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Den sannolika framtiden för havsområdena ska tas fram
Riksomfattande utkast för havsområdenas framtidsscenarier samt planeringsområdenas
situationsbilder kan höras 10.4–10.5.2019. I april-juni skisserar man regionala framtidsbilder
tillsammans med intressentgrupper. Framtidsscenarierna ger riktningen för upprättandet av
havsplaner.
Havsplanerna är en vision av riktlinjerna för den framtida användningen av havsområdena, som utarbetats av
landskapsförbunden vid Finlands kust under Ålands ledning tillsammans med intressentgrupper.
Enligt EU:s strategi för blå tillväxt vill man utnyttja havsområdena mer omfattande än tidigare som en del av en hållbar
blå ekonomi. Samtidigt har EU:s medlemsstater förbundit sig till att leda miljöns tillstånd i havsområdena till en bra
ekologisk nivå fram till år 2020. Havsplaneringen som genomförs samtidigt i alla medlemsstater och havsplaneringen
som grundar sig på ekosystem förenar olika intressen som riktas mot havsområdena.
Havsplaneringens grund bildas av situationsbilden, som består av flera separata utredningar:
-

Situationsbilden för den blå ekonomin 2018
Havsmiljöns tillstånd 2018
Analys av havsnaturens zonindelning 2018
Särdrag för planeringsområdenas maritima kulturarv
Planeringsområdenas särdrag
Uppföljningsundersökning av den finländska havskustens bebyggda och obyggda stränder

På basis av situationsbilden har havsområdesplanerarna under vårvintern med ledning av Capful Oy tillsammans med
intressentgrupper skisserat riksomfattande framtidsscenarier för havsområdena.
-

I scenariearbetet försöker man fastställa de mest troliga framtidsbilderna, värdera deras påverkningar och
förbereda sig på deras förverkligande. På så viss skapar man en grund för definierade mål i havsplaneringen,
”vägkartor” och områdesbegränsningar, konstaterar havsplaneringssamarbetets koordinator Pekka Salminen.

Intressentgrupper ombeds att ge sina visioner
Intressentgrupperna ombeds att ge sina visioner på situationsbilden och utkastet av riksomfattande framtidsscenarier.
Materialet kan ses 10.4-10.5.2019 på adressen merialuesuunnittelu.fi. Respons kan ges med den elektroniska enkäten.
Från de riksomfattande scenarierna fortsätter man sedan i intressentgruppernas workshopar som ordnas i april–maj
vidare till de planeringsspecifika scenarierna. Planeringsområden som man upprättar scenarier för är tre, Finska viken,
Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del, Bottenhavets norra del, Kvarken och Bottenviken
-

Varje område har sina egna styrkor och ramvillkor, som för sin del definierar områdenas troliga framtidsbilder.
Områdenas aktörer har den bästa inblicken i de faktorer som definierar framtiden, så därför vill vi att de deltar i
planeringsarbetet, konstaterar ordföranden för havsplaneringens koordinatorgrupp Heikki Saarento.

Havsområdenas framtidsscenarier och påverkningsbedömningar blir färdiga i augusti. Efter detta börjar
intressentgruppernas dialogperiod i planeringsområdena, där man tillsammans med intressentgrupperna förbereder de
förslagen till havsplaner. Kustlandskapens fullmäktige tar beslut om planerna på basis av förslagen våren 2020.
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