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Projekt Tillgängligt och hållbart 

friluftsliv i Bottenvikens kust och 

skärgård innehåller sex delprojekt, 

ett kommungemensamt och ett i 

vardera av den fem kommuner 

som ingår i Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan.  

Projekttiden är tre år med start 1 

april 2022 och avslut senast den 31 

mars 2025.  

Projektet har beviljats statliga 

medfinansiering genom LONA 

(lokala naturvårdsobjekt) genom 

länsstyrelserna i Norrbotten och 

Västerbotten. 

Projektet syftar att: 

• informera om skärgårdens

natur- och kulturvärden,

• utveckla och testa ny

teknik för en mer

miljövänlig och hållbar

dasshantering i känslig

skärgårdsmiljö,

• skapa förbättrade

möjligheter till friluftsliv för personer med rörelsehinder,

• erbjuda tätortsnära naturupplevelser skärgårdsmiljö samt

• skapa förbättrade möjligheter till rekreation och friluftsliv Bottenvikens kust och skärgård.

Under projekttiden ska sex besöksmål utvecklas avseende olika insatser. 

I naturreservatet Torne-Furö ska en vandringsled anläggas och informationsskyltar sättas upp. 

Längs leden ska ett par bänkar sättas upp.  
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• Skapa ökade möjligheter till besökare att upptäcka naturreservatets naturvärden, 

• Få fler människor att lämna badstranden och komma ut i naturen, 

• sprida kunskap om skärgårdens och naturreservatets naturvärden samt att  

• göra ett attraktivt besöksmål ännu attraktivare.  

I delprojektet ska anläggningarna på det tätortsnära besöksmålet Vassholmen i Kalix kommun, 

kompletteras och ytterligare tillgänglighetsanpassas. På öns östra udde finns idag vindskydd och 

grillplats med utsikt på Kalixälvens mynning. Det är dessa som ska göras tillgänglighetsanpassade 

med bred spångning för att möjliggöra för fler att njuta av platsen och naturen samtidigt som ta 

del av information om skärgårdens natur- och kulturvärden. Tillgänglighetsanpassad spångning 

ska även anläggas från grillplatsen till kajen. 

• Ge fler människor möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv, 

• levandegöra öns och områdets kulturhistoria och sprida kunskap om skärgårdens natur- 

och kulturvärden,  

• skapa ett tätorts- och skärgårdnära besöksmål som inspirerar till fler utflykter ut i 

skärgården, 

• återskapa Kalix tätorts identitet som en kust- och hamnstad samt 

• göra ett attraktivt besöksmål ännu attraktivare.  

• Att fler upptäckt besöksmålet och att antalet besökare ökat,  

• att fler känner till områdets kulturhistoria, 

• att Kalix tätort upplevs som en kuststad med möjlighet till tätortsnära friluftsliv,  

• ett ökat friluftsliv, aktiva besökare och förbättrad folkhälsa, 

• att fler lockats till att upptäcka skärgården och dess möjligheter samt 

• ökad efterfrågan att komma ut i skärgården och därmed förbättrade möjligheter för 

företagande och landsbygdsutveckling.  

Tillgången till dass vid anläggningar i skärgården är grundläggande, liksom att dessa inte ska ger 

upphov till negativ påverkan på omgivande mark och vatten. Hittills finns olika sätt att hantera 

detta vilka alla har både för- och nackdelar. Inspirerad av projekt ”Hållbar skärgård” i Tanums 

kommun har tankarna på en solcelldriven förmultningstoalett vuxit som ett alternativ för 

Bottenvikens skärgård. Kravet är att dassen ska fungera även i norra Sveriges klimat med kalla 

vintrar och kortare sommarsäsong vilket inte befintliga dasslösningar gör. 

I projektet kommer en eller flera modeller testas och förhoppningen är att hitta en lösning som 

passar kan placeras på fler ställen i skärgården.  

• att inhämta kunskapsunderlag och testa hållbara lösningar för förmultningsdass som: 

‐ kan användas i svårtillgängliga områden såsom i skärgården, 
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‐ fungerar i kallt klimat, 

‐ inte kräver ständig skötsel och tillsyn, 

‐ ger minskade utsläpp av näringsämnen till mark- och vatten samt att 

‐ bidrar till att uppfylla uppsatta mål i strategin för Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan. 

• att fler besöksmål i kust och skärgård kan förses med hållbara torrdass så att befintliga

torrdassanläggningar kan uppgraderas. Därmed bidrar detta till:

‐ minskade sanitära olägenheter i populära naturområden, 

‐ förbättrade miljöförhållanden genom minskade utsläpp av näringsämnen till mark och 

vatten, 

‐ ökad tillgänglighet vid anläggningar i kust- och skärgård, 

‐ att fler, även personer med något högre krav på bekvämlighet, vågar pröva 

friluftlivsaktiviteter i kust- och fjällmiljö, 

‐ förbättrad arbetsmiljö för skötselansvariga personer för dassanläggningar, 

‐ uppfyllandet av kommunala, regionala och nationella mål om minskad miljöbelastning, 

landsbygdsutveckling och attraktiva kommuner och regioner. 

I delprojektet ska spångning anläggas och informationsskyltar sättas upp på Fingermanholmen 

nära Piteå tätort i Piteå kommun. Tanken är att detta stadsnära besöksmål ska vara ett första steg 

till fler tar sig ut för att upptäcka skärgården för att ta del av dess möjligheter till friluftsliv. 

• Ge fler människor möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv,

• levandegöra öns och områdets kulturhistoria och sprida kunskap om skärgårdens natur- 

och kulturvärden,

• skapa ett tätorts- och skärgårdnära besöksmål som inspirerar till fler utflykter ut i

skärgården samt

• göra ett attraktivt besöksmål ännu attraktivare.

• Att fler kommit ut i naturen och tagit del av öns möjligheter,

• ökad kunskap om samt ett bevarande av öns kulturhistoria,

• att fler lockats till att upptäcka skärgården och dess möjligheter,

• ett ökat friluftsliv, aktiva besökare och förbättrad folkhälsa samt

• ökad efterfrågan att komma ut i skärgården och därmed förbättrade möjligheter för

företagande och landsbygdsutveckling.

I delprojektet ska spångning anläggas och informationsskyltar sättas upp på Gåsören nära 

Skellefteå. I projektet ska även en brygga anläggas för att möjliggöra angöring av en 

tillgänglighetsanpassad turbåt. Tanken är att skapa bättre möjligheter för personer med nedsatt 

rörelseförmåga att uppleva den unika kust- och havsmiljön samt att sprida information om 

miljöförhållanden och kulturhistoria i området. 
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Projektet kommer att genomföras i samarbete med Svenska Kryssarklubben - Bottenvikskretsen 

för planering.  

• Ge fler människor möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv i skärgårdsmiljö,

• levandegöra öns och områdets kulturhistoria och sprida kunskap om skärgårdens natur- 

och kulturvärden,

• skapa ett tätorts- och skärgårdnära besöksmål som inspirerar till fler utflykter ut i

skärgården,

• göra ett attraktivt besöksmål ännu attraktivare.

• Att fler upptäckt besöksmålet och att antalet besökare ökat,

• att fler känner till områdets kulturhistoria,

• att fler lockats till att upptäcka skärgården och dess möjligheter till friluftsliv,

• ett ökat friluftsliv, aktiva besökare och förbättrad folkhälsa samt

• ökad efterfrågan att komma ut i skärgården och därmed förbättrade möjligheter för

företagande och landsbygdsutveckling.

I delprojektet ska en karta som visar vandringleder i kust och skärgård, tas fram. 

• med hjälp av vandringsleder lyfta möjligheten att även utforska den del av Bottenvikens

kust och skärgård som går att nå utan egen båt eller turbåtstrafik,

• både förlänga säsongen för besök och öka attraktionen för fastlandsdelen av området,

• dra vi nytta av och uppmuntra det stora intresse som just nu finns kring vandring och

friluftsliv samt

• ge inspiration till naturvistelser och aktiv fritid.

• Att fler kommit ut i naturen och upptäckt nya pärlor i kust och skärgård,

• Förbättrad folkhälsa och positiva upplevelser som ger mersmak till ett aktivt friluftsliv.


	Projekt: Tillgängligt och hållbart friluftsliv i Bottenvikens kust och skärgård
	Delprojekt Haparanda kommun: Friluftsliv i skyddad natur på Torne-Furö
	Delprojekt Haparanda kommun: Friluftsliv i skyddad natur på Torne-Furö
	Åtgärderna syftar till att:

	Delprojekt Kalix kommun: Tätortsnära och tillgänglig natur och kultur på Vassholmen
	Åtgärderna syftar till att:
	På sikt ska delprojektet bidra till:

	Delprojekt Luleå kommun: Ny teknik för hållbar dasslösning i känsliga skärgårdsmiljöer
	Åtgärderna syftar till att:
	På sikt ska delprojektet bidra till:

	Delprojekt Piteå kommun: Tätortsnära friluftsliv i skärgårdsmiljö
	Åtgärderna syftar till att:
	På sikt ska delprojektet bidra till:

	Delprojekt Skellefteå kommun: Tätortsnära och tillgänglig natur och kultur på Gåsören
	Åtgärderna syftar till att:
	På sikt ska delprojektet bidra till att:

	Delprojekt: Inspirationskarta ”Vandra i Bottenvikens kust och skärgård”
	Åtgärden syftar till att:
	På sikt ska delprojektet bidra till:



