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Ärende 

Sjöfartsverkets förslag till förhöjda farledsavgifter och lotsavgifter för år 2022 

Sjöfartsverket föreslår för år 2022 en höjning av farledsavgifterna med 9,1 procent och 

lotsavgifterna med 10 procent. 

 

Landskapsregeringen uppmanar Sjöfartsverket att ompröva sina förslag och inte besluta 

om förhöjda farleds- och lotsavgifter för år 2022. 

 

Sjöfarten är för den åländska ekonomin och har under en mycket lång tid varit motorn 

kring vilken en bredd av företag inom tjänstesektorn har växt upp så som logistik, handel, 

byggnation, finansiella transaktioner, försäkringsverksamhet, företagsservice, IKT, kreativa 

industrier, turism samt även förädlingsverksamhet. Åland har haft goda 

transportförbindelser under flera årtionden till Stockholm, Kapellskär och Grisslehamn 

samt till Åbo, Helsingfors och Nådendal. Sysselsättningsmässigt, ekonomiskt, 

transportlogistiskt och med beaktande av försörjningsberedskapen är 

transportförbindelserna för såväl personer som gods centrala för Åland. 

 

Åland har aktivt verkat för att transporter av personer och gods ska kunna ske smidigt 

och på kommersiella villkor. Det har varit en positiv utveckling som stärkt det maritima 

klustret i norra Östersjön vilket gynnat övergång av godstransporter till miljövänligare 

alternativ på köl inte bara i närområdet. 

 

Det är med stigande oro landskapsregeringen noterar nyheter om förhöjda avgifter för 

nyttjande av farleder och lotsning. De samhällsekonomiska konsekvenserna av 

försämrade förutsättningar för sjöfarten, och särskilt vid risken för minskad färjtrafik till 

och från Åland, är betydande.  

 

 

Finansminister Roger Höglund 

 

 

Stf. avdelningschef Susanne Strand 
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