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Detta dokument utgör en del av en gemensamt framtagen strategi för kommunsamverkan 

kring utveckling av Bottenvikens kust och skärgård under perioden 2021-2030.  

Strategin för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, 2021-2030, omfattar tre delar. 

Nedan följer en kort beskrivning för att underlätta läsningen och förståelsen av helheten och 

strategins olika delar. 

 

 beskriver vision och mål för samt genomförande av det 

gemensamma arbetet kring utveckling av Bottenvikens kust och skärgård. 

 beskriver…  

…  hur Bottenvikens skärgård kommunsamverkan utgör en del av en helhet i förhållande 

till Agenda 2030 samt mål och strategier på kommunal, regional och nationell nivå, 

…  Bottenvikens kust och skärgård – en unik del av världen, 

…  styrkor och möjligheter i utvecklingsarbetet samt 

…  framtida trender som kan påverka kommunernas utveckling av Bottenvikens kust och 

skärgård. 

 innehåller mål, aktiviteter och beskrivningar av 

strategins faktiska genomförande. Till detta hör även uppsatta mål i projektplaner för 

framtida gemensamma projekt. 

  



 

 

 

  



 

 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete som sträcker sig över såväl kommun- 

som länsgränser. Samarbetet omfattar kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och 

Skellefteå (se Figur 1och inleddes 2006 på initiativ av Länsstyrelsen i Norrbotten. 

Grundläggande för arbetet är en gemensam syn på kust och skärgård som en viktig resurs 

för kommunernas utveckling och attraktivitet och att man kan åstadkomma mer om man 

samarbetar. 

 



 

 

Det kommunala samarbetet utgår från gemensamt framtagna strategier där den första 

omfattade perioden 2008-2013 medan den andra strategin omfattade perioden 2014-2020. 

Föreliggande strategi, Bottenvikens skärgård 2021-2030 – kommunsamverkan för dig som bor, 

besöker och verkar i kust och skärgård, omfattar perioden fram till och med 2030.Kopplat till 

strategin finns ett samarbetsavtal, de fem kommunerna emellan, som preciserar organisation 

och finansiering. En sammanfattning av tidigare genomfört arbete finns i rapporten 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2009-2019 – vad har genomförts och vad har uppnåtts 

(Bottenvikens skärgård, 2020).  

Närmast föregående strategi, Bottenvikens skärgård, en del av Swedish Lapland (Bottenvikens 

skärgård, 2012) togs fram under ledning av länsstyrelsen i Norrbotten i samarbete med de 

fem kustkommunerna, Region Västerbotten samt Swedish Lapland. Huvudfokus i denna var 

att tillsammans utveckla och marknadsföra Bottenvikens skärgård som en tematisk 

destination i Swedish Lapland. Det tänkta samarbetet mellan förvaltningar, myndigheter och 

destinationer för att nå målen, har dock inte realiserats fullt ut men de fem kommunerna har 

genom åren fått till ett framgångsrikt samarbete och genomfört ett antal projekt med extern 

medfinansiering.  

I framtagandet av en ny strategi för perioden 2021-2030, har fokus varit att få till ett tydligt 

kommunalt ägandeskap av uppsatta mål så att strategin kan vara ett tydligare styrdokument 

för det kommunala samverkansarbetet jämfört med tidigare strategier. Uppsatta 

målsättningar ryms inom kommunernas ansvarsområden och är inte, som tidigare, beroende 

av andra aktörers insatser.  

Det finns också en stor medvetenhet hos kommunerna om betydelsen av samverkan och 

dialog med aktörer som verkar i Bottenvikens kust och skärgård. Strategin och 

underlagsdokumentet har därför tagits fram i dialog med olika aktörer i området under 

2019-2020 innan den lämnats över för beslut i de fem kommunerna.  

En hållbar utveckling och Agenda 2030 getts större tyngd i den nya strategin. De tre 

dimensionerna av hållbarhet, ekonomisk, social och ekologisk, är viktiga utgångspunkter 

och verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan utgör en del i uppfyllandet 

av uppsatta mål i kommunala, regionala och nationella strategier. 

Strategin, dess vision och tre fokusområden, syftar till att beskriva inriktning för 

verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan och utgör utgångspunkt för 

konkreta aktiviteter och projekt under strategiperioden. 

Ambitionen är att strategin ska innehålla en tydlig beskrivning av verksamhetsområdet för 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. Ett medvetet val i framtagandet har varit att inte 

sätta upp konkreta mål. Förhoppningen är att strategin på detta sätt kommer att behålla sin 

aktualitet längre. Mer konkreta och mätbara mål ska istället ingå i de årliga 

verksamhetsplanerna och i de projekt som ska genomföras.  

  



 

  – 

De insatser som ska genomföras i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan syftar till att 

bidra till att andra övergripande mål ska kunna nås (se Figur 2). 

 

 

På ett övergripande plan avses med hållbar utveckling en utveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationerna möjligheter att tillgodose sina behov. 

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål syftar till att uppnå ”en ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar värld” till år 2030 (se Figur 3). Målet är att utrota fattigdom och hunger, 

förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt att säkerställa ett 

varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De 17 målen har i sin tur ett antal 

delmål som beskriver vad som eftersträvas (Globala målen, 2020).  



 

 

För att göra de olika aspekterna av hållbarhet mer hanterbart definieras detta i termer av 

olika dimensioner där man talar om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ett sätt att 

beskriva detta är att de tre dimensionerna gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. Ett 

annat sätt är att beskriva dem i form av en hierarki där ekologisk hållbarhet tillskrivs 

fundamental vikt och som en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet där 

den sociala i sin tur ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig (se Figur 

4). (KTH, 2020).  

 

Den ekologiska hållbarheten syftar till att långsiktigt behålla ekosystemens funktioner och 

vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och de 

kommande generationerna med det som behövs (Lunds universitet, 2020). 

http://www.globalamalen.se/


 

Vad gäller ekologisk hållbarhet utgör de 16 svenska miljömålen ram för det nationella 

genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2018). För 

miljömålsarbetet med kust och hav verkar målet ”Hav i balans samt levande kust och 

skärgård” samlande för och inkluderar flera andra miljömål. I genomförandet är flera EU-

direktiv såsom Art- och habitatdirektivet, Havsmiljödirektivet, Ramdirektivet för vatten och 

Havsplaneringsdirektivet viktiga verktyg som implementerats och konkretiseras genom 

svensk lagstiftning, framför allt Miljöbalken.  

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt 

nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den sociala hållbarheten syftar till att 

tillgodose människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs.  

En förutsättning för social hållbarhet är en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska 

erbjuda och att det som erbjuds: 

• tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna 

säkerställs 

• bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och 

inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och 

funktionsnedsättning 

• anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov. 

För att social hållbarhet ska bli uppnås ska det omsättas i praktiken utifrån de behov och 

förutsättningar som finns på lokal, regional respektive nationell nivå. Kommuner, regioner 

och staten har ett stort ansvar för samhällsutvecklingen. (Folkhälsomyndigheten, 2020) 

Den ekonomiska hållbarheten skiljer sig från de båda andra dimensionerna på så sätt att det 

inte finns en entydig definition av vad som är ekonomisk hållbarhet. En definition är att den 

ekonomiska hållbarheten syftar till en ekonomisk utveckling som inte medför negativa 

konsekvenser för vare sig den ekologiska eller den sociala hållbarheten. En ökning av 

ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller 

socialt kapital. I en annan definition likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, 

vilken ses som hållbar så länge den totala mängden kapital ökar.  

Slutligen finns det även de som inte alls använder ekonomisk hållbarhet som begrepp och 

pratar istället om ekonomin som ett verktyg där dess strukturer och institutioner antingen 

främjar eller hämmar en hållbar utveckling. ”Grön tillväxt” och ”grön ekonomi” är centrala 

begrepp här. (KTH, 2020). Implementering för att nå ekonomisk hållbarhet har sålunda 

ingen tydlig riktning utan tolkas på lite olika sätt i olika myndigheter, förvaltningar eller 

organisationer.  

För Bottenvikens skärgård kommunsamverkan kan verksamheten kopplas till uppfyllandet 

av ett antal av de globala målen. Flera globala mål innehåller ett eller flera delmål som på 

något sätt har bäring på kommunernas verksamhet i kust och skärgård (se även Figur 5). 

Globala mål med bäring på Bottenvikens skärgård kommunsamverkan: 



 

Mål 3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

Mål 6  Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla 

Mål 7  Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 

energi för alla 

Mål 8  Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 

produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

Mål 9  Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja innovation 

Mål 10  Minska ojämlikheten inom och mellan länder  

Mål 11  Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara 

Mål 12  Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Mål 13  Vidta omedelbara åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser 

Mål 14  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 

hållbar förvaltning 

Mål 15  Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 

hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 

markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald 

 

Det är viktigt att de insatser som ska göras inom Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 

tar hänsyn till ekosystemen och de naturvärden som finns i kust och skärgård. De ska inte 

riskera att känsliga naturtyper och habitat eller hotade arter påverkas negativt. 

Grundläggande är att framtida insatser inte äventyrar uppnåendet av beslutade 

miljökvalitetsnormer enligt havs- och vattenförvaltningen.  

Detta åstadkoms genom att tänka innovativt, analysera möjliga konsekvenser av planerade 

insatser och arbeta för att förebygga negativ påverkan på naturmiljöerna. Åtgärder som styr 

besökare till vissa platser och förebygga slitage, nedskräpning och sanitära olägenheter samt 

insatser för att bevara viktiga habitat för fisk och andra djur kan vara exempel på vad som 



 

kan komma i fråga. Kommunerna kan också göra insatser för att underlätta ett mer hållbart 

båtliv, särskilt i områden som är viktiga för fiskens lek och uppväxt.  

Klimatförändringarna behöver både motverkas och konsekvenserna med dessa hanteras. 

Alternativ energiförsörjning kan installeras och förebyggande åtgärder kan sättas in för att 

minimera konsekvenserna av episoder av höga vattenstånd eller torka. För åtgärder i såväl 

befintliga som nya hamnar bör både landhöjning och havsnivåhöjning tas med i planeringen. 

Flera av insatserna i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan syftar till att öka 

möjligheterna till ett rikt friluftsliv och därmed förbättrad folkhälsa. Strategin för 

Bottenvikens skärgård är att se till så att människor oavsett ålder, etnicitet, kön och 

ekonomiska eller fysiska förutsättningar har tillgång till besöksmål i kust- och 

skärgårdsområdet.  

Detta åstadkoms bland annat genom att berätta om vad som finns i skärgården på flera 

språk, både på hemsidor, i trycksaker och på informationsskyltar. Besöksmål gör tillgängliga 

för fler genom att anlägga ramper och spångning, tillgänglighetsanpassning av toaletter, 

bastu med mera. Insatserna görs även i perspektivet att människor som inte har de 

ekonomiska förutsättningarna att äga en båt eller stuga i skärgården ändå ska ha tillgång till 

rekreation och fritid i skärgårdsmiljö. Vad gäller jämställdhet arbetar kommunerna aktivt 

med att uppfylla målen för jämställdhetspolitiken och har handlingsplaner för detta. De 

insatser som ska göras i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan syftar till att tillgodose 

allas behov oavsett könstillhörighet. 

En viktig del i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är att skapa förutsättningar för 

företag med kust och skärgård som utgångspunkt för sin verksamhet. Den primära 

målgruppen är företag inom besöksnäringen vars verksamhet underlättas av 

angöringsmöjligheter, uthyrningsstugor och olika former av fritidsaktiviteter som skapar en 

efterfrågan att komma ut i skärgården. Det är viktigt att ha i åtanke att satsningarna inte får 

äventyra ”resursen skärgård” där viktiga faktorer exempelvis är låg exploatering, orörda 

naturmiljöer, rent vatten, tystnad och mörker. Satsningarna får inte heller stänga ute olika 

grupper av människor från att ta del av skärgården. Bevakning av eller deltagande i 

kommunernas arbete med havsplanering är av vikt.  

 

Nationellt beslutade strategier styr mycket av arbetet på regional och lokal nivå. Några av de 

övergripande mål som fattats på nationell nivå gäller, friluftsliv, folkhälsa, miljö och 

kulturpolitik kopplar tydligt till verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.  

Friluftsliv definieras som ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande 

och naturupplevelse utan krav på tävling” (Regeringskansliet, 2008). Det övergripande målet 

med friluftslivspolitiken är ”att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och 

utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha 

möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 

natur och miljö”. Till detta finns tio mål som preciserar innehållet i strategin 



 

(Naturvårdsverket, 2020). En bärande tanke är även att förbättra människors hälsa genom 

tillgång till natur och friluftsliv.   

Vad gäller folkhälsopolitiken har riksdagen beslutat om ett nationellt mål för 

folkhälsopolitiken: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.”. Under det 

övergripande målet finns åtta målområden som visar inriktningen för arbete som främjar 

god och jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2020).  

Termen bestämningsfaktor används i den folkhälsostrategiska diskussionen för faktorer som 

påverkar hälsotillståndet (se Figur 6). De flesta bestämningsfaktorer är påverkbara, dels via 

politiska beslut medan andra handlar om förändringar i levnadsvanor. Tillgång till natur- 

och kulturupplevelser och friluftsliv räknas till begreppet ”samhällsarenor” där en god 

tillgång till dessa främjar god hälsa.  

 

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är ”att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Under detta finns 16 nationella miljökvalitetsmål 

med preciseringar som ska ge en långsiktig målbild och fungera som vägledning för hela 

samhällets miljöarbete. (Naturvårdsverket, 2020).  

Det övergripande målet för Sveriges kulturpolitik är ”att kulturen ska vara en dynamisk, 

utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att 

delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling”. Det övergripande målet preciseras i fem punkter. För det statliga 

kulturmiljöarbetet finns fyra mål som ska vara vägledande för arbetet på regional och 

kommunal nivå (Regeringskansliet, 2015) (Riksantikvarieämbetet, 2013). 



 

Flera av preciseringarna av det övergripande målet för friluftslivspolitiken har bäring på 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, exempelvis ”Tillgänglig natur för alla”, 

”Tillgång till natur för friluftsliv”, ”Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling” samt 

”Friluftsliv och god folkhälsa”. 

Gällande folkhälsopolitikens mål ingår många insatser i Bottenvikens kust och skärgård i det 

som inkluderas i hälsans bestämningsfaktorer som ”samhällsarenor”. Målet att öka 

tillgången till kust och skärgård syftar till att öka tillgången till natur- och 

kulturmiljöupplevelser genom möjligheter till rekreation och friluftsliv med förhoppningen 

att därmed förbättra folkhälsan. 

Det finns även många beröringspunkter med miljömålens preciseringar. Förutom det 

självklara att kommunernas verksamhet i Bottenvikens kust och skärgård inte ska motverka 

möjligheten att uppnå god miljöstatus eller ge negativ påverkan på havets och kustens 

ekosystemtjänster innehåller målet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” 

preciseringar som gäller grunda kustnära miljöer, bevarande av natur- och 

kulturmiljövärden på land och i vatten. Här finns även en precisering om friluftsliv och 

buller, ”Havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för friluftsfiske, badliv, båtliv och 

annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.” vilket 

kan appliceras på kommunernas arbete i kustområdet. 

Kulturmiljövärdena i kustområdet berikar och lockar till besök men får inte skadas av 

nyttjandet. Vad gäller målen för kulturmiljöer är det främst delmålet att ”främja ett levande 

kulturarv som bevaras, används och utvecklas” som har koppling till kommunernas 

verksamhet i kust och skärgård för att bland annat främja ”människors delaktighet i 

kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön” samt ”ett 

inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 

upplevelser”.  

 

Den regionala utvecklingsstrategin är det viktigaste och mest övergripande styrdokumentet 

för respektive läns utveckling och tillväxt. Det är en sektorsövergripande strategi för det 

regionala tillväxtarbetet och ingår i EU:s och Sveriges strategier för hållbar tillväxt. Den 

regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionala och transnationella 

strukturfondsprogram, infrastrukturplaner och beaktas när man tar fram andra regionala 

strategier och program (Region Norrbotten, 2018). Kopplat till de regionala 

utvecklingsstrategierna är strategierna för smart specialisering. 

De regionala utvecklingsstrategierna i Norrbotten och Västerbotten syftar till att bidra till 

sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå. 

Strävan efter en hållbar utveckling utgör grunden för hur Norrbotten och Västerbotten ska 

verka och agera. De regionala utvecklingsstrategierna är viktiga instrument för 

genomförandet av Agenda 2030. Nyckelord i strategierna i Norrbotten och Västerbotten är 

exempelvis de tre dimensionerna hållbarhet, attraktivt, innovation, kompetens och 

konkurrenskraft. Viktiga insatsområden är jämställdhet, integration och mångfald, folkhälsa, 



 

barn och unga, nationella minoriteter, klimatförändringar, tillgänglighet och digitalisering 

liksom ett ökat gränsöverskridande samarbete. 

För Region Norrbotten är visionen att Norrbotten ska bli ”Sveriges mest välkomnande och 

nytänkande län” (Region Norrbotten, 2019) samtidigt som strategin för smart specialisering 

(Region Norrbotten, 2020) är inriktat på att ”Norrbotten ska vara en permanent 

världsutställning för en hållbar och innovativ utveckling” med målet ”att säkra en hållbar 

tillväxt som garanterar framtida konkurrenskraft i Norrbotten”. Den regionala 

utvecklingsstrategin för Norrbotten innehåller fyra prioriterade insatsområden:  

• Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer 

• Hållbara transporter och tillgänglighet 

• Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning 

• Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap 

Den regionala utvecklingsstrategin för Region Västerbotten har som vision ”Västerbotten – 

en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft” (Region Västerbotten, 2021). 

Strategin innehåller de två övergripande hållbarhetsmålen ”en levande plats” respektive ”en 

cirkulär plats”, som tar sikte på de globala målen i Agenda 2030. Dessa tillsammans med de 

tre inriktningarna ”Sammanhållen region”, ”Jämlik och jämställd inkludering” samt 

”Föregångare i omställning” fungerar som ett paraply för de sex prioriteringarna: 

• En nytänkande och smart region 

• En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling 

• En nära och tillgänglig region 

• En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i 

• En hälsofrämjande region 

• En region rik på kompetenser 

Inriktningen för verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan faller väl in med 

flera delar av de regionala utvecklingsstrategierna i Norrbottens och Västerbottens län. 

Exempelvis prioriterade insatsområdena såsom attraktiva livsmiljöer och stärkt 

entreprenörskap och företagande. Tillgången till natur, kulturmiljöer och fritid för alla där 

länens unika natur och kulturmiljöer lyfts som viktiga tillgångar. Ökade möjligheter till 

friluftsliv bidrar även till uppfyllandet av målen i den norrbottniska folkhälsostrategin. 

Strävan efter att åstadkomma ett hållbart nyttjande av kust och skärgård kombinerat med 

förutsättningsskapande åtgärder för entreprenörskap är viktiga utgångspunkter liksom som 

en utmaning. Men samtidigt något som måste förverkligas för att uppnå en långsiktigt 

levande skärgård där kommande generationer får minst lika goda förutsättningar att bo och 

verka som idag.  

Det finns även en tydlig koppling till de regionala serviceprogrammen som har som 

övergripande mål att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de 

vill samt erbjudas en god servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga 

avstånd (Region Norrbotten, 2014) (Region Västerbotten, 2018). 



 

 

Även kommunernas visioner och mål är självklart viktiga utgångspunkter för Bottenvikens 

skärgård kommunsamverkan. De fem kommunernas strategier skiljer sig åt men även här 

finns likartade ambitioner om attraktiva kommuner att bo och verka i, tillväxt, hållbar 

utveckling, jämställdhet, god folkhälsa, god infrastruktur, innovation och samverkan (se 

Figur 7). 

 

Haparanda stads Vision 2035 (Haparanda stad, 2020) syftar till att tillvarata möjligheterna 

och skapa en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i Haparanda. Visionen är 

”En framtid utan gränser” som vidareutvecklas i tre målinriktningar innehållande 

vägledande nyckelord: 

• Vi skapar gränslös samverkan genom öppenhet och nyfikenhet 

• Vi skapar god livsmiljö och tar ansvar för en hållbar framtid 

• Vi skapar trygghet med respekt och acceptans 

Kalix kommuns Vision 2030 (Kalix kommun, 2018) tar sikte på ”Kalix, den lugna, trygga 

Sverigedrömmen för alla” och ”En attraktiv, jämställd och hållbar kommun”. Visionen bryts 

ner i övergripande målområden: 

• Befolkning och demografi - Kalix är platsen för alla, där attraktivitet, jämställdhet och 

hållbarhet ska bidra till en växande befolkning. Detta ska ske genom att skapa en 

attraktiv kommun för kvinnor, barn och unga, för att klara framtidens välfärd samt 

kompetensförsörjningen i näringslivet. 

• Hållbar plats - framtidens största utmaning är klimatförändringarna och nyttjandet 

av jordens resurser. Platsen Kalix ska bli en framtidskommun, där alla beslut och 



 

investeringar analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Cirkulärt ekonomiskt 

tänkande ska prioriteras i kommunens investeringar och arbete med 

näringslivsutveckling. Agenda 2030 ska implementeras för att utveckla en hållbar 

framtid. 

• Innovativa miljöer - platsen Kalix ska ha miljöer och utbildningar som ger 

förutsättningar till utvecklande arbete och innovativt tänkande. Fokus i detta arbete 

är att särskilt skapa möjligheter för kvinnor att utveckla intressanta näringar och 

innovativa miljöer. 

Luleå kommuns Vision 2050 (Luleå kommun, 2019) inleds av en beskrivande vision:  

”Luleå 2050. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid 

Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och 

spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett 

naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar 

förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild 

nationellt och internationellt.” 

Visionen har nio övergripande mål som kopplas till de olika globala målen:  

1. Luleås invånare har en god och jämlik hälsa 

2. Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling 

3. Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv 

4. Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas 

5. Luleå har ingen påverkan på klimatet 

6. Luleås invånare bor i ett gott grannskap 

7. Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv 

8. Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation 

9. Luleås invånare har arbete 

Visionen innehåller fyra riktningar med mer beskrivande avsiktsförklaringar. En av 

riktningarna är ”Lyft identiteten som kuststad året om”. 

Piteå kommuns vision är ”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att – 

det är hit man kommer när man kommer hem” (Piteå kommun, 2018) och innehåller 14 

övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Tre av målen är prioriterade och 

övergripande medan övriga 11 är riktade till nämnder och bolag.  

Övergripande mål: 

• Barn och unga – vår framtid: 

o Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt. 

• Utbildning, arbete och näringsliv 

o Piteå ska 2020 ha 43 000 invånare och 2030, 46 000 invånare. (prio) 

o Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

o Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. 

o Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 

• Demokrati och öppenhet: 



 

o Pitebor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att 

de kan påverka kommunens utveckling. 

o Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. (prio) 

o Service och bemötande utformas jämställt i alla kommunens verksamheter. 

• Livsmiljö: 

o Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomist hållbarhet. 

o Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. 

o Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. (prio) 

o Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. 

o I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 

samhällsutveckling. 

o Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska 

använda narkotika eller dopingpreparat. 

Skellefteå kommun har som vision ”Skellefteå – en hållbar plats för en bättre vardag” 

(Skellefteå kommun, 2021).  

• En hållbar plats – Skellefteå är en hållbar plats som tar ansvar för framtida 

generationer. Här finns en drivkraft och vilja att ständigt utvecklas och vi gör det 

med respekt för vår miljö, våra människor och våra tillgångar. Skellefteå växer med 

nya kompetenser, företag och industrier som säkrar framtidens jobb och välfärd. Vårt 

samhälle är inkluderande och tar tillvara alla individers olikheter. Tillsammans 

skapar vi en attraktiv plats. 

• En bättre vardag – Skellefteå erbjuder en bättre vardag för alla. Närhet och enkelhet 

gör att livspusslet går ihop. Här knyts landsbygder och stad samman och erbjuder 

både lugn, natur, utbud och puls. En stark välfärd och växande arbetsmarknad 

skapar trygghet, framtidstro och spännande utvecklingsmöjligheter. I Skellefteå 

välkomnas alla in i vår gemenskap där tillit, mod och öppenhet går hand i hand. 

Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 (Skellefteå kommun, 2015) beskriver hur målet att bli 

fler invånare ska nås. 

En viktig utgångspunkt för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är att medverka till 

att kommunernas visioner och mål kan uppnås (se Figur 8). Målsättningen i strategin för 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan ligger helt inom beslutade visioner för de fem 

kommunerna där hållbarhet, attraktiva kommuner, god folkhälsa och företagande är målet.  

Det är även viktigt att verksamheten i Bottenvikens skärgård kommunsamverkan ses som en 

del av respektive kommuns arbete med kust och skärgård som möjliggör sådant som annars 

inte hade varit möjligt att genomföra.  

 



 

 

 

Ett av syftena med kommunernas utveckling av kust och skärgård är att skapa 

förutsättningar för en positiv utveckling för de entreprenörer inom besöksnäringen som har 

kust och skärgård som bas för sin verksamhet (Figur 9). 

 

Även om det finns mer att göra har kommunernas insatser varit mycket uppskattade vilket 

har framgått vid dialogmöten med destinationerna, företag och föreningar (Dialogmöten, 

2020). Men arbetet behöver fortsätta. Därför är Swedish Lapland Visitors Board och de lokala 

destinationerna en viktig samarbetspart liksom att ha löpande dialog med företag och 

föreningar i området. Detta så att kommunerna insatser dels träffar rätt vad gäller företagens 

satsningar i kust och skärgård, dels skapar en mer långsiktig förutsägbarhet för företagens 

planering. 



 

 

 

Bottenviken är den nordligaste delen av Bottniska viken vilken i sin tur är den innersta delen 

av Östersjön (se Figur 1). Hela området präglas av sitt bräckta vatten vilket skapar unika 

miljöer som anpassats utifrån de speciella naturgeografiska förhållanden som råder. 

I Bottenvikens skärgård finns idag över 4 000 öar (Harjo, 2009) (se Tabell 1). Beräkningen av 

hur många öar som finns utgår från en definition av ö som ”en landmassa som är större än 

20 m2 och som är omfluten av vatten”.  

Bottenvikens kuststräcka innehåller många öar av varierande karaktär. Här finns låglänta 

öar med långa sandstränder och klippöar som skjuter upp ur havet. De största öarna hittar vi 

i Kalix och Luleå skärgård där Rånön och Sandön båda är cirka 25 km2 stora. Därefter 

kommer Seskarö i Haparanda skärgård och Bergön i Kalix som är cirka 20 km2 stora.  

De högsta öarna finns i Kalix skärgård där Storberget på Bergön och Rörmyrberget på Rånön 

är cirka 80 m höga. Bottenvikens skärgård är ett relativt grunt hav men man kan hitta djup 

på över 100 m, exempelvis utanför Bjuröklubb i Skellefteå skärgård och i Kalix yttre skärgård 

i farleden in mot älven.  

Ända sedan skärgården började stiga ur havet efter istiden har människor färdats och levt 

bland öarna. På öarna finns många rester kvar från svunna tiders liv i Bottenvikens skärgård 

som är den labyrinttätaste i världen. 

Bottenvikens kust och skärgård är världens nordligaste brackvattensskärgård. Området 

präglas av de många stora älvarna som pumpar ut friskt, sött vatten till havet och ger en 

salthalt som varierar mellan 2-4 promille. Detta gör att det skapats unika miljöer med växter 

och djur som annars hittas i såväl sött som salt vatten (CHM , 2019).  

Bottenviken är det svenska havsområde som är minst påverkat av övergödning och har inte 

lika stora problem med syrebrist och algblomning som egentliga Östersjön. 

Totalfosforhalterna är låga samtidigt som syresituationen är god i djupvattnet 

(Havsmiljöinstitutet, 2020). Trots detta finns det flera kustvattenförekomster som är 

påverkade, framför allt i grunda och skyddade havsvikar med dålig vattenomsättning 



 

(Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, 2016). Men det finns en positiv dimension 

vad gäller övergödningsproblemen här, då de är av lokal karaktär och därmed är hanterbara 

på ett annat sätt jämfört med de storskaliga problemen söderut. 

Däremot är miljögiftsproblematiken närvarande även här. Det är till och med så att halterna 

av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i strömming är högre här jämfört med 

övriga havsområden i Sverige. Nivåerna verkar inte förändras mycket över tid, förutom ett 

av flamskyddsmedlen som har en nedåtgående trend. I likhet med flera andra havsområden 

har annars flera klassiska miljögifter minskat de senaste decennierna till följd av 

miljöförbättrande åtgärder (Naturvårdsverket, 2016). Även bedömningar av de 

hydromorfologiska förhållandena visar på att fysisk påverkan i och vid vatten har påverkat 

flera av Bottenvikens vattenområden (Vattenmyndigheterna, 2019). 

Inlandsisen har haft stor inverkan på Bottenvikens kust och skärgård. Klippor som slipats, 

morän som avsatts och sand som spolats ut från isälvarna har satt en tydlig prägel på hela 

området.  

Den senaste nedisningen hade sin största utbredning för ungefär 20 000 år sedan och den 

tunga isen tryckte ner jordskorpan minst 800 meter i förhållande till nuläget. När isen smälte 

bort var Norrbottens inland de sista delarna som blev isfria och efter hand började landet 

höja sig. Då havet stod som högst gick strandlinjen 170-240 m högre än vad den gör idag och 

dagens kuststäder låg under vatten. Denna linje kallas för högsta kustlinjen (Norrbottens 

museum, u.d.) (se Figur 10). 

 

Alldeles efter isavsmältningen höjdes landet snabbt, ungefär 1 decimeter per år vilket 

innebar stora förändringar av landskapet på kort tid. Landhöjningen pågår än idag och 

ligger på cirka 9 millimeter per år, (8,85-9,47 mm/år) (SMHI, 2020) (se Figur 11). Resultatet är 



 

ett sjunkande vattenstånd och en kust och skärgård i ständig förändring. Grynnor blir öar, 

öar blir större och växer ihop med närliggande öar eller fastlandet, vikar blir avsnörda och 

förvandlas till insjöar och så småningom våtmarker. Landhöjningen skapar en strandzon i 

konstant förändring med en successiv etablering av växter och djur.  

Landhöjningen gör också att farleder och hamnområden grundas upp och önskemålen om 

att muddra är ständigt närvarande. Exempelvis drivs projekt Malmporten av Sjöfartsverket, 

Trafikverket, Luleå kommun och Luleå hamn och syftet är bland annat att bredda och 

fördjupa farleden in till Luleå hamn så att större fartyg ska kunna komma in (Sjöfartsverket, 

2020).  

Även båtlivet och boende nära vatten påverkas av en konstant uppgrundning av farleder och 

vikar. Många angöringsplatser i skärgården med privata pirar och bryggor vid stugor har 

muddrats flera gånger. Pågående klimatförändringar resulterar dock i stigande havsnivåer 

vilket påverkar nuvarande och framtida medelvattenstånd (läs mer i avsnitt 4.1). 

 

Allt eftersom inlandsisen smälte undan vandrade växter och de stora landdjuren in och med 

dem följde också människan. De människor som så småningom sökte sin näring i skärgården 

var till en början utpräglade säljägare. Under medeltiden blev en kombination av fiske och 

säljakt mer vanlig (Luleå kommun, 2012). I Bottenvikens kust och skärgård finns många 

värdefulla miljöer som berättar om områdets historia från medeltiden och framåt. Här finns 



 

rika kulturmiljöer som innehåller såväl fiskelägestomter, sjöfartens fyrar, båkar och vrak vid 

sidan av den tidiga industrialiseringen och jordbrukets miljöer.  

Bottenvikens kust och skärgård har gott om labyrinter. Sedvänjan att göra labyrinter kom till 

Skandinavien på 400-500-talen före Kristus. Mönstret har varit detsamma sedan dess men 

när kristendomen började få fotfäste förändrades labyrinternas betydelse och användes som 

magi för att få god fångst och gott väder. Av de totalt cirka 300 kända labyrinterna i Sverige 

hittar vi cirka en tredjedel i Bottenvikens kustområde (Luleå kommun, 2012). 

I Bottenvikens kust och skärgård finns elva platser som pekats ut som riksintressen för 

kulturmiljövården. Åtta av dessa finns på öar, exempelvis Haparanda Sandskär, Malören, 

Hindersön och Storebben/Svarthällan (Riksantikvarieämbetet, 2019) (Riksantikvarieämbetet, 

2020). Många kulturmiljöer ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram (Länsstyrelsen i 

Norrbottens län, 2010). Även i Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram har kulturmiljöer i 

kust och skärgård tagits upp (Skellefteå kommun, 2006).  

Det bräckta vattnet, klimatet, landhöjningen skapar miljöer i ständig förändring. Vissa 

växtarter är endemiska och finns bara här, exempelvis Bottenviksmalört och strandögontröst. 

Här finns även arktiska växter, som strandviva och österbottenstarr, som vandrade in för 

9 000 år sedan. Fågellivet är rikt och man kan hitta både dvärgmås, tordmule och dalripa 

liksom havsörn och skräntärna. Älgar och renar är inte ovanliga på öarna, även om renarna 

är vanligast vintertid då vissa samebyar förlägger vinterbetet vid kusten. 

Ännu finns det skogar med riktigt höga naturvärden spritt över hela skärgårdsområdet. 

Framför allt gäller det inom naturskyddade områden med det finns även värdefulla 

naturskogar i områden som saknar formellt skydd. Bottenvikens skogsmiljöer är 

variationsrika och hyser stor biologisk mångfald. Här bjuds besökaren på allt från frodig 

strandskog med utbredda ormbunkssnår till böljande sandhedar med mäktig tallskog, 

urskogsartade gran- och barrblandskogar eller karga hällmarksområden med vindpinade 

knotiga träd. Förhållandena på öarna ger en rik mängd av både bär och svamp, exempelvis 

kantareller. (Bottenvikens skärgård, 2012). Dock har det bedrivits rationellt skogsbruk på 

liknande sätt som i inlandet. Den större delen av fastlandskusten är slutavverkad någon 

gång under den senaste 50-60 åren vilket gör att skogarna överlag är unga och har låg grad 

av naturlighet. En majoritet av de stora skogsklädda öarna är även påverkade av 

trakthyggesbruk och har ofta bara kvar en smal zon med naturskog längs stränderna.  

I Bottenvikens kust och skärgård finns sammanlagt 64 områden som omfattas av någon form 

av naturområdesskydd. I detta ingår en nationalpark (Haparanda skärgård nationalpark) 56 

naturreservat, 41 Natura 2000-områden, sex fågelskyddsområden samt ett 

naturvårdsområde. Den största delen av områdena utgörs naturreservat där en majoritet 

även är utpekade som Natura 2000-områden enligt Art- och habitatdirektivet varav två även 

utpekats enligt Fågeldirektivet. Den totala ytan skyddad natur år 2020 är 887 km2 varav 

770 km2 är ute i skärgården och resten på fastlandskusten. Tolv områden har pekats ut som 

riksintressen för naturvård (Naturvårdsverket, 2020).  

Det bräckta vattnet i kombination med kärvt klimat och det faktum att Bottenvikens vatten 

är näringsfattigt gör att det krävs särskilda anpassningar för att klara av att leva här. Följden 



 

blir ett artfattigt havsområde bestående av en mix av söt- och saltvattenarter. Att ett område 

är artfattigt är inte detsamma som att det har låga naturvärden, tvärtom, Bottenviken har en 

unik sammansättning av arter som inte hittas på annat håll. Här växter till exempel 

småsvaltingen, som är endemisk för Östersjön. I vattendragens mynningar kan man hitta 

ävjepilört och, på ett fåtal platser, den hotade arten hänggräs (SLU, 2020). De grunda 

mjukbottnarna och vågskyddade vikarna är som allra rikast på bottenvegetation med ängar 

av kärlväxter och kransalger. Bland dem lever många mindre djur till exempel insektslarver, 

snäckor och små kräftdjur, som i sin tur är föda för bland annat fiskar och fåglar.  

De vegetationsklädda bottnarna har stor betydelse för produktionen i hela havsområdet och 

dessa och andra strandområden är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter 

såsom havsöring, sik, kustharr, abborre, gädda och karpfiskar. Flera av dessa fiskarter finns 

längs med stora delar av Östersjöns kust men kustharr, liksom siklöja, är unika just för 

Bottenviken, dessa hittas annars endast i sötvatten. I Bottenviken finns även lax, älvarna som 

mynnar i Bottenvikens producerar över 90% av Östersjöns hela produktion av vildlax. Torne 

och Kalix älvar står för den absolut största delen av detta (International Council for the 

Exploration of the Sea, 2020).  

I Bottenvikens kust och skärgård finns två arter av säl, vikare och gråsäl som börjat 

återhämta sig efter en kraftig nedgång under 1900-talet (Havs- och vattenmyndigheten, 

2020). 

Det faktum att Bottenviken är ett artfattigt hav gör området sårbart, om en art försvinner kan 

det få stora konsekvenser för ekosystemen. Trots detta råder förhållandevis bra förhållanden 

i Bottenviken och övergödningen är inte omfattade. Området har ännu inte invaderats av de 

invasiva främmande arter som fått fäste söderut. 

Norrskenet i Bottenvikens skärgårdsområde är något extra. Tack vare att det är få 

ljusföroreningar ute bland öarna kan man redan i slutet av augusti se norrsken i skärgården. 

Men norrsken en kall, mörk vinternatt på isen där inget skymmer sikten är oslagbart, 

utsikten är 360˚.  

Bottenvikens kust och skärgård må befinna sig en liten bit syd om polcirkeln men 

sommarnätterna är ändå härligt ljusa. Vid midsommar är solen under horisonten en knapp 

timme men dyker snabbt upp igen. Men det blir aldrig mörkt, inte förrän en bit in på hösten. 

Klimatförändringarna till trots så kan man fortfarande räkna med att det blir en period med 

”riktig” vinter där fjärdarna fryser till is och kust och skärgård täcks av snö. Åtminstone 

under någon tid av vintern kan det bli några rejäla köldknäppar innan det vänder mot 

ljusare tider. När havet fryser öppnas nya möjligheter att ta sig ut bland öarna. Man kan 

grilla, pimpla, åka skidor, köra skoter, cykla, umgås, alternativen är många. Vårvintern är en 

tid många längtar till. 

I Luleå kommun plogas mer än 30 km isvägar på vintern. Att köra bil på en isväg och 

passera ett fastfruset sjömärke, eller ett isbrytande fartyg, är en speciell upplevelse. På andra 

ställen är det istället skoterleder, sparkleder och skidspår som visar vägen ut till skärgården. 



 

Tystnad börjar vara en sällsynt företeelse men man hittar den bland Bottenvikens öar. Även 

om det är svårt att få till total tystnad i skärgården, vågor som rullar, tärnor som tjattrar eller 

isar som gnyr, så är stadens alla ljud långt borta. Stilla dagar under höst och vinter kan det 

finnas fina möjligheter till denna alltmer unika upplevelse. 

Även ”digital tystnad” går att hitta här. Inte eftertraktad av alla men för den som vill slippa 

den digitala nåbarheten och koppla av ordentligt finns det öar som erbjuder just detta. 

 

I samband med utvärderingen av föregående strategi identifierades ett antal 

framgångsfaktorer för samarbetet som bör tas med i fortsatt arbete (Bottenvikens skärgård, 

2020): 

• den gemensamma strategin lägger grunden och pekar ut inriktning och mål 

för arbetet 

•  att samarbeta, och att kommunerna har en vilja att samarbeta, är 

grundläggande för ett framgångsrikt samarbete 

•  samordnaren håller samman arbetet och driver på genomförande av 

projekt liksom avlastar kommunerna med projektansökningar, upphandlingar och 

inköp 

•  samverkansarbetets finansiering via kommunernas årliga bidrag 

gör att verksamheten kan flyta på utan avbrott 

•  är framför allt viktig under uppstartsfasen men framgångsrika processer 

kommer längre om det finns drivande krafter, idésprutor i arbetet 

•  studieresor, utbildningar och seminarier ger både de 

inblandade kommunerna både inspiration och ny kunskap 

Förutom ovan listade framgångsfaktorerna för den faktiska kommunsamverkan finns det 

ytterligare styrkor och möjligheter att ta till vara i framtida utveckling av kust och skärgård:  

•  Det faktum att Bottenvikens kust och skärgård innehåller så 

många unika förutsättningar, ett redan attraktivt område, fin natur och kultur, 

årstidernas växlingar med mera ger ett utmärkt utgångsläge.   

•  De insatser som redan gjorts av kommunerna utgör bra grund 

för fortsatt utveckling med att tänka nytt.  

•  Här finns en växande och innovativ besöksnäring som har och 

kan dra nytta av kommunernas insatser och samtidigt informera om sina behov. 

•  Då det är fem kommuner från olika förvaltningar som ingår i 

samarbetet finns också tillgång till ett brett nätverk. Inte bara i form av möjliga 

samarbetspartners till projekt utan även att tillfråga om andra saker. 

•  Det finns flera möjligheter till att växla upp kommunernas 

resurser i projekt. Förhoppningen är att den nya regionala strukturfonden för Övre 

Norrland 2021-2027 ska innehålla större möjligheter än tidigare för finansiering av 

utvecklingsprojekt i kust och skärgård.   

•  Skyddande av natur- och kulturmiljöer bevarar kustens 

och skärgårdens värden och ökar chansen att områdets unika tillgångar bevaras. 

Detta ger också möjligheter för ett rikt friluftsliv i området. 



 

 

I arbetet med att utveckla Bottenvikens kust och skärgård behöver ett antal möjliga framtida 

trender tas med i planeringen. Genom kloka prioriteringar ska kommunernas verksamhet ta 

höjd för människors och företagens behov liksom åtgärder för att nå en bättre miljö. 

 

Klimatförändringarna kan komma att få stora effekter på både land och vatten längs 

Bottenvikskusten. Stigande medeltemperatur, fler episoder extremväder och högre 

medelvattenstånd ger fundamentalt nya förhållanden för både människor och natur (SMHI, 

2020).  

De pågående klimatförändringarna kan medföra att landhöjningen till synes saktar ner. 

Enligt modelleringar gjorda av SMHI kan isavsmältningar och den globala 

havsnivåhöjningen, som idag är ungefär 3 millimeter per år (SMHI, 2020), komma att ta ut 

landhöjningens uppgrundning av skärgården. Det gör att vi istället kan få uppleva stigande 

medelvattenstånd redan till år 2050 beroende av om utsläppen av växthusgaser fortsätter att 

öka eller ej (se Tabell 2) (SMHI, 2020). 

I tabellen visas SMHI:s beräkningar för två scenarier där RCP 2.6 är utfallet om världen sätter 

in omfattande klimatförbättrande åtgärder medan RCP 8.5 är resultatet av betydligt färre 

åtgärder (vad är RCP? se (SMHI, 2018)). Exempelvis kommer Haparanda år 2050 ha ett 

medelvattenstånd som i genomsnitt är 3 cm högre än det var i slutet av 1900-talet i det fall få 

klimatförbättrande åtgärder sätts in (RCP 8.5). Som en ungefärlig jämförelse skulle ett 

medelvattenstånd utan en pågående klimatförändring vara en halv meter lägre (-50 cm) år 

2050 jämfört med referensnivåerna för 1980-talet.  

Klimatförändringarna påverkar även istäckningen i havet. Isläget i Östersjöregionen har 

årligen kartlagts noggrant sedan mitten av 1900-talet, men rapporter och isberättelser finns 

att tillgå från ännu längre bakåt i tiden. Forskare har sammanställt dataserier över isens 

maximala utbredning, isvinterns längd och istäckets tjocklek från 1800-talet. Dessa visar 

dock inte några tydliga trender gällande isarnas maximala utbredning eller tjocklek. Om 

man däremot studerar de senaste 20 åren mer ingående finns ett mönster där vi hittar fler 

lindriga eller mycket lindriga isvintrar, och överlag minskad istjocklek (SMHI, 2020).  

När det gäller isvinterns längd finns en tydligare trend där den islagda perioden under 1900-

talet har förkortats med mellan 14 och 44 dagar i olika delar av Östersjöområdet. Den största 



 

förändringen har skett i söder. Vintern 2019/2020 slog rekord som de isfattigaste någonsin 

sedan man började mäta havsisens täckning (SMHI, 2020). 

Dessa förändringar påverkar inte bara människan. Även växt- och djurliv på land och i 

vatten kommer utan tvivel att påverkas av detta. Arter som finns idag kan få svårt att leva i 

de nya förhållandena eller konkurrens ut av andra arter som vandrar in i skärgården.  

 

Den allvarliga miljösituationen i haven för med sig att i planeringen av utvecklingsinsatser 

som ska genomföras i Bottenvikens skärgårdsområde måste ta höjd för ökade miljökrav. Det 

pågår och har gjorts flera utredningar kring behovet av åtgärder för ett hav i balans där 

särskilt Östersjön är i stort behov av åtgärder (Regeringskansliet, 2020) (Regeringskansliet, 

2018). De grunda havsvikarnas betydelse för produktionen i hela havsområdet och behovet 

av att skydda dessa lyfts i många sammanhang. Och det är ofta just de grunda vikarna som 

berörs av kommunernas utvecklingsinsatser så hur detta kan kombineras är en av framtids 

utmaningar.  

Förvaltningen av hav och vatten genom de olika EU-direktiven1 syftar till att få en 

sammanhållen förvaltning av nyttjandet av hav och marina resurser. Beslut om 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer fattas var sjätte år där nästa förvaltningsperiod är 

2021-2027. 

 

Det faktum att det finns en fin skärgård med många öar utanför Bottenvikskusten är inte 

känt av många. Inte ens alla som bor i kommunerna är medvetna om vad som finns runt 

hörnet. Detta gäller även på myndighetsnivå på nationellt plan och det gäller att ta till vara 

alla möjligheter att informera om både vad som finns och vilka förutsättningar som 

kommunerna verkar i.  

Denna allra nordligaste del av Östersjön och Bottniska viken avviker på många sätt från 

förhållandena längre söderut. Både vad gäller hur ekosystemet fungerar och dess 

miljöproblematik. Även om det bedrivs miljöövervakning i Bottenvikens kustområde täcker 

den inte upp kunskapsbehovet ut ett regionalt och lokalt perspektiv. Flera inventeringar av 

Bottenvikens växt- och djurliv har inletts såsom inventering av kustharr (Länsstyrelsen i 

Västerbottens län, 2019), projekt SeaCOMBO (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2020) och 

SEAmBOTH (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2020). Detta får effekt för såväl arbetet med 

havsplanering som när olika typer av miljöförbättrande åtgärder ska genomföras. 

 

Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete med regeringsuppdraget om att utveckla 

friluftslivet har många kopplingar till Bottenvikens skärgård kommunsamverkan där 

uppsatta mål i mångt och mycket sammanfaller (Regeringskansliet, 2012) (Naturvårdsverket, 

2020). Likaså gäller det arbetet med bevarandet av naturområden, där värdet för friluftslivet 

är en viktig aspekt både vid urval och i förvaltning av skyddade områden 

(Naturvårdsverket, 2017). I länsstyrelsernas regleringsbrev prioriterar regeringen särskilt, 

förutom skyddet av skogar, skydd av marina områden (Regeringen, 2020).  

 
1 Art- och habitatdirektivet, Vattendirektivet, Havsmiljödirektivet och Havsplaneringsdirektivet 



 

Sedan tidigare har hela Norrbottenskusten samt Lövångerskusten från Burehällorna i norr 

ner till den lilla ön Ören i Robertsfors kommun pekats ut som riksintresse för det rörliga 

friluftslivet (Naturvårdsverket, 2020). Även i arbetet med havsplaneringen ska friluftslivet 

tydligare inkluderas som beslutsunderlag. Utöver detta finns många projekt och initiativ till 

att utveckla cykel- och vandringsleder med tankar om att dessa ska följa kusten och att delar 

av dem går ut i skärgården. 

 

De senaste åren har man noterat ett ökat intresse för att vistas i naturen. Det gäller både 

människor med natur-vana men det är även en ökning av antalet människor som är ovana 

att vistas i naturen och som har högre krav på bekvämlighet och service. 

Under 2020 har Corona-pandemin fått stora effekter på världens länder, inte minst har 

besöksnäringen som drabbats hårt av nedstängda gränser och minskat resande. Detta har 

gjort att semester på hemorten har ökat nyfikenheten på vad som finns på hemmaplan. 

Särskilt gäller detta ett ökat intresse för olika typer av naturvistelser.  

 

En stark trend är en ökad efterfrågan på hållbart turistande. Hållbarhet är också ett allt 

starkare försäljningsargument för besöksnäringen. Resandet går mot individualitet, man vill 

ha unika upplevelser, träffa lokalbefolkning och ta del av den lokala kulturen. Man vill även 

vara aktiv, vandra, paddla, cykla och man vill lära sig något. En förskjutning mot att 

området är en vinterdestination för de internationella besökarna är också tydlig. Mörker, 

kyla och norrsken drar alltfler och i Luleå anordnas sedan några år tillbaka en stor 

nederländsk skridskotävling på den bana som plogas på Luleälvens is varje vinter. Kraven 

på boendestandarden ökar samtidigt som även tältandet och ”klara-dig-själv-resenärer” 

ökar. Maten är en del av upplevelsen och man söker genuint och lokalt. Kultur och 

möjligheten att fika lockar till besök (Dialogmöten, 2020) (Tillväxtverket, 2020). 

 

De kumulativa effekterna från båtlivet lyfts i många sammanhang och kan få konsekvenser i 

populära områden. Gällande båtlivet i Norrbotten och Västerbotten finns tendens till att det 

är färre som seglar och färre bobåtar med övernattning till förmån till fler mindre 

motorbåtar/daycruisers. Man har noterat att det görs färre rörelser i skärgården, man åker till 

en plats och stannar där. Även antalet vattenskotrar ökar markant från år till år.  

Samtidigt kommer fler långväga gäster från Finland och söderifrån (Dialogmöten, 2020). 

Östersjöns nordligaste punkt i Törefjärden drar folk och är föremål för en tysk regatta varje 

år (Agora direct, 2020) och kan nyttjas i större omfattning.  

 

Stränder är attraktiva platser, både för boende och friluftsliv. Strand- och grundområden är 

även viktiga miljöer för många djur och växter. Länsstyrelsernas karteringar av 

strandexploatering visar att fastlandskusten i Norrbottens och Västerbottens län ligger i nivå 

med flera andra kustlän (se Figur 12).  

Högst bland Bottenvikskommunerna ligger Piteå som har ca 41% exploaterad kust och lägst 

är Haparanda som har drygt 29% exploatering. Ute på öarna är det avsevärt lägre siffror 



 

men även där har Piteå högst andel exploaterade stränder (20%) medan Haparanda har den 

lägsta (ca 11%) (Länsstyrelserna, 2018). 

 

Det görs utredningar kring behovet av ett differentierat strandskydd (Regeringskansliet, 

2019) och i kommunerna pågår arbetet med utpekande av LIS-områden, bland annat ute på 

några öar i Bottenvikens skärgård. 

 

En bra digital uppkoppling börjar vara ett grundläggande krav för många. Det underlättar 

för företagande i skärgården där det är viktigt att vara nåbar. Besökare vill kunna lägga dela 

med sig av sina upplevelser och en bra uppkoppling ökar sjösäkerheten. Samtidigt kan det 

finnas ett ökande behov av att slippa vara uppkopplad och nåbar som ett sätt att vila ut från 

vardagens stress (Dialogmöten, 2020). 

Det börjar bli en självklarhet att kunna boka såväl transport, boende och upplevelser online. 

Såväl kommunmedborgare som besökare vill kunna lätt hitta information om vad som finns 

och erbjuds (Dialogmöten, 2020).  

  



 



 



 



 

 

  



 

Processen med att ta fram en ny strategi, Bottenvikens skärgård 2021-2030 – kommunsamverkan 

för dig som bor, besöker eller verkar i kust och skärgård, genomfördes inom ett projekt under 

hösten 2019 till december 2020. Projektets mål var att få en strategi som beskriver 

gemensamma utgångspunkter för de fem kustkommunernas samarbete kring 

skärgårdsutveckling under de kommande tio åren. Målet var även att den nya strategin är i 

linje med och bidrar till uppfyllandet av respektive kommuns uppsatta mål samt de 

regionala utvecklingsstrategierna i Norrbotten och Västerbotten.  

Viktigt var också att strategin baseras på input från och förankring med berörda aktörer i 

Bottenvikens kust och skärgård. Arbetet har därför skett i dialog med myndigheter, 

organisationer, företag och föreningar i området.  

Under det första halvåret 2021 togs beslut om förslag till strategi i samtliga fem kommuner.  

Strategin är beslutad av Kommunstyrelsen i Haparanda kommun (25 januari), Fritids- och 

kulturnämnden i Kalix kommun (18 februari), Kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå 

kommun (17 februari), Kommunfullmäktige i Piteå kommun (24 maj) samt 

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun (20 april). 

Lisa Lundstedt, samordnare Bottenvikens skärgård 

Allan Fjellvind, fritidschef, Fritid och kultur, Haparanda kommun (t.o.m juni 2020) 

Tomas Björnfot, näringslivstrateg, Näringslivsenheten, Haparanda kommun (fr.o.m juni 2020) 

Erkki Haarala, nämndsekreterare, Fritid och kultur, Kalix kommun 

Helena Holm, samordnare, Kulturarv, skärgård och turism, Luleå kommun   

Jenny Axelsson, avdelningschef, Fritid, Piteå kommun 

Ulrika Rönnlund, friluftssamordnare, Kultur och fritid, Skellefteå kommun  

Göran Wigren, förvaltningschef, Samhällsbyggnad, Haparanda kommun 

Karl-Göran Lindbäck, förvaltningschef, Fritid och kultur, Kalix kommun  

Ove Forsberg, avdelningschef, Kulturarv, skärgård och turism, Luleå kommun  

Mona Lundström, förvaltningschef, Kultur, Park och Fritid, Piteå kommun (t.o.m maj 2020) 

Annika Nordstrand, förvaltningschef, Kultur, Park och Fritid, Piteå kommun (fr.o.m maj 2020) 

Ingrid Thylin, förvaltningschef, Kultur och fritid, Skellefteå kommun (t.o.m maj 2020) 

Hans Pettersson, avdelningschef, Kultur och fritid, Skellefteå kommun (fr.o.m maj 2020)  

Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i 

Västerbottens län, Swedish Lapland Visit Board, Heart of Lapland, Luleå Business Region, 

Visit Piteå, Visit Skellefteå samt olika turistföretag och föreningar i området har bidragit med 

kunskap och inblick om behov och förutsättningar för skärgårdsutveckling. Strategin har 

även lyfts internt i kommunerna med berörda nämnder och förvaltningar i de olika 

kommunerna.  



Haparanda
stad
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