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(1) Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet 
om integrerad förvaltning av kustområden: 
en gemenskapsstrategi (KOM(2000) 547).

Inledning
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Europeiska unionens kustområden är under ständigt tryck.
Nästan hälften av unionens befolkning bor för närvarande
högst 50 kilometer från kusten (1) och resurserna i
kustområdena står för en stor del av unionens ekonomiska
välstånd. Fiske-, sjöfarts- och turistindustrin tävlar alla om
nödvändigt utrymme längs Europas cirka 89 000 kilometer
långa kustlinje och kustområdena omfattar några av Europas
mest ömtåliga och värdefulla naturområden.

Emellertid leder denna ökade efterfrågan på kustområdets
resurser även till försämringar av dessa. Försämrad vattenkvalitet
och vattenkvantitet, påskyndad erosion, ansamling av
föroreningar, minskade fiskeresurser osv. Denna försämring får
också negativa konsekvenser för samhälle och ekonomi.

Många av de problem som Europas kustområden står inför
berör mer än ett land. Om exempelvis en oljetanker skulle
sjunka i Engelska kanalen påverkar oljeutsläppet troligtvis både
Storbritannien och Frankrike. På samma sätt skulle industriella
föroreningar eller jordbruksutsläpp som hamnar i floden Donau
i Österrike passera många nationsgränser innan de slutligen flöt
ut i Svarta havet hundratals mil bort i Rumänien.

EU:s kustområden kan också vara påverkade av politik som
vid första ögonkastet inte verkar ha något att göra med dem.
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP), kan till exempel
påverka hur stor mängd exkrementer från intensivbrukade
svin- och boskapsgårdar som regelbundet spolas ut i bäckar
och floder. Nitrater som finns i gödsel och kemiska



gödningsmedel främjar tillväxten av blågröna alger, som
förökar sig med enorm hastighet och kväver många andra
slag av marint liv. När det når havet kan detta algrika vatten
orsaka allvarliga problem för kustområdena, speciellt i form
av förorenade badstränder. Utveckling av jordbrukspolitiken
kan förhoppningsvis minska problemen med
nitratföroreningar.

På samma sätt kan EU:s politik som är avsedd att påverka den
ekonomiska livskraften för landsbygds- och bergsområden
starkt påverka antalet personer som flyttar till kusten.

Med tanke på alla dessa faktorer är Europas kustområden
berättigade till särskild uppmärksamhet från unionens
beslutsfattare. Det är därför som Europeiska unionen arbetar
på att införa en samordnad politik för unionens kustområden (1).
Europeiska kommissionen är verksam för att förbättra de
delar av EU:s politik som påverkar kustområden, och
uppmanar samtidigt medlemsstaterna att lägga fram
nationella strategier för vad som kallas integrerad förvaltning
av kustområden.

Kommissionens mål med att främja den integrerade
förvaltningen av kustområden är att uppnå samspel mellan
alla beslutsfattare och strategier på lokal, regional och
nationell nivå samt på gemenskapsnivå som påverkar det
dagliga livet i unionens kustområden.
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(1) KOM(2000) 547 av den 27 september 2000.



Den integrerade förvaltningen av kustområden är avsedd att
sammankoppla alla de olika strategier som påverkar unionens
kustområden. Det handlar om både planering och förvaltning av
kustområdenas resurser och areal. Det är inte en engångslösning
utan en pågående dynamisk process som utvecklas med tiden.

Behovet av att sammankoppla alla lokala, regionala, nationella
och europeiska beslutsfattare och intressenter vars aktiviteter
påverkar kustområdena är centralt för den integrerade
förvaltningen av kustområden. Utan samordning på alla nivåer
kommer ansträngningarna för att skydda unionens kustlinjer
endast att ha begränsad framgång. Intressenterna omfattar inte
bara regeringsföreträdare och beslutsfattare, utan även andra
intressegrupper såsom lokalbefolkning, icke-statliga
organisationer och företag.

Integrerad förvaltning av kustområden är inte enbart en
miljöpolicy. Även om behovet av att skydda det naturliga
ekosystemets funktion är en kärnfråga för denna strategi syftar
den integrerade förvaltningen av kustområden också till att
förbättra det ekonomiska och samhälleliga välståndet för
kustområdena och hjälpa dem att utveckla sin fulla potential
som moderna, pulserande samhällen. I kustområdena är de
miljömässiga och socioekonomiska målen mycket nära
sammanvävda.
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Integrerad
förvaltning av
kustområden i

korthet



EU:s kustlinje är 89 000 kilometer lång och i medlemsstater
med kustlinje bor ungefär hälften av befolkningen högst 5 mil
från kusten. Kustområdena omfattar redan unionens mest
värdefulla livsområden. En färsk undersökning som
genomförts åt kommissionen (1) visar att de totala
ekosystemintäkter som genereras inom EU:s kustområden är
större, utryckt i ekonomiska termer, än BNP för något av de
mindre EU-länderna. Europeiska kommissionen anser att ett
mer samordnat synsätt är nödvändigt för att se till att dessa
ekonomiska resurser inte förstörs.

Om EU:s regeringar fastlägger nationella strategier för
integrerad förvaltning av kustområden kan de förbättra både
det ekonomiska och miljömässiga välståndet i sina
kustområden. Enligt undersökningar kan en integrerad
förvaltning av kustområden (inklusive skydd av livsmiljöer,
lokala företag och turism) medföra årliga bruttointäkter på
upp till 4,2 miljarder euro för hela Europeiska unionen.
Bortsett från nettovinsterna kommer de kvalitativa fördelarna
(som varierar beroende på de olika områdenas enskilda
initiativ för integrerad förvaltning av kustområden) även att
omfatta skapandet av mer sammanhållna kustsamhällen.

Kort sagt, det kommer att vara förhållandevist billigt att
genomföra nationella strategier för integrerad förvaltning av
kustområden, men dessa kan generera avsevärd uthållig
ekonomisk avkastning.
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Europas kustlinje

(1) En bedömning av de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna
från Integrerad förvaltning av kustområden, Firn Crichton Roberts,
november 2000.
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/socec_en.pdf 
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Europas kustområden står troligen inför ett större antal
ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga problem än något
annat område inom Europeiska unionen. Från Lappland till
Kreta står kustområden inför allvarliga planerings- och
förvaltningsutmaningar. EU:s mest avlägsna områden
uppvisar ofta så gott som alla de många problem som
kustområdena kan ställas inför. De följande är endast några
av de mest välkända exemplen på sådana problem:

Dåligt planerad turism

Turism kan, om den hanteras på rätt sätt, vara en viktig källa
för ekonomisk återhämtning för kustområden. Längs stora
delar av unionens kustlinje har dock turismen utvecklats på
ett slumpmässigt och oplanerat sätt och orsakar stora sociala
och miljörelaterade problem.

Turistanläggningar vid kusten leder ofta till stora
påfrestningar för lokal tillgång på exempelvis dricksvatten,
och i en del områden i södra Europa har detta medfört stora
problem. I många delar av Medelhavsområdet, inklusive den
grekiska övärlden, har överutnyttjande av
grundvattentillgångar lett till att havsvatten sipprat in i
grundvattnet och gjort det odrickbart. Många av dessa öar
lider också av otillräckliga möjligheter att deponera fast avfall
vilket lett till vittomfattande otillåten dumpning.

Dåligt förvaltade semesterorter vid kusten kan även medföra
allvarlig förorening av luft och havsvatten.
Turistanläggningar förbrukar ofta stora mängder fossila
bränslen och detta försämrar den lokala luftkvaliteten. Fossila
bränslen används inte bara för matlagning och uppvärmning
av hotell, kaféer och restauranger, utan också för

Europas kustlinjer
— problemen
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framdrivning av det stora antalet motorcyklar, bilar och
nöjesfordon som finns på semesterorter vid kusten.

Dåligt planerade turistanläggningar vid kusten kan också ha
en skadlig effekt på befintliga lokala industrier och på
samhällsstrukturen lokalt. På de grekiska Kykladerna har det
till exempel uppstått konflikter mellan turism och
gruvindustrin. Turismen har också lett till nedgång för
traditionella arbetsintensiva jordbruksmetoder då
lokalbefolkningen har övergett sina tidigare arbeten inom
jordbruket för att arbeta i barer, kaféer och nattklubbar.

Vid Girondes flodmynningsområde i Frankrike leder den
giftiga bottenskyddsfärgen på nöjesbåtarnas skrov till
allvarliga problem för lokala fiskodlingar.

Men experter är säkra på att turism kan spela en positiv roll
för kustområdena om den styrs på rätt sätt. I Storstrøms
kommun i Danmark bidrar turismen – speciellt under
lågsäsong – till att kompensera för nedgången i anställningar
inom fiske, jordbruk, tung industri och sjöfart.

Fiskeindustrins nedgång
För många av Europas kuststäder och byar har fisket under
århundraden varit ett sätt att leva. För närvarande står
emellertid hela unionens fiskeindustri inför allvarliga
svårigheter. Inom många områden har överfiskning medfört
dramatiska minskningar av fiskbestånden och detta har i sin tur
lett till minskad sysselsättning och ekonomisk kris. I ett försök
att minska överfiskningen försöker EU:s gemensamma
fiskepolitik styra mängden fisk som fångas inom unionens
vatten och minska antalet fartyg genom de fleråriga
utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna (FUP).
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Men denna minskning av fartygskapacitet har också medfört
ökad arbetslöshet i många kustområden. Då traditionella
fiskehamnar har stängts eller minskat sin aktivitet har folk flyttat
därifrån, och denna process har ändrat många kustområdens
karaktär på ett avgörande sätt. Många samhällen som var
beroende av sin ställning som fiskesamhällen för att locka till sig
turister har sett antalet besökare minska dramatiskt då de lokala
fiskarna har hängt upp sina nät för gott.

Vissa områden har försökt utveckla alternativ till fiskeindustrin
och på så sätt stimulera den lokala ekonomin. Men denna
process har inte varit enkel och inom många områden är det
fortfarande ont om arbetstillfällen utanför fiskeindustrin.

I områden där fiskeindustrin fortfarande spelar en viktig
ekonomisk roll måste den ofta tävla om utrymmet med andra
användare av strandområdet. Strandplanering, marinor och
förtöjningsplatser samt nöjessjöfart kan exempelvis ha en
negativ inverkan på kustfiske och fiskbestånd.

Ökad användning av stranden kan medföra en minskning av
tillgängliga platser för

fiskesamhällen och förlust av
marina livsmiljöer (mat-,

lek- och
uppväxtområden)

samt försämrad
vattenkvalitet

och skador på
kustmiljön.
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Vattenbruk, som huvudsakligen bedrivs i kustvatten och hänger
ihop med andra politiska aspekter som urbanisering, turism och
jordbruk, är ett bra exempel på hur den integrerade
förvaltningen av kustområden kan garantera ömsesidigt
kompatibla kustaktiviteter. Fiskodling kan ha en positiv inverkan
på kustområden då den kräver bra vattenkvalitet och en ren
miljö. Välskötta fiskodlingar är turistattraktioner och
tillhandahåller färska havsprodukter till lokala restauranger.
Denna näringsgren kan dock även ses mer negativt, då den
konkurrerar om utvecklingen av ett begränsat vatten- och
strandutrymme eller skapar omfattande avfalls- och
föroreningsproblem.

Ogenomtänkta transportnätverk

Transportfrågan utgör ett särskilt komplext problem för EU:s
kustområden. Utan adekvata förbindelser kan de inte skörda de
ekonomiska vinsterna från en blomstrande turistindustri eller
utveckla sina lokala ekonomier. Dessutom kan ogenomtänkta
transporter som endast är anpassade till turistvariationerna

göra tillgängligheten dålig för åretruntboende.
Alltför många – eller olämpligt utformade –
transportförbindelser kan å andra sidan
medföra föroreningsproblem och
överbeläggning, samt förstörelse av livsmiljöer.

Utmaningen för unionens transportplanerare är
att finna en bra balans. Sorgligt nog uppnås
denna balans mellan tillgänglighet och behovet
att skydda den lokala miljön alldeles för sällan,
och transportplanerare har traditionellt sett inte
tagit mycket hänsyn till kustområdenas
särskilda behov.



Under senare årtionden har problemet med dåliga
transportförbindelser lett till att folk har flyttat från några av
unionens mest avlägsna kustområden. Denna avfolkning har
exempelvis varit särskilt markant på vissa av de grekiska öarna
i södra Europa och i skärgårdarna vid Danmarks och Sveriges
kuster.

Den andra extremen är Neapelbukten i Italien, som delvis har
lidit av att ha många dåligt samordnade transportförbindelser.
Lokala planerare arbetar nu på att övervinna Neapels problem
med trafikstockningar, intensiv turism, föroreningar och dålig
förvaltning av dess naturliga och kulturella arv.

Att uppnå vad experterna kalla "uthållig tillgänglighet" – med
andra ord bygga effektiva transportsystem som fungerar i
harmoni med den lokala miljön – kommer att vara ett viktigt
steg för att säkerställa en allmän förbättring av tillståndet i
Europas kustområden. För att detta skall ske måste de olika
nationella organisationer som är ansvariga för uppbyggnaden
av transportinfrastrukturen arbeta närmare de lokala
intressenterna i kustområdena.

Ökande urbanisering

Under senare årtionden har mer och mer av
unionens kustlinje blivit urbaniserad.
Välplanerad fastighetsexploatering kan
spela en roll för att säkerställa att
kustområdena inte hamnar i ekonomisk
nedgång, men byggrushen längs unionens
kuster har alltför ofta skett på ett
slumpartat sätt.

11
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En av drivkrafterna bakom denna stadsutbredning har varit
den stora ökningen av antalet fritidshus som byggts i EU:s
kustområden. Många av dessa hus står tomma under större
delen av året och används enbart under veckoslut eller under
semestersäsongen. Ändå förstör de ofta ömtåliga
naturområden och förhindrar allmänhetens tillträde till lokala
stränder. Dessutom kan deras avfallssystem och septiktankar
överbelasta den naturliga miljöns förmåga att absorbera
föroreningar.

Problemet med överexploatering av kusten är särskilt akut i
södra Europa där många fritidshus är olagliga eller
"halvolagliga" och kränker lokala planeringslagar.

Erosion

I många av EU:s kustområden är stranderosionen en naturlig
process som fortgått under miljontals år. I sig själv medför
fenomenet få miljöfaror, men det har kommit att bli ett
problem i områden där det hotar städer och byar längs kusten.

Att försöka förhindra erosion är en extremt komplicerad
uppgift och det är inte alltid enkelt att beräkna hur
långtidseffekten av mänskligt ingripande i denna naturliga
process kan bli. Traditionella "tunga" byggnadsarbeten för
att förhindra erosion av strandlinjen, t.ex. vågbrytare eller
vallar, är mycket kostsamma att underhålla och lyckas inte
alltid förhindra att mark spolas bort. I vissa områden har
sådana konstruktioner till och med påskyndat processen. Alla
typer av större byggnadsarbeten i områden som är utsatta för
erosion kan också göra problemen värre.

Vid vissa delar av den lettländska Östersjökusten har den
naturliga stranderosionen exempelvis pågått under flera tusen
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år med en hastighet av runt 1,2 meter per år tills en större hamn
för oljetankers byggdes i Windau. Nu drar sig den naturliga
strandlinjen tillbaka med mellan 2,5 och 3,5 meter per år.

I många av unionens områden har nationella och regionala
myndigheter börjat inse att försök att förhindra den naturliga
erosionen genom att bygga vallar ofta är fåfänga. I stället har
många övergått till någon sorts "ordnad reträtt". Detta
omfattar en gradvis minskning av mänsklig aktivitet i
kustområden som slutligen kommer att återtas av havet. På
sydvästkusten av Isle of Wight i Storbritannien, till exempel,
där klipporna dragit sig tillbaka med över 400 meter under
de senaste 400 åren, har lokala företag valt just ett sådant
pragmatiskt tillvägagångssätt.

I områden där ordnad reträtt inte är möjlig (till exempel i
områden med mycket stort ekonomiskt eller historiskt värde),
har många myndigheter valt "mjuka" kustskydd hellre än
traditionella havsvallar eller barriärer. I områden som inte är
alltför exploaterade, kan till exempel återplantering av
sanddyner med sjögräs och annan naturlig vegetation sakta
ner erosionsprocessen ganska effektivt. Under de kommande
åren kommer den stora utmaningen för politikerna i dessa
områden att vara att formulera varaktiga lösningar som har
så få oförutsedda konsekvenser som möjligt.
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Föroreningar

Kustområden står inför ett dubbelt hot från föroreningar. De
är inte bara regelbundet offer för större sjöolyckor, såsom
oljeutsläpp eller kemiska utsläpp, utan skadas även av de
föroreningar som genereras inne i landet och som spolas ut i
havet via bäckar och floder.

Föroreningar från sjöolyckor är ett särskilt problem i
kustområden som ligger nära större internationella farleder.
I allmänhet anses sjötransporter vara relativt miljövänliga.
Men problemet med sjöfart är att när olyckor faktiskt inträffar
är följderna ofta katastrofala.
När till exempel den Maltaregistrerade oljetankern Erika sjönk
utanför den franska kusten 1999 ledde oljeutsläppet till enorma
skador på miljön och betydande ekonomiska förluster.
Ostronodlingar måste stängas, antalet turister som besökte
franska badorter i påverkade områden minskade dramatiskt
och tusentals kilometer av strand täcktes av illaluktande råolja.

Dessutom är det ofta mycket svårt att fastställa vem som bär
ansvaret för sjöolyckor. De företag som äger oljetankfartyg är
ofta baserade i länder utanför EU:s jurisdiktion och detta gör
att det blir en utdragen och komplicerad affär att dra dem
inför rätta. Emellertid har Europeiska kommissionen nyligen
framlagt ett antal förslag för att införa förebyggande
åtgärder inom detta område.

Föroreningar från källor i inlandet – särskilt jordbruk och
fabriker – är också ett stort problem för många kustområden.
Fullskaliga miljökatastrofer i stil med det rumänska
cyanidutsläppet, som år 2000 förorenade stora delar av
floden Donau och Svarta havet, är lyckligtvis jämförelsevis
sällsynta. Men varje dag spolas stora mängder föroreningar
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upp på Europas stränder. Ett av de största bekymren är
nitratföroreningar från jordbrukens gödningsmedel och
djurexkrementer. Nitrater är en viktig beståndsdel i alla
gödningsmedel och utgör inget speciellt problem för miljön
när de används sparsamt. Men när stora mängder nitrater
spolas ut i bäckar och floder blir de näring för alger, som
förökas med en otrolig hastighet och kväver annat marint liv.
Ökade mängder alger i havet är också otrevligt för simmare i
badområden. Bättre samarbete behövs mellan kustens
intressenter och myndigheterna i inlandet som är ansvariga
för industri, jordbruk och andra föroreningskällor för att
undvika dessa algblomningar.

I EU:s nyligen antagna direktiv om vattenkvalitet
("ramdirektivet för vatten") tas problemen med
kustföroreningar upp genom att en förnuftig men innovativ
strategi som är baserad på enskilda avrinningsområden
används som utgångspunkt för skydd av unionens vatten.
Förvaltningen av avrinningsområden kopplar samman alla
olika nationella, regionala och lokala intressenter som
påverkar vattentillgångarna på deras väg från källorna i
bergen via sjöar och floder och ut i havet. 
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Ramdirektivet för vatten syftar till att säkerställa att
medlemsstaternas regeringar utvecklar samordnade

åtgärder för att hantera vattenanvändning och
ta itu med föroreningar, i stället för det
lappverk av åtgärder på olika områden som
ofta tillämpas för närvarande. Detta omfattar
bl.a. utveckling av harmoniserad datainsamling
och tillhandahållande av information via
geografiska informationssystem.

I fråga om kustområdena kommer ramdirektivet
för vatten att säkerställa att medlemsstaterna vidtar

samordnade åtgärder för att ta itu med alla
föroreningskällor, på land och i havet. Direktivet ger
medlemsstaterna en tidsfrist på 15 år för att uppnå kustvatten
av god kvalitet, med hjälp av samordnad
vattenkvalitetspolitik baserad på förvaltning av
avrinningsområden.

Förstörelse av livsmiljöer

I kustområdena ligger några av unionens rikaste och mest
ömtåliga naturliga livsmiljöer. Dessa områden är ofta av
särskilt ekologiskt intresse och omfattar marskland och
saltängar, sanddyner och klippbranter, som är hem för talrika
arter av sällsynta fåglar. Men i många delar av unionen är
kusternas livsmiljöer hotade.

Befolkningsökningen och förändringar i de ekonomiska
aktiviteterna leder till förändringar av havsbottnen,
stränderna och strandlinjerna. Stadsspridning kan också
medföra förstörelse av viktiga kustlivsmiljöer – särskilt
våtmarker. Urbaniseringen har lett till att vissa djurarter helt
dött ut inom ett antal kustområden och denna slutgiltiga
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förlust innebär att den biologiska mångfalden utarmas.
Experterna påpekar att det ofta är omöjligt att återuppliva en
livsmiljö som en gång förstörts, och även om återställande är
möjligt är det alltid en extremt komplex och kostsam
procedur. Förlust av livsmiljöer kan också ha negativ inverkan
på tillgången till vattenresurser och stranderosionen.

Men olyckligtvis verkar vissa lokala och regionala planerare
inom EU inte se förstöringen av kusternas livsmiljöer som ett
problem. Regionala myndigheter som är angelägna om att
öka den lokala handeln genom att bygga fler hus, vägar och
anläggningar för turism och affärsliv ser ofta med
misstänksamhet på alla krav på att naturliga livsmiljöer vid
kusterna skyddas. Men förlust av livsmiljöer kan också skada
ekonomierna i kustområdena. I områden som fortfarande har
en stark fiskeindustri kan förstörelse av livsmiljöer till exempel
skada fiskbestånden. Förlusten av områden med vacker natur
hindrar också kustregioner från att utveckla
affärsverksamheter som ekoturism och friluftsliv.



Eftersom EU:s kustregioner står inför en sådan bred blandning
av överlappande problem med ett sådant stort antal olika
källor anser Europeiska kommissionen att unionen behöver en
samordnad kustpolitik.

Under år 2000 publicerade kommissionen en detaljerad
rapport i vilken den skisserade en strategi för en integrerad
förvaltning av kustområden för unionen. I rapporten sägs att
Europas kustområden skulle behöva ett antal EU-omfattande
åtgärder. Men kommissionen betonar även att alla 15
medlemsstater måste utveckla sina egna nationella strategier
för integrerad förvaltning av kustområden.

Sådana nationella strategier för integrerad förvaltning av
kustområden skall göra det möjligt för alla beslutsfattare som
har inflytande på förvaltningen av kustregionerna i ett land
att samordna sina åtgärder på ett effektivare sätt. De
nationella strategierna skall också syfta till att förbättra
överensstämmelsen mellan de många nationella
sektorsrelaterade lagar och beslut som påverkar kustområdet,
och skall göra det lättare för lokala och regionala
myndigheter att vidta åtgärder.

De lokala myndigheterna är de viktigaste aktörerna inom
Europas kustområden. Det är dessa myndigheter, tillsammans
med andra lokala intressenter som företag, lokalbefolkning
och icke-statliga organisationer, som känner de verkliga
problemen i sina områden. Regionala organisationer kan ge
vägledning i fråga om samordning av lokala gräsrotsinitiativ,
medan nationell politik och nationella program
tillhandahåller det rättsliga och institutionella ramverket för
att underlätta åtgärderna på regional och lokal nivå.

Den integrerade förvaltningen av kustområden innebär också
att beslut som påverkar kustregionerna tas på den mest
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lämpade nivån, men det är viktigt att de olika
administrationsnivåerna samordnar sin
verksamhet. I många fall krävs även
gränsöverskridande samarbete. Det är
exempelvis klokare om länder som delar samma
kustlinje vid samma hav försöker samordna sin
verksamhet, i stället för att bedriva okoordinerad
och ofta motstridig nationell politik. EU:s strategi
för integrerad förvaltning av kustområden
främjar ett sådant regionalt tillvägagångssätt
inom olika länders kustpolitik, t.ex. i Medelhavs-
eller Östersjöområdet.

Strategin för integrerad förvaltning av kustområden syftar
även till att förhindra att politik som vid första påseendet inte
berör kustregionerna oavsiktligt skadar kusten. Vad gäller
föroreningar från jordbruket till exempel, skall
medvetenheten om den påverkan användning av
gödningsmedel i inlandet har på kustvatten höjas hos de
politiker som är ansvariga för unionens gemensamma
jordbrukspolitik.

Kommissionen arbetar redan på att införa den EU-omfattande
strategin för integrerad förvaltning av kustområden med
hjälp av befintlig gemenskapslagstiftning och -program.
Under tiden överväger EU:s regeringar och Europaparlamentet
kommissionens uppmaning att utveckla nationella strategier,
och man kan hoppas att den nya kustpolitiken snart kommer
att införas genomgående. 

Denna EU-strategi för kustområdena kompletteras av att
kommissionens sjätte miljöhandlingsprogram betonar vikten
av effektiva områdesrelaterade lösningar på miljöproblem.
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Huvudprinciper för integrerad förvaltning 
av kustområden:

• ∑ Att problem som har med varandra att göra betraktas på ett
övergripande sätt.

∑• ∑ Att beslut skall grundas på säkra uppgifter och korrekt
information.

• ∑ Att man försöker arbeta i samklang med naturkrafter.

• ∑ Att ha marginal för oförutsedda utvecklingar i framtiden.

• ∑ Att alla berörda parter och förvaltningsorgan görs delaktiga.

∑• ∑ Att ett brett spektrum av instrument tillämpas (lagstiftning,
planer, ekonomiska styrmedel, informationskampanjer,
lokala Agenda 21, frivilliga överenskommelser, främjande av
god sed etc.).

En helhetssyn

En av de viktigaste principerna för en effektiv integrerad
förvaltning av kustområden är att de problem som
kustområdena står inför skall ses i ett så stort sammanhang
som möjligt. Tidigare har många välmenade ansträngningar
för att förbättra tillståndet i unionens kustregioner
misslyckats, på grund av att de försökt lösa problemen
isolerat. Kustområdenas turismproblem kan t.ex. inte lösas
effektivt utan att man även tar hänsyn till en rad andra frågor
som vattentillgång, markanvändning, arbetskraft och
turismens påverkan på befintliga naturliga livsmiljöer. 

I många delar av unionen kan dessutom ett och samma
kustområde delas upp genom en rad olika administrativa
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gränser. Detta innebär att kustförbättrande politik ofta är
mycket osammanhängande, med olika områden som vidtar
olika och dåligt samordnade åtgärder. I områden där ett
kustområde korsas av gränsen mellan två länder är dessa
samordningsproblem ännu mer akuta. Dessutom har många
av de problem som kustområdena drabbas av sitt ursprung
hundratals kilometer från stranden. I Strymonikos i Grekland,
till exempel, är det bl.a. flodburna föroreningar från
Bulgarien som påverkar kvaliteten på kustvattnen. 

Alla dessa faktorer innebär att en effektiv strategi för
integrerad förvaltning av kustområden måste gå ut på att
förena de många olika aktörer som påverkar kustregionerna
och lösa de många olika men sammanhängande problem som
påverkar dessa områden.

Att ta hänsyn till lokala förhållanden

Europeiska unionen har en starkt varierad kustlinje, vilket
innebär att alla effektiva strategier för integrerad förvaltning
av kustområden måste utgå från lokala lösningar som passar
de individuella förhållandena. En politik som är utformad för
att förhindra att saltvatten sipprar in i vattenförråden i



Grekland är till exempel olämplig för ett
kustområde på den svenska Östersjökusten.
EU:s strategi för integrerad förvaltning av
kustområden utgår därför alltid från
subsidiaritetsprincipen, som innebär att viktiga
politiska beslut alltid skall tas så nära
medborgarna som möjligt.

Därför är det de lokala intressenterna i EU:s
kustområden som skall prägla den integrerade
förvaltningen av kustområden, eftersom endast de
som bor och arbetar i kustområdena känner till de
konkreta utmaningar som deras särskilda region
står inför. Det vore oförnuftigt och inte heller rätt

om nationella regeringar eller de europeiska institutionerna
försökte införa enhetliga lösningar ovanifrån för dess regioner.

Vad dessa myndigheter på högre nivå däremot kan göra är
att ge stöd och ledning för lokala initiativ och se till att de
olika bestämmelserna på nationell och EU-nivå som
genomförs i kustområdet inte är oförenliga. Förvaltningarna
på nationell och EU-nivå måste också se till att
sektorspolitiken är anpassad till förhållandena inom
kustområdena. Samordning mellan nationella bestämmelser
och EU-lagstiftning i fråga om exempelvis vattenkvalitet,
skydd av livsmiljöer, transport, fiske och turism skall bidra till
att förbättra situationen i unionens kustområden. Detta kan
dock endast ske om dessa bestämmelser införs på ett
samordnat sätt på lokal nivå.

För att problemen skall kunna lösas utgående från lokala
behov krävs det att planering och förvaltning av kustområden
också grundas på korrekt och detaljerad information, som
måste samlas in i medlemsstaterna.
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Arbeta med naturen

Sägnen om Kung Knut (1) är en bra illustration av
att ansträngningar att tämja havet nästan alltid
misslyckas. Därför försöker man inom modern
kustförvaltning att samarbeta med naturen,
snarare än att slåss mot den.

Tidigare har kampen mot havet ibland slutat
med att kustområdenas problem snarare
förvärrats än lösts. Konstruktionsarbeten för att
förbättra hamnanordningarna i Aveiro i Portugal
ledde exempelvis till en ökande erosion av den

intilliggande strandlinjen, eftersom de störde de lokala
tidvattenflödena som inte hade beaktats tillräckligt under
planeringsskedet. De åtgärder som sedan vidtogs för att
skydda kusten med hårda skydd av betong och stål lyckades
inte förbättra situationen.

Om myndigheterna i Aveiro hade haft mer information om de
naturliga processerna i regionens kustområden innan hamnen
började byggas skulle de kanske ha kunnat förhindra de nya
erosionsproblemen. Det skulle kanske också ha kunnat minska
den totala kostnaden för byggnadsarbetena. Om ett mer
integrerat synsätt hade tillämpats på hamnprojektet från
början skulle det troligen inte ha varit nödvändigt att bygga
de extra strandskydden.

I Belgien försöker myndigheterna som är ansvariga för den
tättbebyggda kusten i Flandern nu att arbeta mer i samklang
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(1) Enligt sägnen påstod Kung Knuts anhängare att han var så mäktig att
tidvattnet skulle vända på hans uppmaning. För att inte uppmuntra
orealistiska förväntningar om sina förmågor, lät kungen sin tron
placeras bland vågorna och beordrade vågorna att stanna – vilket de
naturligtvis inte gjorde.



med kustområdets naturliga dynamik. Där det är möjligt
försöker de gå mindre hårt fram vid hanteringen av
erosionsproblemen, och att ta bort de hårda strandskydden och
ersätta dem med alternativ som nyplantering på sanddyner,
som på ett naturligt sätt tar hand om havets energi.

Tänk framåt, var anpassningsbar

Det är ofta väldigt svårt att förutsäga exakt vilka problem som
en kustregion kommer att stå inför i framtiden. Det är därför
som integrerad förvaltning av kustområden måste vara en
fortlöpande process som inte bara löser dagens problem utan
också är tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till
oförutsedda frågor som kan uppstå i framtiden. När ett beslut en
gång tagits, t.ex. att bygga en ny marina, blir det mycket svårt
att bli av med den igen, även om kommande generationer
upptäcker att exploateringen orsakar allvarliga miljöskador.
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För en god förvaltning av kustområden krävs det att man
uttryckligen tar hänsyn till att man inte vet någonting om
framtida situationer och att man därför främjar flexibla och
anpassningsbara strategier. Bra planering och förvaltning av
kustområden skall också baseras på försiktighetsprincipen, som
innebär att politiker skall försöka förutse möjliga faror för
kustregionerna snarare än att vänta på att saker och ting går
galet innan de försöker rätta till dem. Försiktighetsprincipen
innebär också att politiker skall ta det säkra för det osäkra om
det är oklart huruvida en planerad åtgärd kommer att skada ett
kustområde. Denna princip är särskilt viktig i områden som
hotas av stadsutbredning eller större turistanläggningar.

I samband med att risken för klimatförändringar ökar kommer
kustområdena sannolikt att ställas inför nya problem och
utmaningar under kommande årtionden. Vi måste se till att våra
planerings- och förvaltningssystem är tillräckligt flexibla för att
vi skall kunna möta dessa nya utmaningar när de uppstår.
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Få alla att medverka

Integrerad förvaltning av kustområden syftar till att öka
kontakterna mellan olika förvaltningssektorer och mellan
styrande på lokal, regional och nationell nivå så att
beslutsfattare kan få en klar bild av behoven i Europas
kustregioner. Men det krävs också att icke-statliga
organisationer och andra intressenter medverkar i en effektiv
planering och förvaltning av kustområdena om den skall lyckas.
Integrerad förvaltning av kustområden är helt enkelt inte möjlig
utan löpande medverkan från företag, lokalbefolkning och
icke-statliga organisationer i unionens kustområden.

Kustförvaltningsstrategier kan aldrig lyckas utan att de lokalt
berörda parterna deltar helhjärtat. Om människorna inte
känner sig delaktiga i beslut som berör deras region kan de
bli fientligt inställda till beslutsfattare och avvisa planer för
att förbättra kustområden. Exempelvis avvisade
lokalbefolkningen år 1993 en förvaltningsplan för Exe Estuary i
Storbritannien, som skisserats av ett konsultföretag. De
bofasta klagade över att konsulterna inte hade frågat efter
deras syn på vissa frågor, bland annat avseende avgifter för
tillhandahållande av hamntjänster för dem som använde

flodmynningen. Detta ledde till att beslutsfattarna måste
ompröva hela strategin för flodmynningsområdet och att

en mängd lokala ämnesgrupper bestående av
lokalbefolkning bildades. Efter ett omfattande
samråd och otaliga lokala möten skisserades en ny
strategi för regionen som alla verkar nöjda med. De
bofasta möts fortfarande regelbundet för att
diskutera lokala problem och har bildat Exe Estuary
Forum för att samordna insatserna för att förbättra
livet i sin kustregion.
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Liknande erfarenheter runtom i unionen visar att
det är mycket viktigt att från början få med
lokala intressenter i diskussionerna om
kustområdets politik. Men även om de lokala
intressenterna alltid skall vara utgångspunkten
för varje strategi för integrerad förvaltning av
kustområden är det också viktigt att säkerställa
att alla andra aktörer som påverkar en särskild
region medverkar för att förbättra
kustområdenas situation. 

Detta innebär ofta samordning av lokala initiativ
med mer omfattande nationell politik så att det

inte uppstår oavsiktliga motsättningar mellan olika
beslutsnivåer. Lokala åtgärder för att minska flodburna
föroreningar i en flodmynningsregion kan till exempel aldrig bli
särskilt framgångsrika om inte de nationella myndigheterna som
reglerar bestämmelserna för industri och jordbruk är
inblandade.

I några fall är det också nödvändigt att samordna de lokala
aktiviteterna för integrerad förvaltning av kustområden med
den europeiska politiken, till exempel om ett kustområde ligger i
ett område som är avsett som ett skyddsområde enligt EU:s
bestämmelser om skydd av livsmiljöer. Det är också klokt att
säkerställa att gemenskapslagstiftningen, t.ex. i fråga om
jordbruk, vattenkvalitet och transport, är korrekt integrerad i de
lokala strategierna för integrerad förvaltning av kustområden.

De lokala aktörerna kan inte lösa kustområdenas problem på
egen hand. De problem som kustområdena står inför uppstår inte
isolerat, och utan samarbete mellan alla beslutsnivåer kan en
integrerad förvaltning av kustområden helt enkelt inte fungera.
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Det krävs en samordnad, EU-omfattande kuststrategi för att
se till att de problem som våra kustområden för närvarande
står inför inte blir värre. De flesta prognoser visar att antalet
människor som utnyttjar dessa områden kommer att öka
under den närmaste framtiden. 

Om inga åtgärder vidtas för att hantera de ständigt växande
påfrestningarna på kustregionerna kommer problem som
förlust av livsmiljöer, föroreningar och erosion att förstöra
några av de vackraste, biologiskt rikaste och ömtåligaste
områdena inom EU, samtidigt som kustsamhällen förintas på
grund av arbetslöshet och social utslagning. Slutresultatet
blir en stor värdeförlust för kustområdena och förstörelse av
ekonomiskt värdefulla resurser.

Å andra sidan skulle korrekt samordnade strategier för
integrerad förvaltning av kustområden både på EU-nivå och
nationell nivå kunna leda till att unionen kan dra full fördel
av sina kustregioner och bidra till att de utvecklar moderna,
livskraftiga ekonomier utan att förlora sin unika vackra natur.
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För att den integrerade förvaltningen av kustområden skall
fungera måste den baseras på lokala lösningar av lokala
problem. Lokala intressenter står alltid i centrum för
förbättringar av kustregioner, men för att säkerställa bästa
möjliga lösningar för kustområdena behövs det dessutom
samordning av de lokala åtgärderna med regionala,
nationella och europeiska strategier. Integrerad förvaltning
av kustområden kan på kort sikt ge upphov till kostnader,
men leder på längre sikt till desto större vinster.

Under århundraden har Europas kustområden lidit av illa
samordnad planering och dålig förvaltning. Med
gemensamma ansträngningar för att införa integrerad
förvaltning av kustområden i hela Europa kan denna
utveckling vändas.
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