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LANDSKAPSSTYRELSENS MEDDEL~NDE 
till Landstinget angående.de 
riktlinjer landskapsstyrelsen 
avser att följa inom turistpo
li tiken . 

. Turistriä~ingen på Åland repres~nterar ca en.femtedel.,y syssel
sättningen och av bruttoregionalprodukten. Turismen är också qV 
stor betydelse för den regionala fördelningen av· sysselsät,tnirtg
en. 

Turistnäringen möter på 90-talet ett samhälle med hö~a-k~~~~å 
utbildning, kul tu.rutbud, fritidsakti viteter; häls,a. och J;>oen.d~,~ 
Orter sqm kc?-raktäriseras av ren miljö, oförstör.d ~natur.· och +lkt 
kul t_urli v blir alternativ till sto:rstäder och högexploaterade 

-turistmetropoler. Medvetenheten om kvalitet ökar på'al1a områden. 
. . . . . ' . ' . . 't ~ , . 

När olika hirider för ±örelse av kapital, varor, tjänster och 
persone~.avska~fas ökar internationaliseringen och medför o6kså 
en hård12re konk.urr 1an_s inom turismen. Avreglering av transp~rt~r 
och u;tveck,Iipgen av kommunikationerna· kommer.- a:tt förkorta ... · 
avstånden och göra resorna billigare. samtidigt kan dock avsk~f
fande av den skattefria försäljningen medföra betydande e~tra~ 
kostnad~~ för transporterna till och från Åland. 

När inkontsterna ökar och den lediga tiden bli:t: längre.förändras 
resestrukturen. Ungdomar, handikappade, äldre _och andra ,grupi;>er 
reser mera och stäl1er nya krav på turistnäringen .; .:På senare: år 
har speciellt af färsttliismen och konferens~ oqh kongressmar~naden 
expanderat och nya produkter utvecklas kontinuerligt. · 

Efterfrågan på. specialiserade resor kommer att öka. Särskilda 
aktiviteter <:>ch evenemang, historia, kul tur och natur kommer. att 
bli allt viktigare inom turismen.· .- -

Landskapsstyrelsens riktlinjer för turistpoLitiken är en del av 
den~allm~nna målsijttningen f6r näringslivets utveckling och kan 
sammanfattas med följande (:se också ·-bilaga). 

·* * .. 
* 

·* 

mångsidig näringsstruktur 
geografisk spridning av aktiviteter 
kompetensutveckling -
samhällskvalitet 

Utveckling av turismen tar sin utgångspunkt i tre, områden som är 
·specifika för Åland: 

I Den unika natur- och kulturmiljön 

II Ålands historia och den åländska självstyrelsen 

III Ålands sj6fartstraditioner och havsmiljö. 
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Dessa utgångspunkter ger en naturlig grund för Ålandsturismens 
profil, ·där natur- och kulturmiljön måste utnyttjas så att den 
bevaras medan de andra utgångspunkterna mera måste lyftas fram 
och utvecklas. 

Huvuddelen av investeringarna och ansvaret för verksamheten inom 
· turistnäringen utgår från det privata.näringslivet.~ Landskapets 
roll är att ·samordna, verka för långsiktiga;.ni.ål, utveckla infra

.. ,strukturen och eftersträva samhällsekonomisk effekt;i. vitet. 

Allmänna riktlinjer 

.Den.traditionella basturism~p.- utgör kärnan också' i framtidens 
'"· turism på Åland men attraktionskraften måste stärkas genom en 
·.tydligare ,profil och genom utveckling av' .aktiviteter och möj-

ligheter till upplevelser •. Samtidigt .förs;t~rks också intresset 
hos kryssningsresenärer i allmänhet och speciellt för Åland som 
ett attraktivt resmål för Östersjöns kryssn;i.ngstrafik. 

En avgörande.och grundläggande förutsättning för turismen på 
Åland är fortsatta goda kommunikationer till och: frå.n Å~and och 
ett kos,tnadsläge som gör de åländska. turistföretagen k.onkur-
·renskraftiga. · · · 

Utöver bastu~ismen f in~s ett stort antal turister som styrs av 
· det koilllllersiella utbudet från färjor, ho.tel! och anläggningar • 
. pen marknaden_ påverkas mera. c,lV kommersi,ella insatser än av 
turistpolitiskp åtgärder. Intresset för; att.återkomma. till Åland 
som "basturister" är tjock 1:;>.eroende av d~n allmänna bilc;ien av 
Åland, tillgången tiJl aktiviteter och ripplevel5er och hur den 
åländska turistprof ilen förs fram. 

Q~n huvudsakliga ·uppgiften, för turlstpol.i.t.iken bllr att' stödja 
aktiviteter och utveckla mö.jligheterna till· upplevelser . 

• Turistpqlit1ken syftar till at.t.j , 

* ge turismen på 1Åland en·. profil ·~Q~ äi anpae;sad till det 
åländska samhället Öch åländska traditioner 

·. ,, . ._-. ·-· . . , ·.· .·: .~. 

* initiera samhälls~kon9miskt. ):)etydelse.fullq projekt som 
stgrk~r turistnärl~g~n · · " 

* samordna turistnäringens'marknadsföring och produktut
yeckling 

* utveckla infrastrukturen, främst kommuriikatioller och 
utbildning. 

Turist.politikE;m skall ;fr,ämja efl. att,raktiy natur.,.. och kulturmiljö 
och eftersträva hög kvalitet inom kommunikationer, boende och 
aktiviteter .. 

Turistpolitiken skall inriktas så att den främjar en regional 
spridning av sysselsättningen. 
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Landskapet skall.understöda nya aktiviteterochattraktioner, 
särskilt sådana som kan utjämna säsongvariationer. 

Landskapet bör ta initiativ till investeringar i turistanlägg
ningar av samhällsekonomisk betydelse i samv.erkan med näringsli
vet och med gemensam finansiering. Medel har reserverats i 

. enski,lda års staten för utredningar av olika projekt (se också 
bilaga). Landskapsstyrelsen. avser att i förstahand satsa på en 
badanläggning och ett sjöfartskvarter. · · · 

Landskapet bör stöda kommunerna att ta initiativ till utveckling 
av turismen på lokal nivå . 

. Kommunikationer 

.Det åländska kommunikationssystemet måste anpassas till ökade 
.. k:rav. på tillgänglighåt, service och komfort .. Olika typer av sjö
, och landtransporter skall komplettera·· varandra. Snabba per
'Sontranspor.ter bör utvecklas för turismen och för lokalbefolk-

0 ningen, speciellt i skärgården. 
' ,. - \ .• 

- : : . . ' ·' ~ ·. . - ' . 

Cykel- och vandringsleder med rastplatser och:med tydlig informa
t~on bör. finnas på hela Åland. Informationen bör lyfta fram 

,natµr::- och kulturh.~storiska miljöer. 

De externa transportetna till och från Åland·är·av avgörande 
betydelse för det åländska näringslivet i allmänhet. Landskaps
styrelsens möjligheter att påverka utvecklingen är~dock små och 

.det är därför av väsentlig betydelse att samarbeta ~~d rederier, 
· fiy9bolag och myndigheter både inom och utanför Åland~ 

Loka;iisering ,··· (" 

oe.p:: stationära turismen utgörs av stugbyar, pensionat, hotell 
samt konferen~-, kurs~ .och hälsoinrättningar 0. dyJ .... 

* 

* 

* 

* 

" ' 5 ~~· ' ; 

Anläggningar för stationär turism bör·lckaliseras i 
anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur 
.(vägar, hamnar, va- och elledningar). I skärgården bör 
turistantäggningar1okaliseras till de bebodda hµvudöarna 
med kommunikationer och tillgång till service.. Värdefulla 
naturområden (naturvårdsinventeringen) bör inte tas i bruk. 

Anläggningarna bör förfoga över tillräcklig~ stora markom
råden (strövområden, vattenområden) av god kvalitet så att 
;störningar på omgivn'ingen minimeras. Ströv.:omr.åcien kan i viss 
mån kompel1sera·s med organiserade aktiviteter ... · 

· .. A.nläggnirigarna _bör anpassas till den omgivande natur- och 
kulturmiljön. · · .'. 

Anläggningarna b_ör ha goda funktionella och arkitektoniska 
kvaliteter. 

Till den rörliga turismen hänförs alla besökare som rör sig i 
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l~ndskapet till lands och till sjöss: cyklister, vandrare, 
· ·· bilistet, bussresenärer, småbåtsturister, kanotiste~j utflykts-

båtspassagerare osv. · 

* 

* 

Utbyggnaden av service för den rörli{J.a turismen bör ske 
utifrån en helhetsplan. ·. ,,, · 

Varje servicepunkt avsedd helt eller delvis för i6rlig 
turism betraktas som en del av ett nätverk där 16k~lisering 
och miljökvalitet inte bara påverkar den enskilda' anlägg
ningen utan hela nätverket. 

Finansiering 

La.ndskapets medel fördelas så att basturismen utvecklas;, främst 
genom stugor i glesbygden och allmänt genom standar.dhöjning och 
säsongförlängning. Landskapet skall också i fortsättningen stöda 
turismen som kombinationsnäring på landsbygden. För nyinveste
ringar ges bidrag medan standardhöjning och kompletterande 
investeringar i allmänhet har en större andel lånef inari.siering. 

Gästhamnsbidrag ges fortsättningsvis för att bygga ut ett system 
av hamnar med ·hög· servicenivå runt hela Åland·. :l•.•: .· 

För att initiera, utveckla och organisera anlä~gningar och större 
aktivitetssatsningar avsätter landskapet aktiekapital som 
komplement tl Il övriga stöd:former. 

··Marknadsföring 

Landskapsstyrelsen svarar för d.en övergripande marknadsföringen 
av Åland medan Ålands Turistförbund som branschorganisation 
handhar den kommersiella marknadsföringen av Åland som turistmål 
med finansieringsstöd från landskapet. Marknadsföringen kon
centreras till närmarknaderna i Sverige och i Finland. Ålandskon
torens, i Helsingfors och Stockholm, roll i marknadsförirtgen av 
Åland kommer att få större betydelse genom särskilda insatser de 
närmaste åren~ 

Marknadsföringen internationellt görs i- första hand i samarbete 
m~d 'Centralen för Turistfrämjande i-riket och olika-reseföretag. 

:·'Tuti~~ens inriktriing för· de-nordiska'länderna koordineras inom 
No~diska Rådets ram~ 

Utbildning 

La-ndskapsstyrelsen eftersträvar säso:r:igförlängning och heltids
anställd personal med hög kompetens inom turistnäringen. 

Specialiseringen på servicenäringar i Ålands högskola, Ålands 
Hotell- och Restaurangskola, Ålands handelsläroverk och övriga 
yrkesskolor skall utvecklas. 

Landskapsstyrelsen skall också utreda möjligheterna att på Åland 
ge vidareutbildning på chefsnivå. 
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Mot bakgrund av allmänt högre krav på service och den inter
nationella integrationsutvecklingen skall språkundervisning ha en 
framträdande roll i utbildningen. 

Behovet av fortbildning inom turistbranschen, särskilt genom 
studieresor, skall uppmärksammas i högre utsträckning. 

Landskapsstyrelsen avser vidare att förbättra och utvidga 
statistiken avseende turistnäringen. 

Landskapsstyrelsen kommer också att utvärdera systemet för klas
sificering av anläggningar, aktiviteter och verksamheter inom 
turismen. 

Landskapsstyrelsens riktlinjer för turistpolitiken kommer att 
kompletteras med mera detaljerade mål och principer för beslut 
och åtgärder. 

Mariehamn den 9.1.1991 

L a n t r å d Sune Eriksson 

Avdelningschef Olof Erland 

Bilaga 



:·· 



ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 
Näringsj~delningen 2.1.1991 

ALMillSTURISMEN EN ÖVERSI:&'T 

'.l ;.· 

·-··; 

1 

Bilaga 

'~- . ; ' 
·- ,· \_,I ; ;,_ ' '· ~. 

? : 1.· 

Med samhälls'µt\recklingen följer en uppde'lning av människors 
tidsanvä'p4n~pg oph konsumtion i mer eller ·mindre avgränsade 
sfärer. 'D~tj~rna indelas i arbetstid och fritid som i sin tur 
används för semester, resor, rekreation, nöjen och så vidare. 

Enligt internationella statistiska rekommendationer arises en 
turist vara~n person som frivilligt är borta från bostadsorten 
under minsf'.:24' timmar med undantag för studier, militärtjänst
göring, sjukhusvistelse och liknande. Inom turistnäringen talar 
man i dag också om resenäring och besöksnäring. Karaktäristiskt 
för turistnl~ingen är den mångfald av olika varor och tjänster 
som erbjuds resande och besökande och som samtidigt kan utnyttjas 
av den bosatta befolkningen. Allmänt kan vi säga att turistnä
ringen producerar tjänster för resande so~ är på semester, af-
f ä'J:sresa eller av andra skäl utnyttjar näringens tjänster. 

··. Genom detta diskussionsunderlag vill näringsavdelningen vid 
·Ålands lanqskapsstyrelse initiera en debatt om Ålandsturismen som 
kan tillföia synpunkter på det turistpolitiska program som 
landskapsstyrelsen skall fastställa för att ange ramarna och 
strategierna för Ålandsturismens utveckling. 

Alandstur.i.s.meri ·'...! en hist9risk bakgrund 

'' 
På Åland var gästning och skjutsning sedan gammalt en pålaga som 
drabbade byarna. Längs posJ_vägarna fanns gästgiverier eller 
krogar som gav "turistsexvJ.ce" till sjöfarare, fogdar och till 
enst~k~1 resenärer på genomresa.· 

·.r 

Inspirerade av den kontinentala, urbana livsstilen satsade man på 
1870-talet på Mariehamn som badort. Kur- och säsonggäster från 
Sverige, Ryssland och de baltiska provinserna ökade år från år i 
antal, men första världskriget medförde ett abrupt slut för 
ålandsturismens badhusepok. 

Det societetsbetonade klientelet från badhusepoken ersattes med 
en mera folklig turism där besöken på Åland närmast kunde 
betraktas som "lustresor". Naturupplevelser och intresset för 
Ålands kultur och historia, särskilt mot bakgrund av Ålandsfrågan 



r, 

' '. .i början på 1920-talet, var de huvudsakliga grunderna för en 
växande "besöksnäring". ,, 'i; .. , • "•·' 

,, .. ~ :·~cf·,·'.::1',,··/ 1_~ .... ;·f 
År 1930 bildades Ålands Turistförening med ändamålet att "i den 
åländska hembygdens intresse utveckla och främja turistväsendet 
inom landskapet samt att arbeta för spridandet av kännedom om 
ölandet och dess folk". 
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Föreningen lät bygga en turisthydda på Getabergen och medverkade 
till en standardhöjning av pensionaten och en förbättring av 
seglingsmöjligheterna till Mariehamn. En turistbyrå inrättades i 
staden och de första turistrutterna ·med, buas ·inleddes:·., .. P'~m 
åländska turismen - "en framtidsbetonad näringsgren" - började på 
30-talet stegvis byggas upp med Ålands Turistförening som 
organisatorisk plattform . 

• :··r·A~~r~_ •v;ä:rrldskri~et satt~ stopp ·';f.ör t-uri~~~l\ och ·fö;~t i'. slutet på 
., ; 40-taleti.,började' turisterna -å.tervända. till- Aland~ ...... , , . 

. ; ;·: ... · '· . - ~~~~ ,-. . . ; -.. ..:::. . . 

På 1950-talet ökade ,intresset för stugor med sj.iilvhushå1'1 och 
n.~-. camping .mch · turismen· expancte.rade .bland, annat genom 9+,gan:iserade 

··sällskapsresor .. Med mekantse,ring,;(och ·rat:.;i_c:ma;I..Lseringa;r: Jnom 
· ·, · "'· jlbrdbruket. förändradas näringslivet snaj;>bt på Ålan~. Mariehamns 

bef-olkrnäng, ökade och skärgårdens och· ranq){qmmuneJ;nas,. bef9lkning 
; minskade.i Emigrationen· till Sverige var ,9mfattand,§l::· w1der~: hela 50-

" ··. talet· ... TurismenJ sågs alltmer· som en nyckelnäring f9r A1and med 
möjlighet att<; sprida, arbetsplatserna till, glesbygÅ~~ och ... utnyttja 

' den erni>rma marknadspotentialen -i den högi3;. levnadsE,;tandarden hos 
Mälardalens befol;kning. · · :·.:; . 
~'.~ L· ~ . L".:) ; . .' :_ .,.. , ., ;·: ! . . , ,: : ! : -~. ' r. ,-_ 

Med passagerarbilfärjorna inleddes en ny epok i slutet av 50-
c talet•: Kommunikationerna til(l.Sverige·och 1;.illrlketför);)ättrades 

,, , ,,~0 11:··markan:t.:oc:h. inresandet tilL.A.land steg.tLl.l,· ca ep~halv m_iljon 

.. r 

'under. ;f5c0:":-0t;.alet. d' ,,; , 

Samtidigt förbättrades·: också· de intei:-na . kommunikationerna på 
Åland och bilen - som fortskaffningsmedel och som förvaringsplats 
- blev ett väsentligt inslag i turismen. 

-;~:•·~ . :~::;·:r .:) :- , . . -~!, ~~, :.{ }" ,. ~ .. ·; ... , ~. ~-.. : -: : {: . \ ·: .. · . --~:· , .. 

På 70-talet slog lågprfsturismen från Sverige ·igenom. -..Ökade in
komster, mera fritid och en hög levnadsstandard gjorde resandet 
till en massr~relse.oph trots ~kad konkurrens tråp!\pöderqresor 
~ökadesinresandet till Åland och~översteg i början,på 70-~alet 
~iljon~trecket. Gränshandeln med trämst~livsmedel 2v'r~omfattande. 
Hotell med konferensrum och stu,gbyar byggdes upp. Turismen spreds 
även till skärgården. 

r.·, 
'· 

1971 anställde landskapsstyrelsen sin första ~.egna ttJ.risttjänste-
man på basen av·ett utredningsarbete,om turismens aqminis.tration 

·:·.i landskapet Åland. Utvecklingsprogram och målsättning · fqr 
turismens framtid utarbetades. Byrån för ·turisJ.ä.renden m~d 3 
tjänster inrättades vid näringsavdelningen 1974. 

,.• ' ·: ;~,~ • • , } "c : 

Massturismen fortsatte på 80..,talet med :över, l:.Jniljon.,inresande 
per 'år. Bilpassagerarfärjorna ·Ökade ·i antal och storlek -qch i 
slutet 0av 80-talet satsade flera rederier .på .krys·sning~tr.afik i 



Östersjön. Åretomturismerfhade förverkligats, men den landbase
rade turismen på Åland var och är fortfarande starkt säsongbun
den. 

{•' _, 

Småbåtsturismen har också expanderat starkt och gästhamnarna i 
den åländska skärgården har byggts ut. 

I slutet av 80-talet påbörjades också flera nya restaurang- och 
logianläggningar. 

Den i början på 70-talet la.ndbaserade "basturismen" med stugor, 
hotell· och ~c~mping omfattar i dag drygt 300.000 turister medan 
övriga resenärer konsumerar alltmer ombord på kryssningsfartyg. 

Inkomsterna från den skattefria försäljningen medger låga 
biljettpriser och ett mångsidigt utbud av varor, tjänster och 

. . nöj en ombord . 
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Gränshandeln, som var livlig på 60- och 70~talet, har stagnerat 
på Åland genom ett oförmånligt valutaläge gentemot Sverige. 
Masstw·i:S;m~:m. har kanaliserats till kryssnings färjor medan den 
traditi<;>nella .,stug- och campingturism~n:,.~är stabil. Också. småbåts
t;urisll\en ökar medan kongress- och konferensturismen kräver nya 
investe.ringar för att kunna konkurrera när kraven på kvalitet i 
servicen stiger. De höga priserna har märkbart dämpat efterfrågan 
på senare tid. 

Den traditionella landbaserade turismen möter också en allt 
hårdare konkurrens framför allt genom .en utbyggnad/av aktivite
ter, fr.ämst för familjer, både i Finland och Sverige • 

.. Tµrismen på Åland har stor samhällsekonomisk betydelse och 
rvringverkningarna på lantbruk,· fiske, livsmedelsindustri, trans
,pqrter, finansiella tjänster m.m. är stora. ·Sysselsättningen inom 
turistverksamheten är ca 1.800 årsarbetsplatser fördelade på 
närmare 4.000 personer och till stor del koncentrerad till 
högsäsongen under sex veckor i juni - juli ~ augusti. Sysselsätt-
.~ningen motsvarar 15 procent av den totala sysselsättningen på 

· Åland vilket kan jämföras med några procent i de nordiska 
länderna. 

Färjetrafikens expansion har medfört att lönerna i turist
branschen är relativt höga också på land och det är allmänt brist 

··. på kompetent personal även om antalet utbildade ökar. 
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'_; 

• ·_1. ;,-

.'~,_be· -

· Laridffkapets målsättning ·från 1914 
,: _, ,-,,_;: 

Landsk~psstyrelsen angav i ett meddelande till landstinget 1974 
(nr 1 '1973/74) ri-ktlinjer och allmänna målsättningar för turis-
men. ··.···, 

htgångspu'hkten var den av· landstinget antagna allmänna mål-
sättningen för hela näringslivet: ... , ' 
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"Den" åländska befolkningen bör tillförsäkras full. syssel
sättning och i"förhållande till närliggande regioner fullgod 

·'ekonomisk ståndard inom sitt eget område ... 
,. 

· ... ·_.,Landskapet bör· undergå en möjligast snabb: ekonomisk tillväxt 
s · ·' ''under hänsynstagånde till att särskilt närings·livets 

struktur och lokalisering samt befolknings:förhå1landena i 
olika regioner utvecklas så att samhällsbalansen upprätthål~ 

"~'les i landskapet 1 enlighet med dess· särförhållail.den". 
::·· l~' : ',: ·:· ,\ 1 / -~· ~ . -.. 

X ~. 

·;Må'lsätt:.ningen ·var att turismen utformas, dimensioneras. och 
19kaliseras med tanke på att ge största· samhällsnytta,• med ett 
minimum' av olägenheter. Turist.näringarna ·skull'e höja ålänningar
nas'• l~y'fiaå~standard. genom skapande av· säkra arbetspla·tser för 
framtiden. ·. ·· ·.·· ·... ,, . · 

Vidare ~ngavs i landskapsstyrelsens meddelande följande: 

- "' ' 

. _. ;~:?;. 

· ... "Yid _:µtveck}.ingen' av turistnäringarna bör hänsyn '.tas till 
''naturliga förutsättningar. Investeringarna.:>bö·r grunda sig på 

. 14ngs~ktiga ekonomiska bedömningar. I den mån landskapets 
. :-; • satsnin_gar kan inverka. på utbyggnad av\ turistanläggningar 

; . bör st~'ä\rän vara att åstadkomma ett· konkurrenskraftigt 
· a_lterriati\r för den egna befolkningen att stanna hemma d.v.s. 
skapa' en' välavlönad ba.snäring av turismen. Målet för 
utbyggnaden av turist.näringarna bör. vara att de förmår hävda
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sig' !·konkurrensen om arbetskraften med övriga närj.ngar 
· ·' inoin:~t-egiohen och i jämförelse. med närliggande regioner. 

··:Äre·t.::.om-turismen bör sålunda vidareutvecklas och .. säsongtu
rismen förlängas så att särskilt skärgården och glesbygds
områdena gagnas. 

.::-.· ·-, (' 

Marken bör disponeras för·)'.'orligt friluftsliv, bebyggelse 
'6Ch ändra'anläggningar så·att man icke spolierar de natur
värden som ytterst ligger till grund för såväl turistnä
ringarna som den egna befolkningens trivsel. 

Landskapsstyrelsen strävar till att utbyggnaden av turistnä
ringarna sker i takt med vad det lokala behovet av ar
betsplatser förutsätter. Ifall utbyggnadstakten äventyrar 
samhällsbalansen eller är ett hot mot miljön bör sam
hällsbalansen och miljön prioriteras. 

Landskapsstödet till turistnäringarna bör användas som ett 
regionalpolitiskt medel för de utvecklingssvaga områdena i 
landskapets glesbygder på landsbygden och i skärgården. I 
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mån av möjlighet bör samhället med sina·stödåtgärder 
påverka turistanläggningarnas lokalisering så att landsbygd 
och skärgård bibehålls levande och att befolkningen där 
tillförsäkras utkdmst och service. Också.prbjekt i tätorter-
na bör stödas ~å fra~~ de inte står i strid m~d den allmänna 

·målsättningen". · 

I ekonomisk-politi~kt program för laridskapet Åland 1982-86 
(ÅU 1982:5) ansåg'~konomiska rådet att turismen har stora 
utvecklingsmöj iigheter. ·. I programmet angavs följande 

·--·-;Målsättning för turismen: 

"Målet för turismen är att utveckla den till en 
mångsidig och kvalitativ åretom..:.näring med regionalt 
fördelade turistcentra som-~kapar en st~bil sysselsätt
ning. ·samtidigt bör gårdsl:;lru.'ksturismen byggas ut 

.... särskilt i anslutning till:1;näringskombination. Turismen 
'-böt inriktas så att den b~äktar natur- och miljörest

riktioner och lokalbefolkningens intresse~ och behov. 
Finansieri,ngsfrågorna och tillgångerf på. r\fskkapital bör 
beaktas, Turismutbildningen bör byggas ut". 

Tyngdpunkten i turistpoli tiken har va·ri t standardhöjning för 
befintliga anläggningar, nya anlä9gningar främst i skär
gårds- och randkommunerna samt aktiviteter för' turismen. 
Miljöfrågorna har också betonats allt starkare på senare år . 

. Ett "mångfunktionellt konferensutrymme" med offentliga 
'°utrymmen för kongresser I kul tUrakt'ifVi teter I. Ut,Ställningar 
m.m. i anslutning till hotell Arkipelag har aktualiserats på 
olika sätt, men stupat på organisations- och finansierings-
frågorna. · 

·i 



Nordiskt sam.arbete 

Behandlingen av turistfrågorna sker allt mera likartat.i de 
nordiska länderna. Ansvaret för hanteringen ligger nu~era i 
flertalet nordiska länder på handels- och industriminfsterierna. 

i De nordiska länderna har en lång tradition av samarbete inom 
turismen. Detta samarbete skött.~s länge .?.V länderna·s ministrar 
för nordiskt samarbete men 1989 'etablerades e:tt' ministerråd 
bestående av de för turismen ansvariga mini'stra'rn·a i. il~spektive 
land. · 
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'·' Arts'varet för de löpande· frågorna av qdministratlv natur har 
ålagts en kommitte bestående av tjänstemän från t.espektive 
ministerium. Denna grupp var tidigar~ ·or~aniserad som ett utskott 
under samarbetsministrarna men är från 1990. en nordisk ämbetsman
'nakommitte underställd turistministrarna (ÄK-T) .,:·· 
,'. .· ·.' . . · ..... 

ÄK-T fungerar som ett forum för erfaren.hetsutbyte och information 
och för diskussion angående stärkandet'· av turismen till de 
nordiska länderna. Kommitten har ansvaret för genomförandet av 
det ntirdiska turistprogrammet. Vidare utgör arbetet i kommitten 
en' bas för>nordisk samverkan i olika .internationella fora, såsom 
OECDs turistkommitte m. fl.. · · · ·· ··. · · '• 

I ministerrådets budget förfogar turist~ektorn över 2 miljoner 
DKK. Medlen används till projektverksamhet jnom .ett antal 
intresseområden. En hård priqritering,av verksamheten är nödvän-
'd'ig·. •.i ' . . 

Sedan länge samarbetar också ländernas turistråd genom Nordiska 
turistrådet. Samarbetet sker på områden som gemensamma turist
kontor i vissa länder, marknadsföringssamarbete, marknadsunder
sökningar, forskningsutbyte m.m. 

Ett ministerrådsförslag till nordiskt samarbetsprogram för turism 
översändes till Nordiska rådet den 9 december 1988 (Dok B 93/t 
och A 856/t). 

Vid rådsbehandlingen av programmet ansågs att programmet borde 
konkretiseras och vidare framfördes i rekommendation nr 21/1989 
ett antal förslag till åtgärder ministerrådet borde vidta inom 
olika områden för att genomföra programmet. Programmet fastställ
des därefter av ministerrådet (turistministrarna) den 11 maj 
1989. 

Programmet gäller i tre år, 1990-92, varefter en utvärdering 
skall ske. 

I programmets inledande fas används huvudsakligen projektmedel 
från turistsektorn vad avser ministerrådets del i genomförandet. 
Målsättningen är dock att i ett senare skede etablera en sam-
f inansiering av åtgärderna med andra sektorer inom minister
rådsorganisationen och i vissa fall också med andra aktörer, 
t.ex. turistnäringen. 
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Programmet kompletteras varje år med en aktivitetsplan. 
li ,'. It i ~; •. 

I programmet utpekas några 1ntresseområdent som är gemensamma för 
samtliga nordiska länder och som ägnar sig,för samarbete. 

förbättra bytesbalansen 
göra det lättare att semestra i eget, land 
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•* 
* 
* 

·* 

Att 
Att 
Att 

: Att 
förbättra förutsättningarna föi ttiristbranschens företag 
skapa trygga företag. 

Mot denna bakgrund framkomme~r ,t,re huvud~ålsättningar: 

a. Att öka det inomnordiska resandet 
b. Att förmå fler utomnordiska turister att göra Norden till 

resmål 
c. Att utveckla turistnäringen. 

De enskilda nordiska ländernas turistpolitiska program betonar i 
allmänhet den internationella konkurrensen och bytesbalansproble
men. Turistsatsningarna inriktas ofta på affärsturism och på att 
stärka företagens konkut~~hskraft. Turismens regionala och 
kulturella betydelse har också en framträdande roll i de nordiska 
ländernas program . 
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Problembilden 

Enligt w,TO JWorld Travel Organisation) ökade den internationella 
turismen i''genomsnitt med 6 % under 1970-talet. Prognoserna pekar 
på en fortsatt något lägre tillväxt på ca 5 % med en fördubbling 
av antalet internationella turistresor fram mot år 2000. 

J 

För de nordiska länderna är ttiristbalansen negativ, d~~.s. man 
konsumerar mer utomlands än vad turisterna gör i. det egna landet. 
Allt fler ~änd~r inser turismens betydelse och ~atsar för att öka 
inresandet'~' Sektorn växer genom fler semes,terresor, affärsresor 
och ett ökat ungdomsresande. Konkurrensen är hård och ökar. 

Tidigar'~ former av tur~sm kompletteras och ersätt av em mera 
sammansatt turism där upplevelser och kulturella.inslag ökar. 

Nedanstående figur visar turismens olika komponenter. 

l. 

Logi, boende· 
- ~ ....... 

- ~'~·~-, . ._.,,_ ... 

j Transport, 
I kommunikationer 

--Underhållning, 
upplevelser, 
kultur 

passiv 

- ~- ...,__ ___ " 

aktiv 

Varor, service, 
tjänster 

- ungdom 
- familjer 
- grupper 
- pensionärer 
- affärsresor 

De olika delarna i turistens konsumtion sammanfogas alltmer i en 
helhet med höga krav på varje komponent. 

Allmänna utvecklingstendenser 

Utvecklingstendenserna i turistens efterfrågan på 90-talet kan 
inringas med följande nyckelord 



- pers-0nlig utveckling 
- socialt sammanhang, kultur 
- kvalitet 
- variationj~mångfald 
- intuition, kreativitet 

Samhällsstrukturen och den ekonomiska ordningen förändras med 
högre krav på utbildning, kultuxutbµd, fritidsaktiviteter, hälsa 
ochfrboende'.' Samhällen som ka.raktäri,~eJ::qS av ren miljö, oförstörd 
natlhr, rikt kul turli:V, kvalitet, hö'g '.levnadsstandard blir 
alternativ till storstadsnöje~ oci~.badorter. 

Samhällsförändringarna i Europa oc~ avskaffandet a~ olika hinder 
för varors, tjänste;rs: oc;h p<:~rsoners rörlighet medför ett ökat 
antal resor och en hårdare konkurrens inom turismen. 
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Samtidigt kan harmoniseringen av skatter och avgifter och ett 
eventuellt avskaffande av skattefrifQJ:"Säljning drastiskt förändra 
förutsättningarna för t.ex. transporter och kryssningstrafik. 

Avregleringen av f 1ygtrafik(:m och utvecklingen av transporter 
kommer att förkorta avståndr3n och göra resorna billigare. 

När inkomsterna ökar och den ledi~a tiden blir längre förändras 
resestrukturen. Ungdomar, h11ndikappade och äldre reser mera och 
ställer;: nya krav på turistniiringen. På, ,S(:lnare år har speciellt 
affärsturismen och konferens- och kongre'~smarknaden expanderat 
och nya produkter utvecklas kontinuerligt . 

. . , Efterfrågan på specialiserade resor komm,~r att öka. Särskilda 
aktiviteter och evenemang, historia, kultur och natur kommer att 
bli allt viktigare inom turismen. 

Aland.sturismen 

Den åländska turismen har hittills haft en relativt låg profil 
utan uppseendeväckande profilbärare och en liten grad av specia
lisering. Den åländska strategin har varit att utveckla en 
regionalt spridd, småskalig turism för fritidsturister. På senare 
år harrockså affärsturismen utvecklats, särskilt genom mindre 
konferenser. · 

I flera sammanhang, bl.a. i "Strategisk plan för·åländsk turist
näring'' från 1987, har man påpekat att Aland saknar en profil för 
turismen. Profil kan avse en profilbärare såsom "Mariehamns 
centrum", "Hotell Arkipelag" eller "Kastelho:i?m11 i den strategiska 
turistplanen, eller en specialisering/segmeirtering på t. ex. 
fiske, golf eller affärsresor. 

För att tydligare illustrera olika strategier för turismen kan vi 
skilja mellan 

A. Natur- och miljöanpassad turism som integreras i samhäl
let och inom en viss volymgräns förstärker samhällsutveck-
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!ingen genom ekonomiska och kulturälla effekter (öppenhet, 
mångfald). 
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B. Anläggningsenklaver för turismen med varierande positiva 
och negativa effekter på naturmiljö, lokalbefolkning, 
kultur, trivsel etc. 

Den åländska basturismen med uthyrningsstugor, småbåtsturism och 
mindre logianläggningar har hittills haft tyngdpunkten i A, den 
integrerade strategin. Basturismen på kanake ·300.000 turister är 
stabil och många återkommer år efter.år utan påverkan av mark-
nads föringsakti viteter. _. 

Utöver den "tysta" basturismen, finns ett stort antal kryssnings
resenärer och på sen~fe år ett ökande arital konferensgäster. 

strategi B med ~oncent~erade anläggningar har aktu~ligerats i 
saml;>a.nd med utvecklingen a:v Kastelholmsområdet och ;med· förslag 
till en kongressanläggnfng i anslutning till hotell Arkipelag. 
Många regioner i Sverige och Finland har satsat på större 
anlä:ggn~ngar för tnri~ter - kongress·- o~h konferensanläggningar, 
Sommarlartd, ·wasalandfa, parker etc -'ochkortkurrensen·om ·besökar
na har blivit allt hårdare. 

Det är en vanlig uppfattning att Åland har för lite aktiviteter 
och för _låg kva'litet på de tjänster som bjuds för att kunna 
kortkurr~ra ~ed den närmaste orti~ivningen. · 

Marknadsföringen av Åland får en stor dragkraft från passagerar
och kryssningsrederier men avsaknaden av tydliga strategier 
medför att också niarknadsföririgen blir diffus •. ,Den operativa, 
kommersiella marknadsföringen handhas av Ålands ··Turistförbund med 
finansiering från turistföretagen och landskapsstyrelsen. 
Förbundet har koncentrerat marknadsföringen till sex produktom
råden: "Aktiv rekreation - Golf - Sportfiske' ...;. FrTtidsbåtarna -
Lillsemester - Kreativ konferens". 

Den allmärirui marknadsföringen a,v Ålariä kan, och bör, utvecklas 
men kräver en mera preciserad långsiktig målsättning för att bli 
effektiv. · · 

Större anläggningar medför att mera kapital binds upp och 
lönsamhetskraven och riskerna ökar, speciellt mot bakgrund av det 
känsl~ga v~lutaberoendet gentemot Sverige. 

~ '· • F'" . .• 

Den åländska turismen har också eri volym söm anstränger kapacite
ten under högsäsong. Svårigheten att _få tag 1 arbetskraft gör att 
man ibland utnyttjar icke kvalificerad personal och att en del 
anläggningar är underbemannade med en försämrad service till 
turisterna som följd. 

Tiängsel~ anses va'ra påtaqlig pa många håll - hamnar, vägar, 
färjor, butiker - under högsäsongen och frestar också på natur
miljön. Allmänt är dock turismen numera en accepterad näring på 
h~la Åland och turisterna visar i allmänhet ~ederbörlig respekt 
för naturmiljön. · · · 



·'. ,J 

Enskilda näringsidkare vill oftast maximera volymen, men sam
·. hällsekonomis~t torde en jämnare sysselsättning med ett högre 
förädlingsvärde per sysselsatt vara. mera lönsam.t. 
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I sammanfattning kan vi precisera problembilden för den åländska 
turismen kring 

- volym 
- profil~ inriktning 
- konkurrens 

kvå.'iitet 

mot bakgrund av marknadens nya krav genom förändringar i samhäl
let såsom inkomster, fritid, rörlighet och inteinaiionalisering. 
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Målsättning och strategier 

Den allmänna målsättningen för;näringslivets utveckling på Åland 
kan anges i fyra punkter: 

1. Mångsidig nä.ringsstruktu~C' 

Den åländska ekonomins beroende,-av omgivande 'regioner gör 
näringslivet känsligt för konjunkturer och strukturförändringar. 
Ett småskaligt, flexibelt och mångsidigt näringsliv tar bäst 
tillvara möjligheterna och minimerar riskerna för stora föränd
ringar- i samhällsekonomin. 

) "'j 

2. Geografisk spridning av aktiviteter 

Till den åländska kultur- och naturmiljön hör ett öppet landskap 
och en levande landsbygd. Förutsättningarna för utkomst i 
glesbygden förändras över tiden beroende på naturtillgångar, 
värderingar, marknader etc. 

Regionalbalans är en viktig del i målsättningen för samhällets 
utveckling. 

De viktigaste naringarna för att möjliggöra bosättning i glesbyg
der är jordbruk, skogsbruk, fiske/fiskodling, turism och olika 
tjänster inom den offentliga sektorn. Infrastruktur såsom 
kommunikationer och utbildning är av avgörande betydelse för 
bosättning och näringsverksamhet. 

3. Kompetensutveckling 

Samhällsutvecklingen i vår omvärld medför högre inkomster, 
utvecklad välfärd och högre krav på standard och kvalitet. Inom 
alla områden ökar konkurrensen och ställer krav på kunskaper och 
kompetens. 

För att upprätthålla en hög kompetens inom näringslivet krävs 
resurser för bland annat utbildning och det krävs att resurserna 
koncentreras till väsentliga, strategiska områden. 

4. Sa.mhällskvalitet 

Näringspolitiken inriktas på att förbättra förutsättningarna för 
åländska företagare att utveckla näringsverksamheten och att 
konkurrera på marknaden. Ytterst syftar näringspolitiken till att 
utveckla samhällsekonomin och välfärden för alla. När den 
materiella välfärden ökar för alla ställs också i högre utsträck-



ning andra krav på samhället. Kulturutbud, utbilctningsmöj
ligheter, hälso- och sjukvård, barnomsorg, vårderi för äldre 
o.s.v. blir allt viktigare Jwmponenter i det som kan kallas 
samhällskvalitet. 
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Välfärden och samhällskvaliteten på Åland kan - även om den är 
på jämförelsevis hög nivå i Norden - utvecklas. En grundläggande 
och mycket viktig resurs för att utveckla samhällets kva.li tet på 
Åland är dock den unika natur- och kulturmiljön. 

De näringspolitiska åtgärderna i stort inriktas på 

~ regiorialpolitik 
. ~ utveCklingspolitik ·~ i . 

för att skapa regionalbalans med spridning av bpende och närings
verks~~het anpassad till natur- och kulturmiljön och för att 
utveckla näringslivets kompetens och konkurrensförmåga . 

. Liksom övriga näringar utvecklas turistnäringen i huvudsak genom 
enskilda näringsidkare& initiativ. Landskapsstyrelsens roll är 
att medverka till att förbättra verksamhetsförutsättningarna i 
allmänhet, att stimulera vei~ksamheten så att den regionala 
balånsen förbättras och att' medverka med finansiellt stöd för 
utvecklingsinsatser, speciellt för nya verksamheter. I turistpo
litiken har landskapet en särskild roll som samordnare av 
marknadsföringen av Åland. Ålands Turistförbund svarar efter en 
omorganisation 1988 för den direktai·,kommersiella marknadsföringen 
med finansiellt bidrag (i princip so procent av kostnaderna) från 
lanciskapet. Omorganisationen skall utvärderas inför budgetåret 
1991. 

Alands särdrag 

. . 

Turl.stnärincj'ån har stor betydelse · fÖV' den; ,regionala pa.~ansen och 
blir därför också i fortsättningen ett viktigt inslag I regional
politiken. 

Utveckling av turismen tar sin utgångspunkt 
specifi~a ~ör Åland: 

~ .r,~ l . ) ,.,I · •... · . ; ;. 

I ,'Den unika:rnatur- och kulturmiljön, 

i tre områden som är 

II. Ålands historia och den åländska självstyrelsen 

III ~lands sjöfartstraditioner och havsmiljö. 

Dessa.utgångspunkter ger en naturlig grund för Ålandsturismens 
prof j,1, dar natur- och kulturmiljön måste utnyttjas så att den 
bevar·as 'medan de· andra utgångspunkterna mera måste lyftas fram 
och utvecklas. 

En viktigisfrategi är att om möjligt reglera och dimensionera 
turis~~n·~å ~tt det åländska samhällets särdrag (utgångspunkterna 



14 

I-III) förstärks. 

Basturism 

Tyngdpunkten i Alandst~rismen ~ör därför ock~A~i fortsättningen 
vara en natur- och miljöanpassad turism aomäi relativt in
tegrerad i samhället. Denna basturism utnyttja:r; naturliga 
förutsättningar och småskaliga anläggningar utspridda i landska
pet. 

Utöver stugturism, camping och den turism som h~nförs till mindre 
logianläggningar kan småbåtsturismen ocb gruppre~orna som är 
särskilt viktiga under för- och eftersäsong, räknas in i den 
åländska stabila bas,t.urismen. 

Genom en fortsatt utbyggnad; a; gästhamn~sy~temet''runt hela Åland 
med en utvidgad service kan verksamheten styras till lämpliga 

- platser för att minska trycket på miljön. För basturismen är det 
viktigt med kommunikationer och grunciläg.gande service i hela 
landskapet i enlighet med landskapets ~egionalpolitik. 

'För småbåtsturismen finns också behov av utprickning av nya 
farleder. 

· Aktiviteter . och upplevelfler 

Den traditionella basturismen utgör kärnan ocksl(i ~r~mtidens 
turism på Åland men attraktionskraften måste stärkas genom en 
tydligare profil och genom utveckling av aktiviteter och möj
ligheter till upplevelser. Samtidigt förstäJ:kS också int:resset 
hos kryssningsresenärer i allmänhet och speciellt f6t Åland som 
ett attraktivt resmål för Östersjöns kryssningstrafik. Profilen 
anges genom en utveckling kring de tre utgångspunkterna 

.. f. 

- natur- och kulturmiljön 
- historia och självstyrelse 
- sjöfart och hav. 

En avgörande och grundläggande förutsättning för Ålcfndsturismen 
är fortsatta goda kommunikationer med bilpassagerarf ärjor till 
och från Åland. 

Utöver basturismen finns ett stort antal turister som styrs av 
det kommersiella utbudet från färjor, hotell och an,läggningar. 
Den marknaden påverkas mera av kommersiella insatser än av 
turistpolitiska åtgärder. Intresset för att återkomma till Åland 
som "basturister" är dock b,eroende av den allmänna Ålandsbilden, 
~illgången till aktiviteter och uppievelser och hur den åländska 
turistprofilen framförs. 

Den huvu~sakliga uppgiften för turistpolitiken blir att stödja 
aktivitet~r och utveckla möjl~gheterna till uppl~velser i 
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enlighet med den åländska profilen. 

Följande kan utgöra grunden för en diskussion om turistpoli
tikens inriktning på olika åtgärdsområden. 

Aktivitetsutveckling 

* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Utveckla aktiviteter kring fiske (ÅTF) 

Förbättra möjligheterna till bad runt hela Åland 

Åretom badanläggning för turister och allmänheten 

Nya golfbanor på västra och norra Åland 
. •. 

Fortsatt utveckling av Kastelholm/Bomarsundsområdet, 
men med utveckling också i andra regioner för att 
sprida;turismen 

Idrotts-·, utställnings- och mässanläggning 

Särskilda aktiviteter för familjer 

Aktiviteter för ungdomen som är en växande och ekono
miskt betydelsefull grupp 

Inrättandet av ett utvecklingsbolag för turism för att 
initiera, utveckla och organisera anläggningar och 
aktiviteter, finansierat av landskapet och 
näringslivet. 

Kartläggning av natur- och kulturmiljön samt historiska 
platser 

Program kring natur- och kulturmiljön, historiska 
platser och genomförande av olika evenemang. 

Inrättande av en programorganisation med anknytning 
till.landskapsstyrelsen och Ålands Turistförbund för 
prpf~$sionell planering och genomförande'~v"program och 
oll~~·evenemang inom kultur och underhållnfng. Enskilda 
turister, familjeir och grupper skall kunna erbjudas 
alternativ till de rent kommersiella produkterna inom 
t.ex. följande områden: 

Historia 
Självstyrelse 
Ålands natur, flora och fauna 
Familjeaktiviteter 
Musik 
Teater 



(!;' 
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Ungdoms aktiviteter 

Bygdegårdar 

* Stöd till lokala initiativ för t.exi renovering av 
äldre gårdar och kulturmiljöer till bygdegårdar med 
evenemang, fester, konstutställningar, bygdemuseer, 
mindre konferenser och seminarier etc. Verksamheten 
skall vara lokalt styrd och anpassad för att dels 
stärka den egna kulturen och dels vara till nytta för 
turismen. 

Sjöfartskvarter 
., -. 
. • .. ·-
-,,, 

Den åländska sjöfartstraditionen är unik i världen och tar 
delvis tillvara genom fartygsbyggena Albanus och Linden. 

~'Erfarenheterna hittills visar att det finns en stor poten
tial för turismen. För att tillvarata den potentialen och 
utveckla traditionerna bör en permanent plats finnas för 
fartygsbyggen, hantverk, försäljning och andra aktiviteter. 
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En koncentration av magasin, olika byggnader :och en varvsan
läggning med hamnpl'atser för olika båtar och fartyg från 
olika tidsperioder kunde utgöra en internationellt intres
sant attraktion som ger Åland en klar profil.1: Samtidigt tas 
traditioner och kunnande som blir allt mera sällsynt och 
därför värdefulla tillvara. 

Kvalitet och kompetens 

Krav på kvalitet och kompetens gäller genomgående för hela 
näringslivet. Inom turistnäringenHkrävs professionell 
marknadsföring, planering och genomförande av aktiviteter 
och program. 

Företagare och anställda behöver möjlighet att bygga upp 
kompetensen genom utbildning. 

Ålands hotell- Och restaurangskola har visat sig fylla ett 
stort behov och utbild~ingen kan utvidgas med kurser på 
yrkeshögskolenivå för vidareutbildning och med specialkur
ser främst på chefs- och ledningsnivå inom servicenäringar
na. 

På Åland finns traditioner inom hantverket som kan tas 
tillvara genom framtagning av hantverksprodukter av hög 
kvalitet. Åländsk design kan genom satsning på hög kvalitet, 
utformning och strängt urval bli ett inslag i turistnä
ringens kvalitetsprofil och samtidigt ge sysselsättning. 

Kvaliteten i stugor, logianläggningar och restauranger kan 



höjas 'genom striktare\' krav på standard och utrustning som 
sanktioneras av landskapsstyrelsen och därmed ges en mera 
officiell prägel än i~dag. 

Historia och självstyr~else 

Ålands unika självstyrelse och,samhällsmodell kan i högre 
utsträckning mar~nadsföras som en attraktion i sig med 
tydligare program som hänvisar till museer, historiska 

:~'platser och insti tutio:ner. 
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Självstyrelsen som unik, internationell modell för regioner 
och mil')oritetsgrupper samt Ålands demilitarisering kunde 
utgöra en bas för en viss permanent verksamhet såsom ett 
f redssekretariat med samordning~ och informationsupp-
gi fter, sekretariat för självstyrande regioner, nordiska 
eller europeiska organisationer osv. 

Verksamheten karii.ånslutas till en konferens- och kongress
anläggning med allmänkulturell inriktning . 

. ,, Anläggningens internationella karaktär kunde motivera 
,statliga eller nordiska finansieringsstöd och den kommer
siella spridningseffekten för bl.a. turismen 1borde vara 
motiv för näringslivets intresse att delta i finansieringen. 

Lands~~pet bör via ett bolag som äger anlägg~lngarna stå för 
större. delen av aktiekapitalet medan driften~' sköts profes
sionellt och anslutet till hotell Arkipelag. 

Lokalisering 

utifrån lokaliserings- och -~~~användningssynpunkter kan 
tu~ismen delas upp i två kategorier, rörlig och stationär 
turism. 

Station.är turism 

. .Den stationära turismen utgörs av stugbyar, pensionat, 
~hotell samt konferens-, ~urs- och hälsoinrättningar o.dyl. 

Den påverkar framför allt sin närmaste omgiVhing. Anlägg
ningarna behöver i allmänhet inte samordnas lnbördes, även 
om vissa lokala fördelar kan uppnås genom samspel mellan 
större och mindre anläggningar och anläggningar av olika 
klass (t.ex. Eckerö). · · 

Lokaliseringskriterier: 

1) Anläggningar för stationij~ turism bö~ lokaliseras i 
anslutning till befintligbebyggelse 'dch infrastruktur 
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(vägar, hamnar, va- och elledningar). I s)<:ärgården bör 
turljtanläggningar lokaliseras till de bebodda huvud
öarna. Värdefulla naturområden (naturvårdsinvente
ringen) bör inte tas i bruk. 

2) Anläggningarna bör förfoga över tillräckligt stora 
markområden (strövområden, vatten6mråden) av god 
kvalitet så att störningar på omgivningen minimeras. 
Strövområden kan i viss mån kompenseras med organise
rade aktiviteter. 

Kvalitetskrav: 

1) Anläggningarna bör anpassas till dem omgivande natur
och kulturmiljön~ · 

2) Anläggningarna bör. ha· goda funktionella och .. arki tek
toniska kvaliteter. 

, . Rörlig turism 

Till den rörliga turismen hänförs alla besökare, som rör sig 
i landskapet till lands och till sjöss: cyklister., vandrare, 
bilister, bussresenärer, småbåtsturister, kanotister, 
utf-lyktsbåtspassagerare osv. Utbyggnaden av service för den 
rörliga turismen bör ske utifrån en helhetsplan. Varje 
servicepunkt avsedd.helt, eller delvis för rörlig turism 
betraktas som en del av.ettnätverk där lokalisering och 
miljökvalitet inte bara påverkar den enskilda anläggningen 
utan hela nätverket. 

Planeringen av nätverk för rörlig turism.har påbörjats i 
samarbete mellan landskapsstyrelsen, tu~istförbundet och 
kommunerna. Första skedet i arbetet gäller utvecklandet av 
ett cykelvägnät 1990-92. Förslag till gästhamnsnät·finns i 

·regionplaneutkastet 1988i~Nätverket för rörlig tu~ism skall 
vidareutvecklas med avseende å vandringsleder, rastplatser, 
sevärdheter osv. 

Bedömning av turistanl:äggningars lokalisering , , 

Generella anvisningar om lokalisering av turistanläggningar 
är svåra att .utforma så att de får en praktiskt styrande 
effekt. För att .uppnå goda resultat bör varje turistanlägg
ning lämplighetsprövas ur såväl markanvändnings- som 
nät~erkssynpunkt samt med avseende på miljöeffekten. 

Reglering 

En oreglerad turism innebär att alla näringsidkare samman
lagt medverkar till att volymen maximeras.; Samhällsekono
mis,kt finns det en gräns där kostnaderna för slitage på 



natur- och kulturmiljön, trängsel, otrivsel, överhettad 
arbetsmarknad osv. blir högre än intäkterna. 
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Den qvergripande närinqspolitiken måste ta ställning till 
näringsstrukturens samband med målsättningen:. för: .samhällsut
vecklingen och påverkan på s:amhällsekonom1·n•r·1Är: '.turismens .. 
volym appassad till den åländska natur- och kulturmiljön? Ar 
arbets~iaften undersysselsatt d. v. s .. kan sysselsättningen 
bli meri~valificerad bch därigenom ge ett störr~ bidrag 
till samhällsekonomin? 

Genom kra.v på kompetens hos arbetskraften och högre standard 
på turist;(lnläggningarna kan'man åstadkomma en vis'S utjämning 
av efter{rågan. "Marginal.anläggningar" som enbart'. utnyttjar 
högsäsongen får svårar~~ att klara sig och säsongvariatio
nerna blir därmed mindre. 

Den interna turisttrafiken är till stor del uppbyggd kring 
privatbilism med luftföroreningar och trängsel under 
högsäsong, speciellt på skärgårdsfärjorna, som följd. 
Kollektivtrafiken är ett otillräckligt alternativ idag. I 
många fall är den egna bilen motiverad men med en reglering 
av privatbilismen för turister kunde trängseln och otriv
seln minska samtidigt som överhettningen på marknaden under 
högsäsong kunde minska. 

Avgifter för icke-åländska bilar på skärgårdsfärjorna 
skulle minska genomfartstrafiken och köerna och därigenom 
spara den känsliga skärgårdsmiljön. En avgift för miljöän
damål och för utveckling av den interna kollektivtrafiken 
skulle knappast avskräcka de turister som väljer Åland som 
mål på grund av den unika natur- och kulturmiljön och för 
hög standard och kvalitet. 

En reglering av turismen så att kapaciteten - arbetskraft, 
kapital, naturtillgångar etc. - utnyttjas bättre och 
effektivare måste diskuteras i samband med näringspolitiken 
i stort, och mot bakgrund av landskapsstyrelsen begränsade 
regleringsinstrument. 

Differentierad beskattning 

Olika avgifter med syfte att förbättra samhällsekonomin, 
minska påverkan på miljön, utveckla kollektivtrafiken och 
styra turistströmmarna regionalt och tidsmässigt, är en 
möjlig strategi. 

En annan strategi är att försöka påverka verksamhetsförut
sättningarna genom att förmå riksmyndigheterna att införa 
lägre skattesatser eller skattefrihet för t.ex. restaurang
näringen. 

Införande av fastighetsskatt och omsättningsskatt på logi 
som nu planeras skulle vara till direkt nackdel för turismen 
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på Åland. 

Turismens internatione1la karaktär mOtiv"erar en beskattning 
på samma nivå som konkurrenternas .. För Åland utgör den 
landbaserade turismens konkurr.ens med kryssningsfärjorna 
ett motiv för sänkta skatter och avgi~ter. 

Det är också tro!igt.a:tt sänkta skattesatser totalt höjer 
skatteintäkterna genom en hög:i:;-e volym. Differentierade 
skatter kan införas i hela latidet för turistkonsumtionen, 
men det finns också motiv att införa eri regionalt differen
tierad omsättningsskatt för t.ex. Åland och Lappland. 
Transpor~kostnaderna och andra.geografiska oMständigheter 
gör Aland till ett av landets dyra~te o~iåden samtidigt som 
regionen är av storbetydelse för bytesbalansen både genom 
inhemskt resande och turister f~ån titlandet . 

. _,_; 
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Slutsatser 

Översikten av turistnäringEin beskriver olika strategier, visar på 
en rad problemområden och anger en rad förslag till åtgärder. 

Landskapsstyrelsen kommer att under våren 1991 fastställa ett 
turistpolitiskt program. 

Mera koncentrerade, medvetna och verkningsfulla satsningar blir 
möjliga då självstyrelsela9srevisionens budgeteringssystem 
införs. 
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