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Fortsatt kartering av marina förekomster  

ÅLR 2019/3548 

78 S4 

Bakgrund 

Under ett första, nyligen avslutat projekt med systematisk kartering av 

undervattensmiljöer under åren 2016-2018 erhölls viktig information och 

underlag för fortsatt arbete med de marina förekomsterna av Natura 

2000-habitat. Projektet genererade även annan information, bland annat i 

form av ny forskning och förbättrade verktyg för modellering av 

förekomster av habitat och arter i den åländska undervattensmiljön.  

Projektet var helfinansierat av den Europeiska havs- och fiskerifonden 

(EHFF) och landskapets operativa program. Under projektet blev delar 

av de åländska marina områdena undersökta medan stora områden 

återstår att kartlägga. Inom det projektet undersöktes inte heller områden 

inom de befintliga naturreservaten och Natura 2000-områden även om 

behov av information om de marina förekomsterna finns även vad gäller 

dem. Ett nytt samarbetsprojekt har därför initierats mellan Ålands 

landskapsregering och Åbo Akademi, med syfte att förbättra 

förvaltningen av de marina livsmiljöer inom de åländska havsvatten samt 

i slutänden inrätta marina skyddsområden i nödvändig omfattning.  

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslutar att ingå ett avtal med Åbo Akademi utifrån 

den till avtalet bifogade projektplanen, enlighet med bilaga 1 S419E22. 

 

Motivering 

Projektet med fortsatt kartering av havsområden bidrar till nödvändig 

information om undervattensförekomsterna i de åländska havsområdena 

hjälper därmed Åland att uppfylla flera olika krav som har ålagts av EU i 

fråga om bland annat naturskydd, havsplanering och uppnåendet av god 

status i de marina områdena. Pengar har beviljats från EHFF (främst för 

del 1) och The Baltic Sea Conservation Foundation (Baltcf) (främst med 

inriktning på del 2) för genomförande av projektet. Bägge delarna bidrar 

till flera olika målsättningar. Inrättande av nya skyddsområden är ett 

villkor, framför allt för finansieringen från Baltcf, samtidigt som det 

finns krav från EU-kommissionen att inrätta Natura 2000-områden för 

flera marina habitat och marina arter. För att definiera och fastställa Åbo 



 2 (2) 

Akademis och landskapsregeringens rättigheter och skyldigheter i 

sammanhanget behövs ett avtal.  Eftersom projektet består av två delar 

varav den ena ska bidra med kunskap och underlag samt generera nya 

skyddsområden samtidigt som den andra delen bidrar med information 

för vattenvården och marina strategin. Detta beslut berör främst del 2 

som handlar om marina skyddsområden och övriga behov av information 

vad gäller känsliga marina förekomster och hanteringen av dem även vad 

gäller användningen av marina resurser.  
Behovet att genomföra ett sådant projekt är brådskande eftersom det 

vetenskapliga underlaget är avgörande för utseende av områden av 

gemenskapsintresse och i förlängningen för att kunna slutföra Natura 2000-

programmet. 

 

____________________________________ 

 



AVTAL OM FORSKNINGSSAMARBETE 
 

 
1. Parter och Information om Projektet 
 

Projektets namn: Inventering av Ålands havsområden för att förbättra 
förvaltningen av marina miljöer (del 2) 

Projektets längd: 
 
Projektet inleds 1.4.2019 och avslutas 28.2.2030. 
 
 
Parterna: 
 
Detta avtal har uppgjorts av och ingås emellan forskningsparterna.  

 

1) Ålands landskapsregering  
Miljöbyrån 
Projektledare: Naturvårdsintendent Maija Häggblom 
Adress: PB 1060, 22111 Mariehamn 
Tfn:018-25458 
E-post:maija.haggblom@regeringen.ax 
(“LR”)  
 
 
Och 
 
2) Åbo Akademi  
Domkyrkotorget 3 
FI-20500 Åbo/Turku  
FO-nummer: 0246312-1 
(“Akademin”) 
 
Miljö- och marinbiologi, Biovetenskaper 
Projektledare: Sonja Salovius-Laurén 
Kontaktperson: Sonja Salovius-Laurén 
Adress: Artillerig 6, FI-20520, Åbo Finland 
E-post: sonja.salovius@abo.fi 
Tel: +358 2 215 3450 
Mobil: +358 40 742 6672 
 
 
2. Föremål och syfte för avtalet 

Föremålet för detta avtal är det ovannämnda forskningsprojektet (”Projektet”). Forskningsplanen finns 
som Bilaga 1 i detta avtal.  

 
Syftet med detta avtal är att fastställa villkoren för samarbetet inom projektet. Detta avtal koordineras 
av Ålands Landsskapsregering, men all planering av projektet sker i samarbete med Akademin 
 
Enligt bifogade ”Declaration of support from the competent authority” (bilaga 2) förbinder sig LR att 
inrätta marina skyddsområden (Marine Protected Areas, MPAs) i Åländska havsområden på minst 30 
km2 på basis av forskningsresultat. Under projekttiden 1.5.2019-30.4.2023 ska 15 km2 få skyddsstatus 
och resten inom två år efter att projektet tagit slut. LR förbinder sig också via ”Financial commitment” 
(bilaga 2) till att avsätta 200 000 € under projekttiden och senast inom 2 år efter att projektet tagit slut, 
för att lösa in havsområden för att kunna införliva dem i skyddsområdesnätverket. Detta är relaterat till 

Bilaga 1 S419E22 



kravet från Baltic Sea Conservation Foundation gentemot Akademin, som bidrar med match funding 
för projektet. LR förbinder sig att ytterligare inrätta 35 km2 MPA före 31.2.2030 i enighet med kraven 
från Baltic Sea Conservation Foundation gentemot Akademin. Om kraven inte uppfylls ansvarar LR för 
det beloppet som Baltic Sea Conservation Foundation eventuellt återkräver av Akademin.  
 
 
3. Finansiering  
 
Vardera parten bidrar med egen finansiering enligt forskningsplanen (bilaga 1).  
 
Villkoren i detta avtal härstammar från kraven från Baltic Sea Conservation Foundation (Balt cf), som 
finansierar ett omfattande projekt med namnet ”Marine inventories to support ecosystem-based 
management and the expansion of the MPA network in Åland Islands”. Finansieringen av Balt cf är 
230 000 € för att kunna göra heltäckande inventeringar kring de Åländska kustvattnen och kommer att 
nyttjas för intensiva fältinventeringar, olika typer av databehandling och för kommunikation med 
intressenter och slutanvändare. Det av Balt cf finansierade projektet görs också i nära samarbete 
mellan ÅA och LR. 
 
4. Ägande- och nyttjanderätt av resultat  
 
Allt material som bearbetas och samlas in kommer att användas för att producera information som 
skall stöda förvaltningen av den Åländska havsmiljön och är således tillgängligt för alla Parter. 
Äganderätten till källmaterialet ändras inte med detta avtal. De i Projektet producerade Resultaten hör 
till den Parten eller de Parterna som har åstadkommit eller bearbetat dem. Om Parterna har 
åstadkommit Resultaten eller en del av dem tillsammans, skall Parterna avtala om vidare användning 
och överlåtelsevillkor.  
Parterna har rätt att nyttja eller förfoga över Resultaten i annan forskning och i undervisning samt i 
forskningsverksamhet som finansieras av en utomstående med iakttagande av 
sekretessbestämmelsen och erfordrade lov. Nyttjanderätten innefattar även rätten att vidareutveckla 
Resultaten, om inte annat avtalats.  
 
 
5. Ansvar 
 
5.1 Parterna skall genomföra Projektet i enlighet med den bifogade Forskningsplanen, med 
iakttagande av god forsknings sed samt med användandet av professionell personal. Parterna ska 
överlämna Resultaten så felfria som möjligt.  
 
5.2 En Part är ansvarig för direkta skador som denne åsamkar andra Parter. Avtalsparten är dock ej 
ansvarig för indirekt skada eller förlust, så som: 
   
1) förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, 
2) annan förlust till följd av att Resultatet inte kan utnyttjas på det sätt som avses, 
3) utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, 
4) förlust till följd av skada på annan egendom än Resultatet, eller 
5) annan liknande svårförutsebar förlust 
 
som denne har åsamkat andra Parter i samband med projektet. 
 
5.3 En Part är inte ansvarig för skada som annan Part har åsamkat tredje part. Parterna är inte 
ansvariga för del eller dröjsmål åsamkade av andra Parter. Parterna är inte ansvariga för egna fel eller 
dröjsmål som beror på force majeure. Alla händelser som förhindrar eller gör utförandet av Projektet 
oskäligt svårt inom den fastställda tiden skall anses som force majeure. Sådana händelser innefattar, 
men begränsar sig inte till, krig, uppror, naturkatastrof, energistopp, brand, strejk, blockad, material 
restriktioner pålagd av statsbudgeten eller annan lika speciell och ovanlig anledning utom Partens 
kontroll.  
 
5.4. Maxgränsen för en Parts ansvar gentemot den andra Parten beträffande samtliga krav skall 
uppgå till 50 000 euro. Denna gräns gäller ej ansvar för eventuella återkrav från Baltic Sea 
Conservation Foundation.  



 
5.4 De undantag och begränsningar av ansvar som stipuleras ovan skall inte tillämpas på skada eller 
förlust orsakad uppsåtligen eller på grund av grov vårdslöshet. 
 
 
6. Avtalets omfattning och giltighet 
 
6.1 Detta Avtal träder i kraft efter alla Parters undertecknande, men tillämpas även retroaktivt fr.o.m. 
Projektets inledningsdatum. Avtalet är i kraft tills alla Parters skyldigheter under detta Avtal har 
uppfyllts. 
 
6.2 Om en Part materiellt bryter mot bestämmelserna i detta Avtal och inte rättar till detta inom trettio 
(30) dagar från det skriftliga meddelandet om det, är den andra Parten berättigad till att avsluta detta 
Avtal. Rättigheterna som den försumliga Parten har erhållit från andra Parten i enlighet med detta 
Avtal skall upphöra på dagen för upphörandet. Den försumliga Parten skall återlämna alla Resultat till 
den andra Parten. De rättigheter som de andra Parterna har erhållit av den försumliga Parten skall 
förbli i kraft trots avtalets upphörande för den försumliga Partens del. 
 
6.3 Om en Part är uppenbart insolvent, begär eller är begärd i konkurs eller likvidation eller något 
annat arrangemang till kreditgivarens förmån, är de andra Parterna berättigade till att gemensamt 
avsluta detta Avtal för denne parts del med omedelbar verkan. Bestämmelserna i avsnitt 8.2 gällande 
den försumliga Partens nyttjanderätt skall tillämpas även på sådan insolvent Part. 
 
 

8. Övriga avtalsvillkor 
 
8.1 Rättelser eller ändringar till detta Avtal skall göras skriftligt. De träder i kraft efter att Parternas 
auktoriserade representanter har skriftligen har bekräftat ändringarna. 
 
8.3 Om någon bestämmelse i detta Avtal inte går att verkställa så förblir den resterande delen av 
Avtalet i kraft. Parterna skall dock till en skälig grad anstränga sig att ersätta den icke-verkställbara 
bestämmelsen med en sådan gällande bestämmelse som återspeglar Parternas avsikter vid tiden för 
detta Avtals undertecknande. 
 

8.4. Detta Avtal regleras och tolkas av Finlands lag. Alla dispyter, kontroverser eller krav gällande 
detta Avtal, inklusive giltighet, upphörande eller brytandet av Avtalet, som inte kan uppgöras i godo 
inom sextio (60) dagar från att Parterna har erhållit ett skriftligt meddelande om dispyten, skall 
avgöras slutgiltigt genom rättegångsbehandling i Ålands tingsrätt. 

 
8.5 Ingen Part är tillåten att överlåta detta Avtal, hela eller delar av det, till tredje part utan de andra 
Parternas samtycke. 
 
8.6.  Om det förekommer motsägelser eller konflikter mellan detta Avtal eller dess bilagor så skall 
följande hierarki tillämpas: 
 

1. Detta Avtal 
2. Declaration of support from the competent authority  
3. Forskningsplanen i Bilaga 1  
 

 
 
11. Bilagor till Avtalet 
 
Följande bilagor utgör en väsentlig del av Avtalet. 
 
   1. Forskningsplanen (inkl. kostnader, finansieringsplan)   

2. Declaration of support from the competent authority  
Detta Avtal har uppgjorts i  2 likalydande exemplar, 1 exemplar för varje part.  
 
 



ÅLANDS LANDSKAPSREGERING/MILJÖBYRÅN 
 
Datum och plats: 
 
 Mariehamn,    .    .2019 
 
 
____________________________________ 
Namn:  Camilla Gunell 
Position: Vicelantråd 
 
 
 
 
____________________________________ 
Namn: Maija Häggblom 
Position: Naturvårdsintendent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅBO AKADEMI 
 
Datum och plats: 
 
Åbo,      .       .2019 
 
  
 
____________________________________ 
Namn:  Mikko Hupa 
Position: Rektor 
 
 
 
____________________________________ 
Namn: Sonja Salovius-Laurén  
Position: Projektledare  

 










































