
Åtgärd nr Åtgärd titel

Status 

2014

Status 

2020 Vilka ska vi jobba med

Strategi 1 - åtgärder vattenkvalitet

1 Information om åtgärder för minskning av näringsläckage från jordbruksmark

2 Fullfölja åtgärdspaketet för Slätbaken 

3 Anläggning av våtmarker

4 Förbättrad tillsyn och omprövning av villkor för tillståndspliktiga verksamheter

5 Åtgärder i reningsverk 

6 Inventera, utvärdera och åtgärda enskilda avlopp

7 Information till båtfolk 

8 Anläggning av mottagningsstationer  för båttoalettavfall från fritidsbåtar

9 Förbättrad tillgång till miljöbränsle

10 Anläggning av båtbottentvättar 

11 Anlägga musselodlingar för upptag av näringsämnen

Strategi 2-4 - områdesskydd, naturvårdsavtal och rovdjurskontroll 

12 Översyn av djurskyddsområden 

13 Skötsel av vattenmiljöer 

14 Skydd av lekområden

15 Nya skötselplaner för naturreservaten

16 Hänsynsområden

17 Naturvårdsavtal

18 Decimera mink

Strategi 5-6 - fiskevård och hållbart fiske 

19 Kartläggning av fiskbeståndsstorlek och lekplatser

20 Insamling och bearbetning av fiskestatistik

21 Kartläggning av fritidsfiske och yrkesfiske i området

22 Inventering av kustmynnande vattendrag och grunda vika

23 Fiskevårdsplan

24 Restaurering av påverkade lek- och uppväxtmiljöer för fisk (kustområdet)

25 Fisketillsyn

26 Restaurering av vattendrag i närområdet

27 Bilda ett fiskevårdsområde

28 Reglering av skarv



29 Förändra skyddsjakt-bestämmelserna för gråsäl

30 Anpassa fredningstider och fredningsområden inom nationellt regelverk

31 Ändra rätten till fritt handredskapsfiske

Strategi 7 - skötsel av landskap och kulturmiljöer 

32 Inventering och klassning av kulturmiljövärden 

33 Upprätta en kulturlandskapsplan

34 Konsulter för ansökan och info

35 Betesplanering

36 Regional myndighetssamverkan 

37 Översyn av nuvarande regelverk

38 Kompetensutveckling om skärgårdsjordbruk

39 Naturvårdsavtal och skötelsavtal för landskapsvård

40 Anpassa och utnyttja stödformer för byggnadsvård

41 Bilda en lokal förvaltningsorganisation 

42 Utveckla system för betesförmedling 

43 Rådgivning, underhåll och renovering av kulturhistoriska värden

44 Restaureringssatsning och kompetensutveckling av entreprenörer

Strategi 8 - åtgärder för småskalig förädling

45 Inventering av entreprenörer, produkter, förädlare i närområdet och föreslå produktutveckling

46 Sök alternativa inkomster (turism) inom brukande. T.ex. bo på skärgårdshemman

47 Inventering och rådgivning om olika finansieringsmöjligheter för småskalig förädling

48 Rådgivning och åtgärder för bättre infrastruktur vid slakt

49 Utveckla och lansera lokalt varumärke samt marknadsföra lokala produkter

Strategi 9 - ägande, boende och brukande 

50 Verka för skapande av stiftelse för ägande och/eller utveckling av områdets värden och möjligheter

51 Analysera vilka behov av maskiner som behövs för skärvården och skapa en maskinring

52 Skapa policy för tillkomsten av nya åretruntbostäder och för tomtavstyckning

53 Utreda behov av infrastruktur och anläggningar anpassade för skärvården

Strategi 10 - kommunal och regional planering

54 Ta fram marina habitatkartor 

55 Avgränsa och klassificera värdefulla marina områden

56 Verka för att kommunen ställer sig bakom BSPA-planen genom beslut i fullmäktige

57 Beslut om att samverkansplanen integreras i den kommunala översiktsplanen



58 Uppdatera befintlig miljöatlas

Strategi 11 - fysisk planering, prövning och tillsyn 

59 Skapa resurser som möjliggör för kommunen att ta fram planeringsunderlag och genomföra planering

60 Bättre fungerande samverkan mellan lokala och regionala myndigheter

61 Restriktivitet vid tillstånds- prövning av ny bebyggelse, anläggningar och verksamhet i området 

62 Ej tillåta muddring eller dumpning av muddermassor i BSPA-området

63 Ej tillåta uppförandet av vindkraftverk i BSPA-området

Strategi 12 - hållbar utveckling av besöksnäringarna

64 Informera om området på lämpliga platser

65 Sopmajor finns och underhålls X 

66 Tillgängliggöra båtramper vid entréerna 

67 Anlägga en snorkelled

68 Grillplatser samt vindskydd anordnas på några platser

69 Information och kommunikation på hemsida

70 Anlägga förtöjningsbojar i naturhamnar

71 Ta fram en folder för området samt en ny infotavla

72 Skärgårds ”rangers”

73 Skapa, skydda och lansera varumärke för området

74 Inventera vad som finns idag – vilka aktörer och göra en bärkraftsanalys

75 Rådgivning om olika investeringsstöd, t. ex landsbygdsprogram

76 Möjlighet att följa med på yrkesfisketur, jaktturer

77 Kompetensutveckling av guider och turistentreprenörer

78 Utveckla möjligheterna till ”båtluffning” mellan öarna i området

79 Resepaket med boende, mat och båttur att köpa

80 Torrdykning, vrakvisning


