
Möjligheter med gränsöverskridande 

samarbete – exempel från Östersjön
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Globala Hållbarhetsmålen - SDG 2030
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➢ Trångt med många intressen och aktörer:

➢ En av världens högst trafikerade hav

➢ En av världens mest förorenade hav

➢ Betydelsefulla fiskeområden

➢ Rekreationsområden

➢ Områdesskydd

➢ Havsbaserade vindkraftverk

➢ Vattenbruk

➢ El- och teleledningar

➢ Gasledningar

➢ Sand och grusutvinning

➢ Områden med dumpad ammunition 

från andra världskriget

➢ ….

Östersjön – ett innanhav

med utmaningar



Samarbete 

essentiellt 
Flera 

administrativa nivåer

• 10 grannländer

• 14 länsstyrelser och 

regioner

• 87 kustkommuner

• Mellanstatliga 

organisationer förenar 

oss: 

• HELCOM & 

VASAB

Sweden



Östersjöstrategin antogs 2009
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Länka samman regionen
Ett Östersjöområde med:

• goda transportvillkor 

• pålitliga energimarknader 

• sammanlänkade människor 

• bättre samarbeten för att bekämpa brottslighet.

Rädda havsmiljön
Östersjön ska ha:

• rent vatten

• en rik och levande biologisk mångfald

• en ren och säker sjöfart

• ett bättre samarbete för en god havsmiljö.

Öka välståndet
Ett Östersjöområde med:

• vara en föregångare i 

förverkligandet av EU:s inre 

marknad 

• bidra till Europa 2020-strategin 

• förbättra regionens globala 

konkurrenskraft 

• arbeta för klimatanpassning och 

förbättrad krisberedskap.





Våren 2015…



Östersjöländerna och havsplanering våren 2018
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Analys 2017 - Vad saknas? 

PLANNING FORUM





Gemensam marin resurs

Gemensam kunskap 

Samma kunskapsunderlag 
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En fiskresurs Ett sjöfartsnätverk
10 års data samlad och tillgänglig

http://maps.helcom.fi/website/

AISexplorer/index.html

En grön infrastruktur

http://maps.helcom.fi/website/AISexplorer/index.html
http://maps.helcom.fi/website/AISexplorer/index.html


Essentiella fiskhabitat

– lek och uppväxtområden för fisk
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Vad kartläggs?

• Potentiella

• Observerade

• Historiska

• Modellerade

• Expert utlåtande

• Publikationer

• “Grå” litteratur . 

inte publicerad

• Undersökningar



Geografiska områden av speciell betydelse för 

länderna i södra Östersjön



Matrix av ländernas intressen



Status 2017: Vindkraftsparker till havs

OWF in use

Approved OWF/

advanced stage of 

licensing process



• Koordinerade aktiviteter

• Lära från varandra

• Skapa gemensamt synsätt

Bättre Tillsammans



Tack för att ni lyssnade!
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