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Landskapsstyrelsens ställningstagande: Det behövs inga fler naturskyddsområden i 

Kvarken 

 
 Miljöministeriet har i ett pressmeddelande daterat den 6 maj meddelat 

att det avser börja bereda en statsrådsförordning om inrättande av ett 

naturskyddsområde i sådana statsägda områden i Kvarken som reser-

verats för naturskyddsändamål. Enligt pressmeddelandet ligger områ-

dena i Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa och Vörå. Merparten 

av områdena ingår i nätverket Natura 2000 och i världsarvsobjektet 

Kvarkens skärgård. Avsikten är att förordningen ska träda i kraft år 

2021. 

 

 Landskapsstyrelsen behandlade frågan vid sitt möte 25.5.2020.  

 

 Det föreslagna naturskyddsområdet är omfattande såväl till areal som 

till geografisk utbredning. Österbottens förbund vill framhålla att Kvar-

kens världsarv inte är ett sådant område som reserverats för natur-

skyddsändamål. Naturskyddet förverkligas genom naturvårdslagen och 

bestämmelser om användningen av områden som anvisats för natur-

skydd finns i nämnda lag. Lagen påverkar exempelvis hur områden an-

vänds för turism- och rekreationsändamål samt för jakt. 

 

 Landskapsstyrelsen anser att Kvarkenområdet inte behöver ytterligare 

naturskyddsområden. Redan nu upplevs framförallt på lokal nivå att na-

turskyddsområdenas inverkan på boende och befolkningens försörjning 

är negativ. I följande kartapplikation finns skyddsområden och Natura 

2000-områden presenterade: https://arcg.is/018vW9.  

 

 I samband med nomineringen av Kvarkens världsarvsområde var den 

gemensamma åsikten bl.a. att världsarvet inte förutsätter nya skydds-

områden. Om detta finns Västra Finlands miljöcentrals, Forststyrelsens, 

Österbottens TE-centrals, Österbottens förbunds och områdets kommu-

ners avsiktsförklaring. I den konstateras bl.a. att skötseln och använd-

ningen av de naturskyddsområden som finns inom det föreslagna 

världsarvsområdet ska förverkligas i samarbete med den lokala befolk-

ningen och myndigheterna.  

 

 Enligt den feedback som kommer från invånare och näringsidkare har 

detta inte förverkligats. Om beredningen av denna förordning som nu är 

aktuell har ansvariga myndigheter inte informerat Österbottens förbund 

vare sig under uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040 eller 

Finlands havsplan 2030. I bägge dessa planläggningsprocesser har om-

fattande myndighetssamarbete och delaktighetsarbete genomförts där 

såväl miljöministeriets som Forststyrelsens representanter har deltagit. 

I havsplaneprocessen har även hållits enskilda möten med myndigheter 

och organisationer. Koordineringsgruppen för havsplaneringen hade ett 

enskilt möte med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbot-

https://arcg.is/018vW9
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ten den 20 mars och med Forststyrelsen så sent som den 7 april. Vid 

dessa möten framkom ingenting om beredningen av ett nytt natur-

skyddsområde i Kvarken. 

 

 Detta är mycket beklagligt, eftersom den förordning som avses att be-

redas kommer att påverka både Österbottens landskapsplan 2040 och 

Finlands havsplan 2030. Österbottens förbund understryker vikten av 

att information i dylika fall erhålls i ett tidigt skede, dvs. redan när för-

beredelserna för beredandet av en förordning eller lagändring inleds. 

Informationsgången och samarbetet mellan myndigheter är av stor be-

tydelse. Det förfaringssätt som nu tillämpats undergräver planerings-

processer, försvårar insyn och rubbar dessutom invånarnas förtroende 

för myndigheters verksamhet.  

 

 

 

Joakim Strand  Kaj Suomela 

 Landskapsstyrelsens ordförande Landskapsdirektör 


