kunskapshöjning

Informationsinsatser, lokalt deltagande,
studiebesök över gränsen,

arbetsutbyten, jämförelser över gränsen,
förebyggande arbete

NÄR SURT MÖTER
SÖTT

(ELLER SALT)
Sulfatjordar
Kartläggning,

riskbedömning, metoder
och uppföljning

VATTEN I BALANS
Dränering, landhöjning,

klimatförändring
Modellösningar, metoder
och uppföljning (skogs-
och jordbruksområden,

flador och glosjöar)



Målsättning
§ Förbättra vattenkvalitet och hydrologisk

funktion i kustmynnande småvatten

§ Öka kunskapen kring vad som styr
tillståndet i kustmynnande vattendrag och
kustvatten

§ Öka kunskapen om ekosystemtjänster
och deras betydelse

§ Främja och säkra tillgången på
vattenberoende ekosystemtjänster

www.vimlavatten.org

SKOGEN

MYNNINGEN
(Surt möter salt)

DET ODLADE
LANDSKAPET

http://www.vimlavatten.org/
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Projektets huvudsyfte är att främja en hållbar användning
av områdets havsmiljö samt en ansvarsfull användning av
resurserna i havet. Inom ramen för huvudsyftet, som
handlar om ekologisk hållbarhet, ska vi skapa
förutsättningar för och inspirera till en blå tillväxt, dvs. att
marina eller maritima näringar utvecklas i regionen.

För att uppnå syftet så kommer projektet att skapa
underlag, metoder och samarbetsnätverk som möjliggör
en mer samordnad planering och förvaltning av havs- och
kustområden.

Deltagare
Samordnande stödmottagare:
-Länsstyrelsen Västerbotten
Stödmottagare:
-Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
-Forststyrelsen
-Åbo Akademi
-Umeå Universitet
-Österbottens förbund (Ny)
-Mellersta Österbottens Förbund (Ny)
-Länsstyrelsen Västernorrland (Ny)

Stöd för ekosystembaserad planering av havsmiljön
med hjälp av GIS 2.0

2.0



Fyra centrala leveransmål:
1. samla in, komplettera, harmonisera och värdera viktiga

kartunderlag och andra beslutsunderlag som ska stärka
havsmiljöns tillstånd och stimulera en hållbar blå tillväxt.

2. sammanställa och analysera regionens särskilda förutsättningar
och möjligheter gällande naturresurser, ekosystemtjänster och
geografiskt utrymme för en hållbar utveckling av kust- och
havsområdet.

3. sprida kunskap, anordna möten och skapa nätverk för företagare,
entreprenörer och exploatörer inom maritima näringar i regionen.

4. etablera karttjänsten som en arena och ett verktyg för
gränsöverskridande kunskapsspridning och dialog mellan
länderna, myndigheterna, företagare och allmänheten.

2.0



Förväntade förändringar dvs. effektmålen
är att:

• havsplanerare och -förvaltare har fått en mer gedigen
kunskap om förutsättningar och möjligheter för en
effektiv samordnad kust- och havsförvaltning

• de maritima näringarna och näringslivsutvecklare har
fått en bra överblick över tillgängligt
planeringsunderlag och har fått möta företagare och
entreprenörer från båda sidorna av Kvarken

• regionen kommer att ligga i framkanten för utveckling
av kust- och havsplanering och bilda ett av de första
områdena i EU med ett gemensamt underlag

• den gränsöverskridande karttjänsten som finns fysiskt
placerad hos GIS företag i Lycksele har utvecklats med
nya funktioner och blivit mer användarvänlig

www.seagis.org

2.0

http://www.seagis.org/


§ Välj några teman att lyfta i fokus
§ Knyt ihop säcken med vår gemensamma historia

Tankar kring framtida samarbete
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