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Österbotten 

• landareal 7750 km2 

• vattenareal 4 000 km2 

• 230 km kustlinje   

– inkl. öar o. holmar 5 500 km 

• 15 kommuner  

– varav 13 kustkommuner 

• 11 vattendrag  
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Planeringssystemet i Finland 
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Landskapsplanering i 

Österbotten 
 

• Helhetslandskapsplanen fastställdes 21.12.2010. 

• Helhetslandskapsplanen uppdateras via etapp- 

 landskapsplaner 

– Lokalisering av kommersiell service 

– Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten 

– Österbottens trafiksystemplan 

• Österbottens klimatstrategi 
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                   Planeringsområde 

• Planeringsområdet är det 

samma som kommunernas 

områden. 

• Vattenområdet närmast 

stränderna ägs oftast av 

skifteslagen. 

• De allmänna vattenområdena 

ägs av staten och förvaltas av 

fortsstyrelsen.  
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Österbottens landskapsplan 

• Utvecklingsprinciper 

– Område för turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och 

rekreation 

– Strandzon 

– Vattenområde som lämpar sig för paddling 

 

• Beteckningar för områdenas särdrag 

– Natura 2000 

– Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald 

– Område för vindkraft (1 utanför Kristinestad och 1 utanför Korsnäs) 

– Världsarvsområde 
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Österbottens landskapsplan 

• Beteckningar för områdesreserveringar, linje- och andra 

beteckningar 

– Rekreationsområde 

– Naturskyddsområde 

• strandskyddsprogrammet 

• skyddsprogrammet för fågelvatten 

• skydd av Mickelsörarna 

• 1 sälskyddsområde 

– Hamnområde, fiskehamn, fiskebas och gästhamn 

– Paddlingsled 

– Fartygsled och småbåtsled 

– Kraftledning, stomvattenledning, överföringsavlopp, 

datakommunikationsförbindelse , naturgasledning 
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Österbottens landskapsplan 2040 

• Viktiga områden för fiske / reproduktionsområden 

• Fiskodlingsområden 

• Sand- och grustag 

• Områden lämpliga för vindkraft och vågkraft 

• Fornminnen 

• Fast förbindelse Vasa-Umeå 

• Rekreationsområden till havs 

• Tysta områden 

• … 
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Kymmenedalens landskapsplan 
• Värdefull geologisk undervattensformation 

• Område som är särskilt viktigt med tanke på undervattennaturens mångfald 

• Naturskyddsområde 

• Området där försvarsmaktens användning säkras 

• Försvarsmaktens område, vars sekundära användningsbetydelse är 

naturskydd 

• Område som lämpar sig för vattenodling 

• Svensksunds sjöstridområde 

• Utvecklingsområde för turism och rekreation 

• Område för fritid och turism 

• Turismmål 

• Frilufts- och strövområde 

• Område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården, 

betydande på riksnivå 

• Område som hör till eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000 

• … 
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Kymmenedalens landskapsplan, handel och havsområden  

Godkänd 16.12.2013 
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Tack! 


