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INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT ON THE SWEDISH ISLAND 

GOTLAND: An analysis of current management and ways forward 

 

Albana Dogani. Bachelor thesis in Environmental Science 15 ECTS 

 

SAMMANDRAG 

 

Gotlands kust är en plats med motstridiga intressen, såsom att bevara naturvärden och önskan att 

utveckla öns besöksnäring och landsbygdsområden. Planeringen och förvaltningen av kusten är 

viktig och står inför utmaningen att balansera dessa intressen. I den här studien intervjuades 

Region Gotland och Länsstyrelsen för att beskriva statusen för kustzonsförvaltningen på 

Gotland. Studiens resultat visar att strandskyddet och översiktsplanen är viktiga verktyg för 

förvaltningen av kusten. Landsbygdsområden som kan utvecklas (LIS-områden) identifieras med 

hänsyn till besöksnäringen samt ekologisk hållbarhet och klimatförändringar. Men övrig 

kustzonsförvaltning är inte etablerad och det saknas verktyg som hjälper förvaltningen, till 

exempel en integrerad kustzonsplanering (IKZP). Det föreslagna strandskyddet skapar även 

osäkerhet för kustens framtid. Denna studie finner dock att det finns delar av IKZP i planeringen, 

till exempel samarbete och långsiktig planering. Områden som kunskap om kusten och tydliga 

riktlinjer för vem som är ansvarig kan dock utvecklas genom att implementera IKZP. IKZP 

upplevs som ett potentiellt värdefullt verktyg för kustzonen på Gotland och som ett hållbart sätt 

att fortsätta hitta en balans mellan dessa motstridiga intressen. 

 

ABSTRACT 

 

The coast of Sweden’s largest island, Gotland, is a place of conflicting interests. There is both 

the desire to preserve nature values and to develop the island’s tourism industry and rural areas. 

The planning and management of the coast are vital and faces the challenge of balancing these 

interests. In this study, personnel from the municipality and the county administrative board were 

interviewed in order to describe the status of the coastal zone management on Gotland. The 

results show that the shore protection and the comprehensive plan are important tools in the 

management of the coast. Rural areas that can be developed (LIS-areas) are identified by the 

municipality with regard to the tourism industry as well as ecological sustainability. However, 

further coastal zone management is not established, and there is a lack of tools to help 

management, such as integrated coastal zone management (ICZM). Furthermore, the newly 

proposed shore protection legislation causes uncertainty for the future of the coast. This study 

finds that there are, however, parts of ICZM in the planning, such as collaboration and long-term 

planning. However, areas such as knowledge on the coast and clear guidelines for who is 

responsible can be developed by implementing ICZM. ICZM is perceived as a potentially 

valuable tool for the coastal zone on Gotland and as a sustainable way to continue to find a 

balance between these conflicting interests. 
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INTRODUCTION 

 

Background 
 

The coastal zone is an important area that holds place for a lot of different interests and brings 

cultural, recreational, environmental, and economic value among others. Some might enjoy 

running and swimming by the coast, and some want to preserve the coast so that future 

generations may enjoy the same areas. Others see the coastal zone simultaneously as a place for 

economic growth, such as through coastal tourism (Ghosh 2011). The ecological value is high in 

these areas as they are important ecosystems and provide several ecosystem services. Ecosystem 

services are the “direct and indirect contributions of ecosystems to human well-being” (TEEB 

2010). Some of the important ecosystem services we receive from the coastal zone are essential 

breeding and nursery spaces for plants and animals, fishery populations, high biodiversity which 

leads to high resilience, protection from natural processes such as erosion and flooding, as well 

as climate regulation (Beaumont et al. 2007). The many ecosystem services that are received 

highlight the necessity to consider the coastal area in a holistic and comprehensive way (Ruiz-

Frau, Edwards-Jones & Kaiser 2011). 
 

The Swedish island of Gotland lies in the middle of the Baltic sea, approximately 80 km to the 

east of the mainland of Sweden (Eliason et al. 2010). The 77-mile-long coastline on Gotland is 

characterized by unique flora and fauna and is loved by both locals and visitors. The geography 

varies all around the island, and there are both sandy and pebbly long stretches of beaches 

(Eliason et al. 2010).  
 

Gotland is famous for its coast and is, therefore, an incredibly attractive destination for tourists, 

receiving around 1 million visitors every year with most of its visitors coming in the 

summertime. The tourism sector is thus an important part of both Sweden’s and the island's 

economic growth (ByggGotland 2010). In 2019, the tourism sector contributed 127 billion 

kronor or 2,5 % of Sweden’s yearly BNP (Tillväxtverket 2019). Around 20-30 % of the total 

turnover was accounted for by marine and coastal tourism (Swedish Agency for Marine and 

Water management 2012). The tourism sector also creates a large number of jobs in different 

industries. In 2010, there were as many as 36 000- 51 000 jobs created. Furthermore, an analysis 

of tourism and related ecosystem services was made in a report by the Swedish Agency for 

Marine and water management which showed the coast’s importance to humans and the 

economy. In the report, it was found that marine tourism and recreation contribute more to the 

economy than any other industry, surpassing industries such as fisheries. This was true for the 

Baltic sea especially (Havs-och vattenmyndigheten 2017).  However, industries such as the 

tourism industry have long been considered to be drivers of exploitation, especially in coastal 

areas, where conflicts with goals of environmental preservation frequently arise (Cohen 1978). 

 

Vulnerability and threats  
 

The open coast also makes it vulnerable to erosion and climate change. The island is constantly 

exposed to harsh waves and winds, as well as natural weathering due to its rock composition. 

This makes human alterations of the coastline especially significant and can further erosion 

conditions (ByggGotland 2010). Additionally, the coast faces great challenges with climate 

change and the threat of sea-level rise. The effects of this have been studied on Gotland and the 

authors agree that these processes need to be considered in physical planning (Ebert et al. 2016). 
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An increase in tourism and usage of such a vulnerable area puts immense pressure on the natural 

environments that exist now, and the impact of tourism can become detrimental if not managed 

carefully (Cohen 1978). Constructing tourist facilities and infrastructure can often lead to land 

degradation and land-use change, which results in habitat and biodiversity loss. Actions such as 

clearing of wetlands, algal beds, and beaches could have a large negative impact on Gotland 

(Ghosh 2011).  Other threats the coast faces are increased nutrients and pollution of the coastal 

environment (Salomons et al. 1999). The coastal areas become difficult to manage due to the 

many different threats as well as the vulnerability of the area (Domínguez-Tejo et al. 2016). Due 

to their interconnectivity, planning and management have to include the coastal zone between the 

terrestrial and marine ecosystems (Stoms et al. 2005). 

The county administrative board exists in each of the 21 counties in Sweden and acts as a link 

between the general public and the municipalities and the government and the Swedish 

Parliament. It is divided into six units, which are working with a field of different issues, 

including conservation and the work of overseeing both the general public and the municipalities' 

work. It is the county administrative board's task to work with the country’s goals and implement 

them on a local scale (Länsstyrelsen Gotland 2021).  
 

In Sweden, the municipalities are responsible for a large part of the community service that 

exists, such as the management of schools, waste, and water among others. The municipalities 

are required to do some activities by law, while other activities are voluntary and decided by 

local politicians. The municipality is a politically controlled organization, with elected 

representatives that make the overall decisions and set the goals (Hässleholms kommun 2021). In 

Gotland, the municipality is also in charge of the physical planning for the whole island. In 2012, 

the municipality of Gotland set forth a comprehensive master plan (Översiktsplan) over the time 

period 2012 – 2025. In this plan, one goal was to increase the economic growth of the different 

sectors, such as tourism, but doing so in a sustainable manner (ByggGotland 2010). However, 

this relies on a healthy and sustainable foundation of the coastal zone environment. A sustainable 

tourism sector is complicated to achieve as it requires a balance between exploitation and 

conservation, and is reliant on the continued planning and management of the different uses in 

order to ensure sustainable development (ByggGotland 2010).  

 

ICZM as a recommended tool 
 

In order to achieve sustainable development in the coastal zone, it is important to implement 

holistic coastal zone management which considers these values and integrates socio-economic 

goals (Salomons et al. 1999). A recommended tool is integrated coastal zone management 

(European Parliament 2002). 

Integrated coastal zone management (hereafter called ICZM) is the planning and management of 

coastal resources and environments. It is a long-term and holistic process that covers everything 

from the early stages of planning to management and implementation. It seeks to balance the 

environmental, economic, social, cultural, and recreational objectives that society has, and this is 

what the “integrated” refers to. It also refers to the integration of all relevant sectors, 

stakeholders, actors, and levels of administration who have any involvement with the coastal 

zone and can impact the coastal zone. Further, special attention is paid to the transition between 

the terrestrial and marine components of the coastal zone (European Environment Agency 2000).  
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Furthermore, in Integrated coastal zone management, the coastal zone should be considered as a 

notion of a land-sea interface that is based upon an ecosystem approach. This means that 

although the coastal zone is primarily focused on the area by the coastline, management should 

consider all areas that are related to the coast and can have an effect on the coastal zone (Glaeser 

1999). Therefore, Integrated Coastal zone management can be difficult to implement as the 

planning is based on collaborative and holistic knowledge across all related sectors (Salomons et 

al. 1999).  
 

In 2002, The European Parliament recognized the need for protecting and managing the coastal 

zone in an integrated way and recommended all European countries to implement an ICZM 

based on eight principles. These eight principles define a holistic approach for the national 

management of coastal zones, including sustainable physical planning (European Parliament 

2002). Since the recommendation, ICZM appears to have had a positive effect on the coastal 

zone in the countries where it was implemented. Examples of the benefits are greater protection 

of the coastal environment, increased knowledge and awareness of the coastal zone, increased 

cooperation and collaboration, increased environmental monitoring, and improved 

communication between stakeholders (Rupprecht Consult & International Ocean Institute 2006). 

ICZM benefits are achieved by various methods of both planning and management in the coastal 

zones. Some examples are reducing damages, replanting wetlands, restocking native species, 

mitigating pollution, preserving unique coastal ecosystems, increasing nursing grounds for 

fisheries, and improving the water quality (Salomons et al. 1999). Other examples include 

reducing conflicts between interests among many other techniques and methods (Salomons et al. 

1999).  
 

In 2006, the study by Rupprecht Consult and International Ocean Institute came out and 

evaluated how effective the implementation had been in various European countries, including 

the Baltic region. The study’s results showed that ICZM had not been implemented in Sweden, 

nor a process for developing such a management plan in the future (Rupprecht Consult & 

International Ocean Institute 2006). It was, however, found that ICZM elements were included in 

the national spatial planning strategies and that legislation served as high protection for the coast. 

Nonetheless, there were also large weaknesses identified, which underlie the lack of an 

established integrated coastal zone management plan as well as connected knowledge gaps on 

the subject.  
 

On Gotland, there has previously been a project which discusses ICZM and is called 

“Natureship”. This project was started by the county administrative board and discussed ICZM 

on the island and designed a GIS model that could be used in planning (Länsstyrelsen Gotland, 

2012). 

 

Framing of question  
 

The coastal zone is for many different reasons deeply important to the locals and visitors of 

Gotland, including environmental and economical ones. However, a growing tourism sector and 

other anthropogenic factors such as overexploitation, increased nutrient discharge, and land-use 

change put increasing pressure on the coast and its valuable ecosystems (Eriander et al. 2017). 

Holistic management of the coastal zone, such as ICZM, and a sustainable development are 

hence of the highest importance for an island such as Gotland. Therefore, it is vital to analyze the 
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current management of Gotland’s coastal zone in order to be able to address eventual 

shortcomings towards a more holistic, sustainable management. 
 

Since 2012, there have, to the author’s knowledge, not been any studies focusing on coastal zone 

management on Gotland specifically. Considering this, it is important to gain a deeper 

understanding of the coastal zone management on Gotland, and how it relates to the tourism 

sector. 

 

Aim 
 

The aim of this study is therefore to describe the status of the current coastal zone management 

on Gotland and analyze if Integrated coastal zone management has been implemented, as well as 

if it is perceived to be a good tool in order to achieve the overall goal of a sustainable coastal 

zone in the future. This is going to be addressed by focusing on three specific questions: 

 

1. What does the current coastal management practice on Gotland look like? 

2. How do the administrative bodies balance the development of the tourism 

sector on the coast and the preservation of nature values? 

3. Integrated coastal zone management on Gotland:  

a. If, and how, has it been implemented in practice? 

b. Is ICZM perceived to be a potentially good tool for an 

environmentally and economically sustainable coastal zone by the 

municipality and the county administrative board? 
 

METHOD 

 

The thesis is a qualitative research study based on a literature study and interviews. In order to 

gain more information on the coastal zone management on Gotland specifically, I conducted 

interviews with respondents from the municipality of Gotland (Region Gotland) as well as the 

county administration (Länsstyrelsen). The interviews were semi-structured with both closed and 

open questions which allowed for the person to answer as freely as they liked (Kvale & 

Brinkman 2014). Also, the semi-structured type of interviews allowed for a flexible succession 

of questions. For this study, respondents were chosen due to their job descriptions having some 

form of involvement in the coastal zone. The questions asked were slightly altered between 

respondents depending on their field of responsibility, as well as their knowledge of the subject.  

I found the respondents through snowball sampling, a method in which each respondent advised 

me to one or more other respondents which could be of interest for this study (Naderifar et al. 

2017). I interviewed all of the respondents that were available at the time and agreed on being 

interviewed on this subject.  
 

In total eight people were interviewed, wherein four were from the county administrative board 

and four from the municipality. Each interview was around 30 minutes long and between 30-40 

questions. Their occupations are summarized in the table below: 
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Table 1: A summary of the respondents and their roles in their work 

  
 

Definitions 
 

Sustainable development is most frequently defined as “development which meets the needs of 

current generations without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs” (Brundtland et al. 1987). The work for sustainable development is a process that largely 

relies on the ecological values to exist, but also includes social and economic aspects. Ecological 

sustainability refers to maintaining the natural resources and minimizing harm to natural 

ecosystems and biodiversity. Economic sustainability means that businesses may develop and 

contribute to the area's economic growth (Region Gotland 2009). An economic growth that is 

considerate of environmental values is vital for Gotland. Therefore, in this study, sustainability 

entails the environmental and economic sustainability in coastal zones, which are mainly 

affected by tourism and the coastal zone management.  
 

It is also important to define what classes as the “coastal zone”. The coastal zone is defined 

differently by different sources. The definition by the US Commission on Marine Science, 

Engineering and Resources (1969) states that the coastal zone is “the part of the land affected by 

its proximity to the sea, and that part of the sea affected by its proximity to the land as the extent 

to which man's land-based activities have a measurable influence on water chemistry and 

marine ecology.” This is the definition of the coastal zone that I will be referring to in this study.  
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RESULTS and DISCUSSION 

 

Current coastal management practice 
 

When asked to describe their work tasks, everyone who was interviewed mentioned the word 

“coast”, as well as described tasks that had relevance to the coast, such as tourism or rural 

development near shorefront areas. When asked if the coast was important for their jobs, 

everyone answered yes.  
 

Despite this, according to the respondents, a job under the title “coastal zone manager or 

planner” was not an established part of neither the county administrative nor the municipality. 

Instead, the tasks that might be included in such a position were dispersed among several 

different job positions and units, both in the county administrative and municipality. In fact, all 

respondents answered that they did not work with coastal zone management in general. Most 

said that it was part of their work indirectly, but that they wouldn’t call themselves “experts” or 

define their jobs around it.  
 

The planning elements of coastal zone management were discussed by the three respondents who 

worked as physical planners. Two of the respondents prepared the planning and the third 

respondent overseed the planning. However, no one claimed responsibility for the management 

of the coastal zone, and this dispersion of management was shown in for example the job “nature 

conservation management”. Despite the expectation of coastal zone management in such a job, 

there was only an element of this, shown in granting exemptions from the shore protection. 

Another job, “water management”, focused on the water quality and making sure the water, both 

marine, and inland, met the environmental quality standards and did not have more involvement 

with the coast other than that. Other elements such as the planning of the marine area were under 

another job position that did not have relevance to the coast, due to the structure of the current 

marine spatial plan and in the administrative bodies (Swedish Agency of Marine and Water 

management 2019).  
 

One respondent explained that in Tofta, a very attractive tourist destination in the summertime, 

an approach from the municipality had been to transfer the responsibility of management onto 

the actors that ran the businesses in the area. The reason behind this was that a lot of the coastal 

land in the area is privately owned (Region Gotland 2019). Due to the area being privately 

owned, the municipality can’t manage the area such as through waste management or upkeep. 

Instead, the landowner becomes responsible for the management of the area. 
 

The area in Tofta is either owned privately or by “common land associations” which are 

composed of several, sometimes hundreds, of landowners. These associations are the ones that 

manage the area and create management plans such as cleaning and caring for the area (Norra 

Gnisvärds samfällighetsförening 2021). There have been management plans released online from 

2014-2018 that seem focused on the ecological values of the area (Tofta Holmar samfällighet 

2014). However, due to the current global pandemic of the COVID 19-virus, it is unclear 

whether or not the association is active at the current time. It is also unclear whether or not the 

associations do accomplish the actions set in the plan normally. The collaboration between the 

associations and the municipality was not discussed by the respondents. Letting the associations 

have full responsibility for the coastal zone management gives more control of the coastal zone 

to the private landowners, which could potentially be a positive action. However, it could also 

cause a lack of management in certain vulnerable areas, especially if associations are not active. 
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This leads to the point that there is a need for more active management of the coast in order to 

ensure the protection of the coast. This management would be suitable for the municipality to 

overtake, as it fits with their other tasks, regardless of land ownership. 
 

The respondents did answer on the collaboration at their respective units, but also between the 

county administration and municipality. Most of the respondents answered that they were happy 

with the communication and collaboration but could also see the potential for development, as a 

good dialogue is key both in planning and management.  

 

Shore protection 
 

All of the respondents referred to the shore protection as an important part of the planning and 

management of the coast on Gotland. According to the head of the conservation unit in the 

county administrative board, the shore protection law (strandskydd in Swedish) protects the 

whole coastline of Sweden and generally extends 100m from the shoreline up on land and out 

into the water. Under certain circumstances, the protection can be extended to a maximum of 300 

meters (7 kap. 13–18 h §§ SFS 1998:808, Naturvårdsverket & Boverket, 2009).  
 

The respondents also mentioned that Gotland has an added protection, the nature reserve 

Gotlandskusten. According to the respondents, this reserve has the same distribution as the shore 

protection but has stricter regulation rules. This is to prevent certain exploitation of the coastal 

areas, and the reserve helps to control the building on Gotland. Without a permit of exemption, 

landowners may not build new buildings or other additions such as decks and guesthouses in the 

area that is protected by the shore protection. This means that both private landowners and 

businesses need to apply for exemption from the shore protection law at the county 

administration. The administration then decides through the guidelines in the environmental law 

(7 kap. 18 c–d § SFS 1998:808, Naturvårdsverket & Boverket 2009). 
 

The shore protection was regarded by the respondents as a good tool to protect the coast since 

there is a long coast on Gotland, and not always enough resources such as people and time to 

oversee the whole coast. According to the respondents who worked with permits and 

exemptions, there were around 40-45 exemptions from the shore protection annually, with not 

much of a difference in trend over the years. The exemptions were most commonly given to 

private persons due to the reason of adding to an existing building or property. Large businesses 

were tried differently and were not under the county administrative responsibility. The shore 

protection law always applies, and non-political bodies are able to control the exploitation by 

following the environmental legislation and making sure exemptions to build on the coast are 

only given due to the specific reasons in the legislation. 

 

One problem with the shore protection exemption is that it is up to the applicant to determine the 

negative impacts caused by a proposed action, such as a dock or building. This is an issue since 

applicants can lack the necessary ecological knowledge or can be biased and withhold 

information since it would hurt their case. Another problem is that one of the specific reasons for 

shore protection exemption is that there are already existing buildings or exploitation there. 

Although this can be good in theory, it doesn’t offer much protection for the vulnerable areas 

that already have exploitation (Eriander et al. 2017). 
 

A lack of oversight on the coast and in the legislation begs the question if this is due to a lack of 

resources. All the respondents that were asked the question if they had enough resources 



 

10 

 

answered they could need more. Specifically, the respondents referred to more people, such as 

more ecologists and marine biologists, as well as people to oversee areas. There was also a need 

for more knowledge in natural areas, especially marine areas, as this is an area which lacks 

knowledge and research. More resources and competence could avoid issues in these vulnerable 

areas in the long term.  
 

Several of the respondents mentioned that the shore protection law is expected to change by the 

beginning of January 2022. Some expressed that this was due to the wish of the public to develop 

more in the coastal area, as well as to create more evenness in the legislation throughout Sweden. 

The newly proposed shore protection, which was introduced in a political agreement called the 

January agreement, will make it easier to increase the development of both housing and 

businesses close to the beach in areas with low exploitation pressure. Some of the changes 

include new and more generous specific reasons for exemption for development in rural areas. 

The inquiry also proposes climate adaptation measures as a new reason for shore protection 

exemption (SOU 2020). However, the new proposed shore protection legislation causes 

uncertainty both among the county administration and the municipality and brings up the 

question of what it will mean for the coastal zone. This also causes uncertainty on what is left of 

the management of the coast by the administration. 

 

LIS-areas 
 

When speaking about the coastal zone and how to plan around the coast, the respondents often 

referred to rural development in shorefront areas (hereafter called LIS-areas after the Swedish 

term Landsbygdsutveckling i Strandnära Lägen). LIS-areas are areas that are deemed best suited 

for development within the coast, and therefore may receive an exemption to build in shore-

protected areas. They are decided in the comprehensive plan by the municipality.  
 

The respondents from the municipality explained the process of identifying LIS-areas as a very 

collaborative process between several different units, such as coworkers from an ecology unit, 

tourism unit, rural development unit, etc. This led to several different perspectives that consider 

the many factors when picking an area. One of the basic requirements for a LIS-area was to 

enable the continued development of ongoing operations that could contribute to the long-term 

development of the rural area. The respondents also looked for existing infrastructure, as well as 

engagement from people and a want for the area to develop. This was also found in the literature 

by Naturvårdsverket and Boverket (2009). The national guidelines and goals were always in the 

foreground and these areas still need to follow the shore protection’s goals. However, a business 

or a building can receive an exemption from the shore protection in a LIS-area as it fulfills a 

specific reason in the environmental legislation regarding the development of rural areas. The 

respondents in the present study also clarified that developing the rural area was a very strong 

political wish and objective. 
 

From the respondents' results, it was made clear that the comprehensive plan has a key part in the 

future of the coastal zone and in showing the municipalities' intentions for the coastal zone. 

There are heavy political objectives to develop the rural areas and the tourism sector, both of 

which lie in shorefront areas. The wish to expand rural areas seems to have a large focus on 

economic values. However, there was also a focus on environmental sustainability, specifically 

climate change and future sea-level rise, when looking at potential LIS-areas. The planners 

follow a strict 2-meter above sea-level guideline which is recommended when looking at areas 
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that can be built on and believed this to be “an important climate adaptation measure for us to 

ensure that the buildings are not affected by sea level rises or erosion” (planner). To account for 

climate change and rising sea levels, planners use several tools which can look at elevation 

curves, low point mappings, and a lot of nature inventories as well as cultural inventories. 
 

The county administrative board’s remarks on the upcoming shore protection legislation 2022 

discussed the importance of Sweden’s legislation when it came to LIS-areas. Gotland is an area 

that is designated as a national interest for active recreation, as well as certain areas for 

conservation and high coastal exploitation in chapter 3 and 4 in the Swedish Environmental Code 

(SFS 1998:808, Länsstyrelsen Gotlands län 2021). This means that there are limitations when 

choosing LIS-areas, and the proposed legislation has not clarified if this were to have an impact 

on the legislation in the future.  
 

In order to account for climate change and the consequences it will have on the coast, such as 

erosion and raised sea levels, there has to be a long-term perspective in planning. The 

municipality showed that the planning does have a long-term perspective and presented many 

different techniques and tools in order to plan around this in the comprehensive plan as well as 

when picking out LIS-areas. 
 

One respondent from the County administrative board, who oversees the proposed LIS-areas, did 

mention that they had rejected previous proposed LIS-areas due to the fact that the proposed 

areas were in too low shore areas and did not follow the 2 m guideline. The respondent also 

noted that long-term in planning cases means 100 years, at the best. The comprehensive plan is 

for around 25 years, and Sweden’s political agenda is only for 4 years, before the goals may 

change again. Regardless of what is considered long-term, there is a need for planning which 

will survive the changes in the times as well as the risks that arise with climate change.  

 

Sustainability in the tourism sector 
 

Both the respondents from the county administrative board and the municipality affirmed that the 

tourism sector is incredibly important for Gotland, both in its economic value and cultural value. 

As a large part of the tourism lies on the coast, the coast therefore also becomes an important 

part. The term “living coast” is part of Sweden´s 16 sustainability goals (Naturvårdsverket 2021). 

But a lot of the respondents noted that the definition of “living coast” has several meanings. 

They explained that for some people it means high biodiversity and natural sustainability. For 

others, especially tourists, it can mean a bustling coast with infrastructures such as roads, 

parking, toilets, shops, cafes, and restaurants. The work at the municipality and county 

administration is for the public, and therefore the different expectations and interests from person 

to person are what poses a great challenge for the planners and other officials (the respondents). 

If “living” means the latter according to political objectives, then that is what the focus will be 

for the administrative bodies. Another challenge for the sustainability of tourism on the island is 

succeeding in creating tourism all year-round. Currently, Gotland mainly receives tourism during 

the summer. According to one respondent, Gotland has an infrastructure that is heavily 

underutilized the rest of the year, and this is something they wish to increase throughout the year 

so that it becomes more sustainable.  
 

The vast challenge of balancing different interests remains. The planners and regional developers 

that were asked this big question answered that the balance between the development of the 

tourism sector on the coast and the preservation of nature values comes down to leading people 
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to the right areas. The right areas are areas that can handle increased visitors and traffic; areas 

with clear walking paths (which protects surrounding plants and nature) and existing 

infrastructure such as parking for example. One of the tools they use to do this is by identifying 

LIS-areas which allows them to develop in areas that are more resilient and can handle tourism 

and can therefore leave the areas that are especially sensitive alone, thereby protecting them.  

Furthermore, in the comprehensive plan, there are principles which are followed, such as keeping 

mobile tourism beachfront and housing further back. The tourism sector is clearly considered in 

the comprehensive plan, such as through LIS-areas. However, the processes in coming up with a 

comprehensive plan are perceived as long processes according to the respondents, which make it 

difficult for entrepreneurs to invest or create businesses. 
 

Another great tool is developing tourism which is more sustainable, such as ecotourism. 

Ecotourism is the travel to natural areas with the objective of learning and enjoying the area and 

many different species of the area, such as the plants and animals that exist. It also aims for travel 

which has a minimal impact on the environment (Beeton 2001). This is an increasingly popular 

idea on Gotland and is in the process of being implemented. An example of this is the county 

administrative board’s initiative of developing better and more accessible nature trails, as well as 

developing services around those trails such as guided tours, housing, and infrastructures such as 

parking and toilets. These are big challenges as again there are different interests, but also a lack 

of knowledge on the publics' part of what is appropriate to do in nature (such as terrain driving 

and parking where it’s not allowed). Another project for ecotourism is developing marine 

tourism and doing so in a sustainable way. This will hopefully engage more people and increase 

the knowledge around the coast and subsequently increase the care and protection of the coast. 

From the respondents who work with the tourism sector, there was a consensus that the tourism 

sector can develop sustainably “by creating a mix of different types of tourism and going 

forward with the right thing in the right place.” 
 

One respondent pointed out that in order to be able to focus on sustainability, especially 

environmental sustainability, there also needs to be a political initiative. They mentioned that this 

can be a challenge as it is often not clear from the political agenda what needs to be done. There 

also needs to be increased knowledge and research around the coast such as on the habitats and 

ecosystem services they provide. On Gotland, for example, the mapping of the different 

ecosystems on the coast has not been completed. The research on the coast has thankfully 

increased in the past couple of years, especially since the marine Spatial plan started, but still has 

a long way to go.  
 

Despite the wish to develop tourism sustainably, Gotland has made plans in the past which have 

received some criticism from the public and the county administrative board. In the proposed 

detailed plan of Tofta, the municipality had planned to develop the area for further tourism. 

There were plans to build an 18m high spa-resort and other tourist facilities. However, the 

county administrative board and the general public had objections and decided to take it for 

review. The plan came with an environmental impact assessment as per legislation, however, the 

county criticized it for not considering natural values enough and lacking a plan for sustainable 

water management (Linusson 2020). 
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Integrated Coastal Zone Management on Gotland 
 

The overall consensus from respondents from the county administrative board, as well as 

respondents from the municipality, was that Gotland had not implemented ICZM, nor was it a 

current objective from the government to implement. The majority had not heard about ICZM or 

had heard very little about it. In the interviews, they were allowed the following brief definition 

of ICZM: “Integrated coastal zone planning is a management method which incorporates both 

planning and management of the coastal zone. It takes a very holistic perspective on the entire 

coastal zone and integrates all actors that are relevant to the coast, i.e., both on land and in the 

sea. It is a process which integrates and works with the county's goals and objectives.” 
 

After hearing the definition, everyone declined to the statement that they worked with it fully. 

However, the two planners did express that the elements of ICZM were similar in theory to the 

method they used in planning. “We have a holistic approach in planning and work with several 

different interests” but could only speak from a planning point of view and not management.  
 

When asked about the previous study on ICZM on Gotland, the project Natureship 

(Länsstyrelsen Gotland, 2012), the respondents answered that the project was not something that 

the county administrative board or municipality worked with today. They did, however, confirm 

that there had been several studies on the coast in 2014 when the Marine Spatial plan (hereafter 

called the MSP) in the Baltic region was starting to take form. The Swedish agency for marine 

and water management (SwAM) commissioned several pre-studies from all over the country to 

contribute as a basis for the proposal to the government. The studies were a part of a project from 

SwAM named Kompis (SwAM 2019). 
 

The Marine Spatial plan can be seen as an example of a holistic and integrated planning method.  

However, currently, the MSP does not include the coastline, despite it being connected to the 

marine environment. The studies that made up the basis of the MSP plan, such as the project 

Kompis, could provide the municipality knowledge and competence to include more of the 

coastal zone, or there is a potential for SwAM to include more of the coastal zone in the future in 

the MSP. This is further backed up by a study which evaluated 12 MSP processes globally and 

summarized the lessons learned from those processes (Domínguez-Tejo et al. 2016). In this 

study, it is stated that MSP has the potential to include the terrestrial areas of the coast and that 

by doing so we could advance the ecosystem-based approach we wish to have in coastal zone 

management (Domínguez-Tejo et al. 2016). 
 

There is also potential for joint planning in order to strengthen the land-sea perspective (SwAM 

2019). Of course, according to one respondent who worked with the MSP, these things are slow 

processes which take time, and a possible reason for the coastal zone not being included is due to 

the relative novelty of the plan. There remains hope for the future. 

 

Analysis of the current coastal zone regime following EUs ICZM criteria 
 

When it came to following a specific management strategy for the coastal zone, respondents 

answered that in general there did not exist one, however, there were some strategies regarding 

water management or waste management on beaches. Even though ICZM is not implemented on 

Gotland, from the results I could still evaluate if the practices in ICZM were being followed. 

This was accomplished by comparing the planning and management methods described by the 
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respondents with the EU’s 8 principles of an effective ICZM (Rupprecht Consult & International 

Ocean Institute 2006). 
 

Table 2 shows an evaluation of Gotland’s current coastal management regime, following the 

EU's 8 principles. The table is used from the study by Rupprecht Consult and the International 

Ocean Institute (appointed by the European Commission) which evaluated the implementation of 

ICZM in Sweden 2006 (Rupprecht Consult & International Ocean Institute 2006). 

 
Table 2: This study’s evaluation of Gotland’s current coastal management regime, following the EU's 8 principles 

put forth by Rupprecht Consult and International Ocean Institute, 2006 

 

EUs 8 

Principles 

Evaluation of implementation on Gotland Degree of 

implementatio

n 

1) Is there 

holistic 

thematic and 

geographic 

perspective in 

the 

process? 

 

Planning i.e., the comprehensive plan works in a holistic 

manner with collaboration between different units. 

However, management tasks are dispersed among 

several people, which leads to singular cases that lack a 

holistic approach. Some separation of development and 

preservation in work tasks and units.  

Partly 

 

2) Is there a 

long-term 

perspective 

envisaged? 

 

Both in planning and conservation, there is a clear long-

term perspective and a focus on sustainability. 

Especially in regard to climate change effects such as 

erosion and rising sea levels. However, political agendas 

can affect long-term goals. 

Fully 

3) Is an 

adaptive 

management 

approach 

applied during 

a gradual 

process?  

 

There was not enough information available to 

determine the adaptiveness of the management approach. 

Insufficient 

information 

4) Is the 

process local-

context 

specific?  

 

The planning is done through the municipality in the 

comprehensive plan, as well as in the detailed plans that 

go fully in-depth, on a very local context level. The 

shore protection is adjusted to 300 m in certain areas, as 

well as pointing out LIS-areas and areas that can be 

developed with tourism depending on factors in the local 

area. The planning and management follow Sweden’s 

legislation regarding the areas identified as national 

interests of Gotland. More ecological values could be 

considered in both planning and management, such as 

the high biodiversity and vulnerability of coastal areas. 

 

Partly 
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5) Does the 

ICZM respect 

and work with 

natural 

processes?  

 

There is a focus on climate change both in the county 

administrative board and the municipality when it comes 

to spatial planning. There are ecologists involved in the 

processes that take into consideration climate change. 

However, knowledge around natural processes and 

especially in the coastal zone could be developed. There 

is a lack of measures that have to do with the 

environment outside of spatial planning. 

 

Partly 

6) Is the 

process based 

on 

participatory 

planning and 

management? 

 

Each plan is discussed and worked with through 

consultation meetings with the public and management 

(county administration). Could be developed to increase 

the participation of entrepreneurs.  

Partly 

7) Does the 

process support 

and involve all 

relevant 

administrative 

bodies?  

 

Both the county and the municipality are involved in the 

coastal zone. However, the tasks that involve the coastal 

zone are spread out over two administrative bodies and 

several occupations. This leads to a lack of knowledge 

over the process, and since it is not fully anyone’s job to 

coordinate, the process cannot be fully effective. Needs 

developing of the responsibility of the coastal zone. 

 

Partly 

8) Is there a 

balanced 

combination of 

instruments in 

planning and 

management?  

 

There is a need for more tools and resources when it 

comes to both planning and management. Currently, the 

only tools used are the comprehensive plan, shore 

protection, and LIS-areas to plan and manage. There are 

more tools needed in managing the coastal zone.   

Significant gaps 

 

How does the recent development compare to the results of the previous research on the 

implementation of ICZM in Sweden?  
 

The evaluation of the coastal management strategy on Gotland (Tab. 2) showed that the 8 

principles were only partly fulfilled in most areas. A long-term perspective was evaluated as 

fully fulfilled, and there seemed to be significant gaps in the balance of instruments in planning 

and management. Interestingly, the results were similar to those from the study of the 

implementation of ICZM in Sweden in 2006. The current study found that on Gotland, planning 

had a more long-term focus compared to the results in 2006. However, the process was less 

holistic in certain areas. The biggest difference was that the 2006 study evaluated the balance of 

combination of instruments in planning and management as fully effective. This was however 

where the results from this thesis experienced the biggest weakness, as planning was the only 

sector with appropriate tools. However, the studies were performed differently, and the first 
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study represented all of Sweden. Another factor that could explain the difference in results is that 

the previous study was done in 2006 and the current study in 2021.  

 

ICZM as a potential tool for Gotland 

The shore protection, nature reserve, and comprehensive plan serve as great tools for protecting 

and planning around the coast. However, there were areas in both planning and management 

identified which need improvement. From the respondents who answered the question if there 

was a need for ICZM, the answer was mainly yes, although some had hesitation as they were 

unfamiliar with the current practices, as well as ICZM in depth. They did, however, describe the 

areas that were lacking in either planning or management, as well as what needed to be 

developed. 
 

According to the respondents, one issue was that the current management handled issues 

separately. A big issue with this is that a holistic view over the cumulative effects is lacking. One 

example of this is the cumulative effects of the shore protection exemptions. A study by 

researchers at Gothenburg University (Eriander et al. 2017) analyzed this to see the effects on 

eelgrass ecosystems by docks and marinas, and the connection of the current environmental 

legislation. Eelgrass areas, which are an important ecosystem with several ecosystem services, 

were negatively affected by docks and marinas along the west coast of Sweden. Still, the study 

found that 75% of the cases of shore protection exemption were approved, with not much 

consideration of the eelgrass in the areas. Furthermore, the approval rates did not differ in 

protected areas versus non-protected areas (Eriander et al. 2017). This study becomes alarming 

when comparing it to the results of the current study. A lack of oversight and management needs 

a strong legislation that is upheld. Results show that the current legislation is already failing 

important ecosystems, and the question begs what will happen if this legislation becomes even 

slacker and easier to receive an exemption from the legislation. 
 

Although the respondent answered that there were around 40-45 exemptions given every year, 

there is a need to view the cumulative effects in a holistic way. Without it, it can lead to regional-

scale changes and fragmentation of the environment (Eriander et al. 2017). In relation to the 

newly proposed shore protection, this is more important than ever. ICZM is a tool that delivers a 

holistic thinking and knowledge on the coastal ecosystem services and could aid greatly in this.  
 

Furthermore, two of the respondents also wished to develop the management by adding 

management tools and improving the collaborative responsibility between units. Another 

respondent agreed with this and wanted better division and clarity among tasks. ICZM is a 

process that is very focused on working as a cohesive unit and therefore becoming more holistic. 

By having more of a holistic approach there could be clearer guidelines on who bears 

responsibility for the coast as well as clearer tasks. 
 

All respondents expressed that ICZM could be a good tool to use on Gotland. The respondents 

believed planning was an excellent tool and necessary for a coast that faces erosion and climate 

change, and ICZM could help by providing a more long-term way of planning and managing. 

ICZM could also provide a better dialogue among all the different interests and increase the 

collaboration between land and sea.  
 

The respondents that were asked the question of how ICZM could affect tourism also felt like it 

would affect tourism positively. One respondent answered that by planning in a sustainable and 

long-term way, which also includes the coastal zone, they could keep the values that were 
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important to them, as well as continue to develop. The respondents also answered that the 

increased collaboration which comes from ICZM could make it easier for entrepreneurs to be 

included, as well as provide clarity and tools for entrepreneurs to make quicker and better 

decisions. For example, if an entrepreneur was interested in developing a business in an area, 

they could work together to see if the area was suitable as a LIS area. That way the areas would 

be determined based on interest, as well as other factors. Another way ICZM could benefit is by 

providing a separate unit that specializes in this area. This would hopefully speed processes and 

make it easier for entrepreneurs to become involved even after the comprehensive plan is set. 

This could ultimately contribute to the development of the coast and doing so in a sustainable 

manner. 
 

When it came to the future of the coast, respondents expected it to remain a busy place with 

many interests. Some wished to develop rural areas and increase tourism all year round. Many of 

the respondents were hopeful in finding a common ground on what Gotland wants to preserve 

and save and what should be developed. They believed it requires a good dialogue, both among 

colleagues as well as between the county administrative board and the municipality.  

Collaboration between all of the relevant actors is necessary in order to find this common 

ground. ICZM could be a valuable tool for the administrative bodies to continue the effort of 

finding a balance between interests in a sustainable and long-term way.  

 

Conclusion 
 

This study investigated the management practices in the coastal zone of Gotland, and the results 

contribute to an increased understanding of current coastal management practices and identifies 

suggestions for increased social-ecological sustainability. 
 

Results found that the tools that are currently used in the coastal zone management on Gotland 

are shown in the comprehensive plan. There, shore protection provides the foundation for the 

preservation of natural values as well as the management. Rural areas that can be developed 

(LIS-areas) are identified with regard to the tourism industry as well as ecological sustainability 

and climate change. However, coastal zone management is not fully established and there is a 

lack of management tools, such as an Integrated Coastal Zone Management strategy (ICZM) 

which is not implemented. This is partly due to the land being privately owned, and therefore 

responsibility lands on associations. Furthermore, the newly proposed shore protection 

legislation causes uncertainty for the future of the coast as it favors development over 

preservation. Furthermore, knowledge on the coast and the focus on ecosystem services is 

missing in the management and needs to be a political initiative. Despite ICZM not being 

implemented, the current study was able to analyze which elements of ICZM exist in the current 

planning and management on Gotland, by using the EU commission’s criteria. Such elements 

found were a successful collaboration between different units and long-term planning. However, 

areas such as knowledge on the coast, participatory planning, and clear guidelines on who is 

responsible could be developed by implementing ICZM. Overall, ICZM was perceived as a 

potentially valuable tool for the coastal zone on Gotland and could further the effort in finding a 

balance between interests in a sustainable way. With the coast having such strong values and 

providing humans with important ecosystem services, there is a need to implement more of an 

active and integrated management which connects land and sea and pays special attention to this 

transition zone. Planning needs to remain focused on the ecological sustainability as well as the 

socio-economic sustainability. With uncertainty in the environmental legislation, it is more 
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important than ever to protect the coast for the future and manage it in a holistic way in order to 

reach socio-ecological sustainability.  
 

Further research is recommended and should be done on which specific areas of Gotland are in 

need of a more active management as well as further research in mapping out the ecosystem 

services that are received. Furthermore, the author of this thesis can strongly recommend the 

municipality of Gotland to create a cohesive unit or job position which handles the issues across 

the entire coastal zone. This function can ensure a holistic view of the management of complex 

coastal zone issues and work sustainably. 
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SAMMANFATTNING 

Kustens dilemma: vad ska skyddas och vad ska utvecklas? 
 

”Kom, så åker vi till stranden!” säger ditt barn medan hen plockar upp sandspaden och hinken. 

Ni är på Gotland, och den 77-mil långa kusten är varför ni är här. Men när ni kommer dit, möts 

ni inte av den långa vita strandsträckan, det blåa vattnet, sjögräset som man kan leka i och hitta 

små fisk i. Istället är vattnet brunt från algblomning, och när ni tittar upp ser ni en stor byggnad 

där det står ”Spa-resort”. Pool, bord och stolar står ändå ut till strandkanten, så långt att det 

knappt finns någon sand för er att lägga ner era handdukar. Ni sätter er på en liten stenklippa, 

men ser att även den håller på att rasa ihop. 

 

Önskan att bevara naturvärden på Gotland är stor både bland den lokala befolkningen och 

turister. Samtidigt finns det en önskan att utveckla landsbygden och besöksnäringen- det är trots 

allt den största industrin i Sverige, och bidrar mer till den svenska ekonomin än någon annan 

industri. Samtidigt finns det riktiga hot från konsekvenserna av klimatförändringar som erosion 

och höjda havsnivåer.  

 

Kustzonen har ofta sårbara miljöer som behöver skyddas, med invecklade ekosystem och 

kopplade ekosystemtjänster. Med både ekologiskt och ekonomiskt värde måste man sträva mot 

hållbar utveckling inom kustzonen, och där är planeringen och förvaltningen ytterst viktig. Ett 

verktyg som har börjat att genomföras runt världen är Integrerad Kustzonsförvaltning (IKZF). 

IKZF är en långsiktig process som tittar på helheten, och som täcker allt från de tidiga stadierna 

av planering till ledning och implementering. Det strävar efter att balansera de miljömässiga, 

ekonomiska, sociala, och kulturella mål som ett samhälle har. Det involverar även alla relevanta 

intressenter och aktörer som har ett engagemang i kustzonen och kan påverka kustzonen. Det 

finns också en tydlig koppling mellan land och hav, något som saknas i nuläget. 

 

Syftet med den här studien är att beskriva statusen om den nuvarande kustzonsförvaltningen och 

planeringen på Gotland och analysera om integrerad kustzonsförvaltning har genomförts, samt 

om den skulle kunna tänkas som ett bra verktyg för att uppnå det övergripande målet för en 

hållbar kustzon. Dessutom syftade denna studie till att upptäcka hur utvecklingen av 

besöksnäringen balanseras med bevarande av naturvärden i kustzonen. För att uppnå detta syfte 

intervjuades människor från både Region Gotland och Länsstyrelsen. Alla respondenter hade 

olika jobbpositioner som arbetade med kusten, ändå visade det sig att ingen faktiskt arbetade 

som kustzonsförvaltare. Istället är de arbetsuppgifter som kunde tänkas ingå i en sådan position 

fördelade genom flera olika jobbpositioner och avdelningar. 

 

Översiktsplanenen som Region Gotland tar fram spelar en otroligt viktig roll i kustzonens 

framtid. Den fastställer planerna för hela Gotland, inklusive kustområdet. Planeringen är 

grundlig och omfattar ett samarbete mellan flera enheter, inklusive ekologer. Det är en process 

som är långsiktig och redogör för klimatförändringar genom at använda flera verktyg för att 

försöka planera för erosion och stigande havsnivåer i framtiden. Det finns dock starka politiska 

önskemål om att utveckla landsbygdsområden, samt turism, och Region Gotland är en politiskt 

styrd organisation. Dessa önskemål kan absolut genomföras på ett hållbart sätt, till exempel 

genom att peka ut Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) via att följa 

miljöriktlinjerna. Ett annat sätt är genom att utveckla ekoturism, som har en mycket mindre 
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påverkan på den omgivande naturen. Ökad marin turism kan förhoppningsvis engagera fler 

människor vid kusten och öka medvetenheten och kunskapen runt kusten. Det kvarstår ändå en 

konflikt mellan dessa intressen som vill utveckla och bevara, och så länge det ligger på 

kommunen så kommer det att behövas ett politiskt initiativ som fokuserar på miljön på lång sikt.  

 

Det största sättet som Länsstyrelsen och Region Gotland förvaltar kusten är genom strandskyddet 

och naturreservatet ”Gotlandskusten”. Genom detta kan en icke-politisk organisation kontrollera 

exploateringen genom att följa miljöbalken och se till att de särskilda skälen uppföljs för att få 

dispens för att bygga vid kusten. Även om skydd är ett utmärkt verktyg, finns det utrymme för 

att utveckla övervakningen av kusten, samt öka resurserna för fler experter och mer kunskap om 

kusten. Fler resurser kan undvika problem på lång sikt, även utöver de 100 år som nuvarande 

planering följer. Strandskyddet är inte heller perfekt, utan lämnar plats för flera misstag. Det är 

ansökande själv som visar miljöpåverkan av sitt företag, hus eller brygga tex., och då är det inte 

alltid det finns nödvändig kunskap eller sanning i ansökan. Då ligger det helt på Länsstyrelsen att 

se till att man tittar på helheten och tar i hänsyn alla de ekosystemtjänster som finns och påverkas 

av även små beslut. En ytterligare oro är att ett nytt strandskydd har blivit föreslaget som ska 

göra det lättare att få dispens från strandskyddet. Denna skapar osäkerhet både hos länsstyrelsen 

och region Gotland om vad detta innebär i framtiden. Det orsakar också osäkerhet om vad som är 

kvar av kustförvaltningen då egentligen. 

 

I vissa delar av Gotland, där marken är privatägd, läggs förvaltningsansvaret på markägarna och 

samfälligheterna. Samfälligheterna verkar göra ett bra jobb när det gäller kustens miljövärden, 

men det finns inte mycket bevis på detta. På grund av den globala pandemin 2021 råder det även 

osäkerhet om hur aktiva föreningarna har varit de senaste åren. Det finns definitivt utrymme för 

utveckling av en mer aktiv kustförvaltning. 

 

Verktyg som IKZF används inte av kommunen eller länsstyrelsen, och det finns inte heller några 

aktuella projekt som involverar IKZF. Studier av kustzonen gjordes för havsplanen som ska 

genomföras i år, men denna plan inkluderar inte kustzonen. Här finns det dock potential i 

framtiden för ett mer integrerat samarbete mellan hav-och landadministratörerna. Genom att följa 

EU-kommissionens kriterier för en effektiv IKZF kunde denna studie analysera vilka delar av 

ICZM som finns i praktiken. Resultaten visade att processen bakom översiktsplanen hade ett 

samarbete mellan olika enheter och ett lokalt och långsiktigt perspektiv. Vissa områden saknade 

dock full effektivitet enligt kriterierna. Det uppstod viss konflikt när det gällde att arbeta med 

naturliga processer, ett område som kräver ytterligare forskning och kunskap. Det finns även en 

önskan att planeringen kan bli mer deltagande, särskilt hos entreprenörer som vill utveckla sina 

företag. Förvaltningen kan också ha tydligare riktlinjer för vem som bär ansvaret över kusten och 

en tydlig, sammanhängande enhet över kustzonen.  

 

Kanske är IKZF svaret på hur vi kan behålla den kusten vi är så glada i? Planering är nödvändigt 

för en kust som står inför erosion och klimatförändringar, och där kan IKZF hjälpa till genom att 

tillhandahålla ett mer helhets tänk när det gäller att planera och hantera. IKZF kan också skapa 

en bättre dialog mellan alla olika intressen och öka samarbetet mellan land och hav. Detta kan 

leda till många förbättringar inom besöksnäringen på Gotland och fortsätta arbetet med att hitta 

en balans mellan intressen på ett hållbart sätt. 
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APPENDIX 1 
 

Interview 1 
 

1. Jobbar du med kustzonsförvaltning?  
Nej, Inte direkt med kustzonsförvaltning. 

2. Någon som gör det?  

Ja, kanske i angränsande områden: framförallt miljö och vatten enheten, samhällsplanering hos 

oss har varit inblandade i tex. havsplaneringen som Hav håller i. 

3. I vilken grad jobbar du med kustzonsförvaltning?  

Om man kan tänka sig att de beslut och den myndighetsutövning som vi utför om den på nått sätt 

kan räknas till att vi bidrar i kustförvaltning. 1-5? En låg 2 

4. Utgår ni från en förvaltningsplan/strategi när det gäller kusten? Vilken? 

Nej inte, kusten är skyddad som ett naturreservat (gotlandskusten) som omfattar samma område 

på land som det generella strandskyddet.  utökat i vissa delar som fårö, östergarland, storsudret 

så har strandskyddet utökat till maximala 300 m. 

5. Vad ser du som den största utmaningen med kustzonsförvaltning?  

Den förväntan från alla möjliga håll att utnyttja det skyddade strandområdet till olika delar- 

friluftsliv, bebyggelse, erosion också en utmaning i det här området.  

En utmaning att bibehålla alla våra vackra och värdefulla kulturmiljöer inom det här 

landskapavsnittet på stranden-  tex alla våra fiskelägen, som egentligen inte används för fiskes 

behov längre, ursprunglingen varit förrådsbyggnader och succesivt utvecklats till sommarstugor. 

Det är en utmaning att ta hand om den här fina skatten på sikt, och få Markägare- de står ju ofta i 

strandfällda områden också- att ta ansvar för gamla byggnader och renovera på bästa sätt och 

inte bli försäljning och omvandlas till flera sommarstugor. Man får ju egentligen inte göra så, om 

man inte får dispans då. Samtidigt så vill man inte att det ska förfalla, utan att de ska kunna 

användas aktivt på något sätt, som någon typ av förrådsbyggnader. De är ju kulturhistoriskt 

värdefulla. 

6. Har du något förbättringsförslag för de utmaningarna? 

Just nu ligger det en remiss, förändra strandskyddet som ligger ute som vi håller på att svara på 

precis. Och det här öppnar man ju upp för att ett särskilt skäl för strandskydds dispens skulle 

kunna vara åtgärder mot tex erosion, det ser ju vi som positivt. Men klimatförändringarna får 

man nog förvänta sig att det här kommer bli vanligare. Då ska det finnas möjligheten att faktiskt 

kunna göra åtgärder för att förmindra större stranderosioner.  

7. Tycker ni att ni har tillräckligt med resurser för att kunna förvalta kustzonen?   

Det skulle behövas mer,  jag tror att markägare eller samfällda föreningar också,  som tex äger 

bodar kanske skulle behöva en uppmuntran. För vissa områden är ju utpekade riksintressen för 

kulturmiljöer. Där kanske det finns större möjligheter att skaffa finansiering för eventuella 

restaureringar eller renoveringar. Men där det inte är riksintresse och kulturmiljö så kan ändå 

byggnaderna vara värdefulla på olika sätt och då är det svårt att få finansiering. Där skulle man 

kanske som myndighet gärna hjälpa till på något sätt. Om man går ut i havet, utanför 
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strandskyddet, här kan ju vara en utmaning att skydda de miljöerna på rätt sätt, och samtidigt 

värna om småskaligt fiske som blir allt mera ovanligt också.  

8. Har kustzonsplaneringen och förvaltningen fokus på hållbarhet? På vilket sätt? 

Jättesvår fråga eftersom jag inte jobbar direkt med förvaltningen.  

 

Sektion 3: Integrerad Kustzonsplanering (ICZM) 

 

9. Har du hört talas om ICZM? Ja.  

10. Är det ett aktivt sätt som ni arbetar med? 

Jag skulle nog behöva en förklaring på vad ICZM är för nått. 

Intervjuaren ger definition: Det är ett sätt att förvalta kustzonen. Så det är både planering och 

förvaltning egentligen. Och det är egentligen väldigt likt vanligt, det är mer att det är ett mer 

integrerat system, med större helhetsperspektiv och arbetar mycket med både kommunens och 

länens, och landets mål, men även integrerar olika aktörer och egentligen alla som har nånting 

relevant att göra med kustzonen. Den samarbetar med allt. Så det är egentligen ett sätt att förvalta 

eller strategi.  

Svar: Ja, det tror jag hos oss Skulle kunna utvecklas betydligt mer än vad det är nu. Kommunen 

har ju planmonopol. Och ett exempel är ju i den här omgången som gäller nu, förmågan att Peka 

ut LIS områden- Landsbygdsutveckling. Där föreslår man nu i den här nya 

strandskyddsutredningen att man ska ta bort det här begreppet ”landsbygdsutveckling” för det är 

svårt att förklara och svårt att få in i det bedömningen av de här områdena. Då menar man 

kanske nånting som innebär landsbygdsutveckling där man då får inkomst på ett helår, nån typ 

av näringsverksamhet. Men på Gotland som är så utpräglat turistmål, så kanske man mer vill 

utveckla säsongsbetonade. Det blir så svårt att nå upp till det här begreppet 

”landsbygdsutveckling”. Utan nu kommer man istället föreslå nånting annat för att få det lite 

lättare att utveckla områden i strandnära områden. Sen är det ju svårt för regionerna att de kanske 

ska peka ut områden för man vet inte sen om det verkligen finns entreprenörer som är 

intresserade av just de här områdena. Går det att utveckla här överhuvudtaget? Här behöver man 

kanske planera tillsammans egentligen, med entreprenörer isåfall om man nu tänker sig en 

utvecklig för en turistverksamhet eller så- det ska ju verkligen vara ett område där man vill 

etablera sig också. Inte bara pekas ut ett område och så är det helt omöjligt och ingen är 

intresserad av det. Och då kans jag tänka mig att det finns, i några delar av sverige, det finns ju 

väldigt mycket sjöar och vattendrag, men det måste ju också vara attraktivt. Man kan inte bara 

etablera saker för det är nära vattnet och nära stranden utan det måste finnas så mycket annan 

infrastruktur också som faller på plats för att det ska vara attraktivt.  

11. Skulle du då säga att integrerad kustzonsplanering skulle vara ett bra verktyg att ha för 

länsstyrelsen eller Region Gotland? 

Hur ansvaret ligger, det kan man alltid ha olika åsikter om, och det har jag ingen åsikt om. Om 

det är hand om en planeringsfråga så är det bra om initiativet kommer från region Gotland. 

Medan länsstyrelsen absolut är en viktig part eftersom vi sitter på planeringsunderlag och 

kunskap som kan bidra i sammanhanget.  
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12. Skulle du säga att ni arbetar på ett liknande sätt som ICZM? att det är väldigt integrerat 

med målen och aktörerna emellan eller arbetar ni på ett annorlunda sätt? 

Jag tror man skulle behöva arbeta på ett helt annorlunda sätt. Titta mer på landskapsnivå. Det blir 

oftast upplockat enskilda detaljplaner, och i många ärenden så tittar man i enskilda områden och 

har inte landskapsperspektivet med sig. Det tror jag man behöver på ett annat sätt. Nu håller ju 

regionen på med en ny översiktsplan här, där hoppas man att man kan få ett sånt styrsätt. Då är 

det mycket lättare att titta på områden som kan var lämpliga att utveckla om man har 

helhetsperspektivet med sig. Titta på hela Gotland. Var är det mest intressant att utveckla 

området för turism? Var är mest intressant att utveckla i kustzonen för friluftslivet? Går ju att 

kombinera givetvis med andra. Eller var ska vi använda ett instrument för ett skydd i kustzonen 

för att uppnå de miljömålen vi behöver nå också. Och då behöver man landskapsperspektiv.  

 

Sektion 4: Strandskydd 

 

13.  Hur stor betydelse har strandskyddet för förvaltningen inom kustzonen? 

Jättestor betydelse.  

14. Skulle det säga att strandskyddet är det största sättet man förvaltar kustzonen?  

Ja det beror ju på vad förvaltning innebär. 

15.  Ger ni dispens inom kustzonen?  

Ja, om det finns särskilda skäl. Frågan är vad som är kustzonen?  

Jag: I det här fallet, det strandskyddade området samt det som berör.  

Svar: 100 m land och i vatten. För verksamheter som söks så behöver man uppfylla de här 

särskilda skälen för att få igenom sin ansökan.  

16. Av vilka skäl oftast? 

Vanligaste är på Redan etablerad tomtplats- där man kan få dispens för tex en tillbyggnad eller 

en komplement byggnad inom en plats som redan är etablerad. 

17. Hur många gånger har ni gett dispens det senaste året? 

40-45 per år 

18. Ger ni mer nu än för några år sen? 

Nej, vi hade trott att det skulle bli fler ärenden under den här krisen. I andra sammanhang har det 

ju varit det, men Inte fler dispensärenden skulle jag säga.  

19. Är det mer vanligt att ge dispens till privata eller till företag inom besöksnäringen?  

Privata som är vanligast 

20. Är det en Annorlunda process om det skulle vara en större anläggning? 

Ja, om det är en helt ny anläggning eller handlar om en byggnad som ska ersättas. 

21. Krävs det också dispens från er i LIS-områden? 
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Ja, de här områden pekas ut, sen måste verksamheter som ska etableras där ändå uppfylla 

strandskyddets syfte. Det blir som ett planförfarande mera med att man utser de här områdena, 

precis som man utser en detaljplan i princip. när vi får planerna måste vi yttra oss om det, om det 

kan godkännas för att det  inte motverkar strandskyddets syften och ska utvecklas i planen. 

22. Hur tar ni till hänsyn till besöksnäringen när ni ger ut dispens i kustzonen? Hur man 

balanserat utvecklingen av besöksnäringen och bevarandet av kusten? 

Det är så mycket beroende på vad regionen har för planer inom kustzonen, eftersom det är de 

som sitter på planmonopolet. Men vi försöker att tillgodose näringslivet också. Nu blev det ett 

väldigt olyckligt fall med restaurangen på Tofta där det blev ett beslut på felaktiga grunder men 

annars så försöker vi uppfylla de kraven för att få dispens och försöker tillgodose näringslivet 

också om det går. Strandskyddsbestämmelserna är väldigt omfattande och skulle jag säga, idag 

hårdare än vad de var för ett antal år sen eftersom de nu har lyfts upp i själva lagtexten så de här 

6 skälen är ju om tömmande. Man måste uppfylla för att få dispens.  

23. Skulle du säga att Miljöbalkens Skäl är tillräckliga?  

Man har ju uppenbarligen inte tyckt det, då man vill lätta strandskyddet som man förutspår i den 

här nya utvägningen nu. Dels för att det ska bli mera lika över landet för många län har olika 

undantag där det gäller sjöar och vattendrag. Men också för att kunna underlätta just för 

bostadsbyggande i strandnära läge. I de kommunerna där man har lågt exploateringstryck. Men 

ändå tillgång till mycket vatten, tex norrlandslänen.  

 

Sektion 5: Koppling till besöksnäringen 

 

24.  Är en levande kust viktig för besöksnäringen?  

Absolut. Sen tror jag besöksnäringen är väldigt olika- vissa vill ha upplevelser, andra vill ha 

stillhet och ro. Det strandskyddet innebär. Väldigt svår avvägning. Att få tillgång till de här 

orörda områdena är ju jätteviktigt för många.  

25. Hur prioriterar man mellan besöksnäring och skydd i naturområden? Jättesvår fråga. När 

det gäller dispenser måste vi alltid titta på det enskilda fallet. Men som jag var inne på så skulle 

man vilja göra ett mer helhetsgrepp.  

26. Vilka är de största utmaningarna?  

Att sammanväga alla olika intressen på kustzonen. Det finns så många olika intressen som har 

anspråk på den här kustzonen. Är det nån som är missnöjd.  Dialog är ett verktyg som är 

användbart i det här sammanhanget också.  

27. Hur tror du att ICZM skulle påverka utvecklingen av besöksnäringen? På ett positivt sätt, 

besöksnäringen får då uttrycka sina önskemål om vad som faktiskt är ute efter med exploatering 

(om man kan kalla det så) i kustzonen. Och myndigheten och kommunen och länsstyrelsen kan 

utrycka vad som är skyddsvärt, och vad man vill utnyttja också till viss del. 

28. Hur ser du på framtiden för kustzonen på Gotland? 

Vi kommer fortsatt vara ett väldigt attraktivt turistmål, och då är kustzonen jätteviktig, så att vi 

inte exploaterar och tappar bort områden som är en helhet är det som är attraktivt. Det vet vi från 
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undersökningar att många kommer hit för våran stora natur och kulturvärden som vi har. Inte 

bara på ön utan även i kustzonen. Och en utmaning är att kunna balansera mellan bevarande och 

utvecklande. Det ska inte vara något muséumföremål utan det ska finnas en levande landsbygd. 

Då är det både landsbygdsbefolkningen som kan ha utkomst av sina strandområden, som 

Småskaligt fiske. Inte att områden utvecklas tillturistzoner där bara pengastarka personer har 

inflytande.  

 

Interview 2 

 

Sektion 2: Kustzonsförvaltning: generellt 

 

1. Jobbar du med kustzonsförvaltning?  

Jag dyker in som expert i sammanhäng där besöksnäringen berörs. Det ligger mera på 

översiktsplaner och fördjupade Översiktsplaner. 

2. Har du ett exempel på vad du gör när du dyker in som expert? ja, De ska ta fram en 

översiktsplan: då sköter jag beskrivningar över besöksnäringens utveckling. Även, LIS områden- 

måste definieras och beskrivas för att det ska gå igenom och då kan jag bistå med hur har 

utvecklingen sett ut i ett område, vad kan vi se för belastning eller vilket tryck och intresse finns 

det framåt. Och sen så vägs det av då mot naturresursmänniskorna och även kommunala uppdrag 

vatten och avlopp måste också vägas in i såna där.   

3. Utgår ni från en förvaltningsplan/strategi? Vilken?  

Nej, inget specifikt för kustzonen utan det jag känner till är översiktsplan. 

 

Sektion 3: Integrerad Kustzonsplanering (ICZM) 

 

4. Har du hört talas om ICZM?  

Ja, det har jag nog gjort några tillfällen. 

5. Men det är inget du arbetar specifikt med?  

Nej 

6. Tycker du att det vore ett bra verktyg för besöksnäringen och kustzonsplanering?  

Så fort man hamnar i kustzonerna på Gotland så är det komplexa system vi pratar om, vi jobbar 

redan med att försöka hitta framkomliga vägar i komplexa problem. Hela tiden har vi 

Naturreservatet gotlandskust som styr och ställer och lägger regler för vad som är möjligt att 

göra. Vi från besöksnäringens sida har inget intresse av att förstöra kustzonen. I den gamla 

översiktsplanen- lägga rörligt bygge närmast vattnet, och ju längre upp du kommer i kustzonen 

kan du lägga tillfälligt boende och ännu längre upp villaboende. Det finns ju såna principer 

redan. Det kan de svara bättre på i samhällsförvaltningen.  

7. Bedömer ni ut särskilda områden som behöver bevaras eller som kan utvecklas? 
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Ja, LIS-områden. 

8. Hur bedömer du ut ett LIS område? Vad tittar ni på då? 

Då tittar vi på, Där är ett av grundkraven ska handla om att möjliggöra fortsatt utveckling på 

pågående verksamheter. Det ska finnas någon form av turistanläggning som har ett 

utvecklingsbehov, behöver förändras eller förnyas. Och anpassning till hållbara lösningar kräver 

i vissa fall utrymme och investeringar. Går vi in i flera expertområden så vi har med oss i den 

diskussion, jag som är besöksnäring. Min kollega på avdelning som jobbar med 

Landsbygdsutveckling- hon har koll på lokala aktörer, jag har koll på de stora aktörer som tittar 

på hela Gotland som sitt utvecklingsområde och kan investera. Så det är vi två som står för 

utveckling. Sen så har vi Kommun ekologen- en bra resurs, han har koll på vattenflöden, han kan 

leta fram vilka naturtyper som är relevanta i ett område. 

9. Så skulle du säga att det är ett Samarbete mellan er?  

Ja precis, och då planeringsmänniskorna från samhällsplaneringen som är duktiga på att rita 

kartor och vet vad prickad mark är etc. 

 

Sektion 4: Koppling till besöksnäringen 

 

10. Tror du besöksnäringen är viktig för Gotland?  

Ja, det är den ju. Den har vuxit väldigt mycket senaste 60 åren. Efter andra världskriget när folk 

började åka på bilsemestern, 60 talet nån gång, och det kom rull on rull off- färjor där man kunde 

åka bilen själv. Och på den tiden så fanns d et 15 kommuner i Gotland. Hemse var en kommun, 

käklingbo var en kommun osv. Medan 72-81 som det här gällde. Alla byggde i nån form en liten 

campingplats/stugby. Det var ett socialt inslag att man ville erbjuda semesteranläggningar för 

utarbetade storstadsbor som kom till Gotland. Lite socialt inslag över det hela. När Gotland var 

EN kommun 1972 så ägde de 15 olika campingplatser. Sen så såldes de under 80 talet, när man 

sa att så här kan vi ju inte hålla på. Vi kan inte driva turistanläggningar. De flesta såldes med 

mark, men några har man behållit marken och bara sålt ut verksamheten. Där man tyckte det var 

strategiska markområden. Samtliga, förutom Roma, låg vid havet. Det fanns större möjlighet att 

komma nära vattnet då, så det gjordes ju byggnader, och det är det som är grunden idag för de 

befintliga boendeanläggningarna. En del har utvecklats mycket, en del lite. Det är därför vi tittar 

på de här områdena nu när vi ska titta på ja, hur ska det se ut framåt. 

11. Har den stor ekonomisk betydelse?  

Ja, det vet vi ju. Under den här perioden har vi också vuxit om lantbruket. Lantbruket som 

basnäring då. Lantbruket plus lantindustrin är fortfarande större än besöksnäringen. Men vi har 

definitivt vuxit om lantbruket. Och idag räknar vi med att ekonomin i besöksnäringen ligger på 4 

miljarder per år. På vintern är det runt 1500 året runt anställda, 6000 ytterligare på sommaren 

som jobbar.  

12. Är en levande kust viktig för besöksnäringen? Hur?  

Ja absolut. Levande kust för dig och mig kanske är något som är väldigt relaterat till växt och 

djurliv. Besökare kanske vill ha glasskiosk och caféer och såna här saker som man envisas att 

behöva.  
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13. Vill region Gotland utveckla besöksnäringen i kustzonen?  

Ja med försiktighet. Jag skulle kunna se att vi har behovet med att bygga 10 stora resorts runt 

Gotlands kust– finns ju ett projekt uppe igång Tofta, där man stegvis vill bygga på så att man får 

en större anläggning man får upp en hotellverksamhet, en spaverksamhet. Jag kan se att det 

skulle finnas utrymme för att göra det på flera platser runt Gotland. De ska inte ligga på stranden 

utan de ska ligga upp i skogen, dolt. Finns några såna projekt. när och runt golfbanan i stånga till 

exempel.  

 

14. Finns det intressekonflikter?  

Ja absolut. Vi såg något under 2020 som vi inte sett förut. Vi får Fler människor som rör sig ute i 

natur- när svenskarna blir tillfrågade om natur, så säger de att det viktigaste är stadsnära natur. 

Det som är närmast så man kan komma ut i naturen utan bil. På fastlandet så är det skog, på 

Gotland är det strand. Den har ett starkt intresse både för boende och besökare. Vi såg en ökad 

belastning under pandemin i sommar. Det var många besökare, som är ovana och har inte med 

vatten och fika, och de tycker, varför finns inte det? Kombinerat med att de kanske missköter sig 

– går över staket, trampa ner. Inte jättestora problem här, men i sörmlandsleden har man funderat 

på att stänga för det har varit för mycket belastning. Sånt kan hända och det är en dialog vi har. 

15. Vilka är de största utmaningarna i att utveckla i kustzonen?  

Det är just det här att man Hamnar i olika intressekonflikter. Man gör olika bedömningar ifrån 

entreprenör, ifrån besökare, ifrån boende- Så man måste balansera olika intressen hela tiden.   

16. Hur tar man hänsyn till utvecklingen av besöksnäringen i planeringen av kustområdet?  

Jo men jag tycker man tar hänsyn till den. Vi jobbar hela tiden med långa processer. Det är där 

det skär sig, För en entreprenör som kommer in och vill göra något, så är det Både finansiering 

och timing som är otroligt viktiga. Missar man ett bygglov med 10 veckor så har man tappat en 

hel säsong, då är det borta.  

17.  Känns det som att ni inte kan utveckla för allt är skyddat av Gotlandskusten?  

Allt är ju i princip skyddat. Men det är ju skyddat för allting- man får inte sätta upp ett staket, 

några ex från enskilda personen och då skär det sig ju snabbt. Så jag tror att alla vet om det och 

man måste ju tänka på säkerhetsavståndet från stranden för att det ska funka.  

18. Har man bedömt LIS-områden med besöksnäringen i åtanke?  

Absolut. 

19. Finns det ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Gotland när det handlar om 

kustzonen?  

Blivit bättre under åren som jag har jobbat. Ansvaret på regional utveckling har flyttats från 

länsstyrelsen till regionen… varit en nöt för länsstyrelsen att knäcka, att de inte har det ansvaret 

kvar längre. Då har de ett övervakningsuppdrag. Tycker de jobbar mera proaktivt med det 

uppdraget och vi har god dialog med olika enheter på länsstyrelsen. Inte minst med 

Friluftsmänniskan Mattias där vi kan diskutera ledfrågor. 

20. Tycker du att samarbetet ni har på region Gotland kan förbättras? 
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Det kan det absolut förbättras. Som tex, frågan om färskvatten och toalett, sophämtning ute med 

längs gotlandskusten. Teknikförvaltningen hos oss har kunskap om maskiner men har inget 

uppdrag att göra mer än det. Det måste finans en beställare, pengar i systemet för att de ska 

kunna utföra sitt uppdrag. Där finns svårighet. Det pågår ett arbete kring leder- låglands leder i 

Sverige (allt som inte är fjäll är lågland) det ska resultera i en verktygslåda för ledansvariga 

ledsamordnare. Man hittar bättre uppdelning på vem som gör vad. Så det arbetet måste vi ta tag i 

internt region. Och jag hoppas på att det ska få kunna kosta lite mer pengar framöver. Så att det 

finns någon som är ansvarig för de här frågorna- på teknikförvaltningen då, inte bara jag på 

besöksnäringen.  

21. Hur tror du att kustzonsplanering skulle påverka utvecklingen av besöksnäringen? 

Allting som leder till tydlighet, att det finns en övergripande planering och planeringshorisont 

inom det här området skulle ju möjliggöra för entreprenörer att snabbare få, både fatta sina egna 

beslut, men också få komma in på de underlag de behöver inom få bygglov tex eller detaljplanen.  

22. Tror du att det går att utveckla besöksnäringen i kustzonen på ett hållbart sätt?  

Ja absolut. På Gotland handlar det väldigt mycket om att vi har infrastruktur som undernyttjas 

stora delar av året, så finns det levekapacitet. Det finns fler kapaciteter på färjorna, mer kapacitet 

i boendeanläggningarna resten av året. Vi kan ju inte bygga hur mycket som helst för en kort 

säsong, det måste finnas anledning hela året. I årets besöksnäring strategi lyfter fram tre 

temaområden: mat och dryck, outdoor aktiviter, natur och kultur upplevelser.  

23. Tycker ni besöksnäringen påverkar kustzonen på ett negativt eller positivt sätt?  

Påverkar på ett positivt sätt. De är medvetna om att det här är en gemensam resurs, de bidrar till 

att ta ansvar, de är aktiva i olika typer av samarbeten på kusten som de finns på. Många utav 

Gotlands stränder ägs utav samfälligheter- det är ett konstigt juridiskt begrepp. På 

strandsamfälligheten är det egentligen massa bönder som är delägare- deras fastigheter behöver 

inte ens gränsa.  

24. Hur ser du på framtiden för besöksnäringen i kustzonen på Gotland? 

Vi måste vara medvetna om att – man vill komma till havet, strandzonen är det viktiga i det här 

sammanhanget. Strandzonen som är det viktiga- besöksnäringen är medvetna om detta- det vi 

behöver göra nu, där har pandemin hjälpt till att skapa ett krismedvetande att vi inte kan sitta still 

utan att vi måste utveckla nya produkter. Alla boendeanläggningar, åtminstone ha en karta där de 

visar här kan du promenare. Det är inte självklart för en besökare.  

 

Interview 3 

 

Sektion 2: Kustzonsförvaltning: generellt 

 

1. Hur berör kusten ditt arbete?  

En del i det uppdrag Länsstyrelsen har som är kopplat till Region Gotlands uppdrag (som är 

kopplat till ÖPn egentligen), sen så har Gotland har inte kommit så långt i den planeringen, man 

har inte jobbat med det egentligen överhuvudtaget, bara en liten del. Vi har den statliga 
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havsplaneringen (men kusten är inte riktigt med i den för gränsen går en bra del ut). Men man 

hamnar ofta i att kusten hade varit den som är relevant att planera, för det är ofta därifrån 

problematiken kommer. 

2. Jobbar du med kustzons planering?  

Länsstyrelsen har inte ett jättestort uppdrag, vi har inte ett stort mandat när det gäller just 

planering. Vi bevakar mer vad kommunen gör eller HAV. Vi är mer en rådgivande myndighet 

som sitter på mycket kunskaps och planerings underlig. Vi gör en sån funktion. Att försöka förse 

andra som jobbar mer fysiskt med det med, med bra underlag och kunskap.  

3. Om nej, Hur förvaltar man kustzonen på länsstyrelsen?  

Överser kommunen 

4. Ger reservat tillräckligt med skydd? Behövs det mer?  

Nej, ja 

5. Vad ser du som den största utmaningen med kustzonsförvaltning?  

Dels kunskap. Men sen är det också en Resursfråga. För att få bra kunskap så behövs det resurser 

att man satsar på den biten. Även en resursfråga om man tittar forskningsmässigt, att man tittar 

på de här frågorna och att man sen och att i Kommunen i sin tur får resurser att kunna införliva 

det man har och sen arbeta med frågorna.  Oss från staten så handlar det om vilka verktyg vi har- 

har vi verktyg för att se till att man arbetar med kustzonen? De brister lite.  

6. Har du något förbättringsförslag för de utmaningarna? 

Resurser, kunskap, verktyg 

7. Tycker ni att ni har tillräckligt med resurser för att förvalta kustzonen? 

Nej. Det brister även i verktyg för att se till att man arbetar med kustzonen.  

8. Har kustzonsplaneringen och förvaltningen fokus på hållbarhet? 

Ja och nej. Väldigt kortsiktig hållbarhet, runt 100 år.  

 

Sektion 3: Integrerad Kustzonsplanering (ICZM) 

 

9. Har du hört talas om ICZM?  

Ja. 

Definition: Integrerad kustzonsplanering är ett förvaltnings sätt eller metod. Det är både 

planering och förvaltning över kustzonen. Den tar ett väldigt helhetsperspektiv på hela kustzonen 

och integrerar alla aktörer som är relevanta till kusten, alltså både land och hav. Det är ett sätt 

som arbetar mycket med länets eller landets mål. 

10. Arbetar ni med ICZM på något sätt?  

Från Statens sida så tog man ett beslut, när man påbörjade havsplaneringsarbetetet att det har 

varit införlivat länge (i plan och bygglagen tex) att kusten ska integreras. Det sätter ju standard 

för allt som Länsstyrelsen gör. Lagstiftningen är baserat på det. Men sen är det ju det här glappet. 
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Dels så saknas det väldigt mycket kunskap om kustzonen. Den har man traditionellt undvikit att 

planera den biten för att man tycker att man har för dålig kunskap.  

Kusten SKA vara integrerad men är inte det. 

11. Om nej, Tycker du att det skulle kunna vara ett bra verktyg för kustzonsplanering eller 

förvaltning?  

Absolut. Vi landar väldigt många gånger i att den miljöproblematik som finns i havet är den som 

sker i kustlandskapet. Det är svårt att i den statliga havsplanen som är så långt ut att dra några 

slutsatser, vad ska den kunna påverka, när det är kopplingen mellan hav som är relevant. Det är 

den zonen som blir oftast missat. SÅ absolut ett väldigt givet verktyg.  

12. Tycker du att det finns ett behov för mer förvaltning av kustzonen? 

Absolut. Vi får inte en bättre havsmiljö, speciellt inte i Östersjön. Så det är givet att vi inte gör 

tillräckligt. 

13. Vad tror du är något som hindrar er från att använda ICZM? 

Resurser och kunskap. 

14. MSP. Ser det ut som att planen ska komma ut snart? 

Vi har en skyldighet att MSP ska antas i år för att uppfylla EU direktivet. Jobbat med den sen 

2013, så det finns en plan som är välarbetad. Sen är den inte på något sätt tillräcklig, och det har 

vi tryckt på från start. Bara för att planen finns så är arbetet inte klart.  Det här var bara en 

pusselbit i det stora hela.  

15. Natureship?  

Innan man drog igång havsplaneringarbetet 2013 så var det mycket förstudier. Mycket underlag, 

GIS, fakta.  Inget vi arbetar med idag. Allt det underlaget har bearbetats i mosaik i 

havsplaneringen som nu blivit lanserade så att kommunen ska kunna använda det.  

16. Hur skulle man kunna förvalta kustzonen bättre?  

Strandskyddsfrågan är en jätteproblematisk aspekt. Vi har dagens strandskydd, 100–300 m men 

om vi lägger på aspekten Klimatförändring på de, så räcker inte det. Konsekvensen blir att vi 

idag planerar för något som har en Hållbarhet på 100 år. Men Sen kommer vi inte ha en nån 

skyddad kust överhuvudtaget. Vi har redan en påverkan på kustmiljön som är enorm från olika 

typer av näringar.  De näringar kommer bara komma närmre och närmre havet vilket 

förmodligen innebär större och större problem.  

17. Tittar man på klimatförändringar i LIS områden?  

Vi har ett flertal LIS-områden som vi har avstyrkt men som finns utpekade i den kommunala 

ÖPn, vi tycker inte de är lämpliga på grund av det ligger för lågt eller vi vet att de har en erosion. 

Vi väger in i våra omdömningar, det har vi en skyldighet som länsstyrelse.  

18. Hur prioriterar man eller balanserar mellan besöksnäring och skydd i naturområden? 

Dubbelt på Gotland. Vi är ett län som är otroligt beroende av besöksnäringen. Huvuddelen av vår 

ekonomi kommer in från besöksnäringen och turism. Det blir en Skev balans mellan vad man 

gynnar och vad man skyddar. Vi har absolut inte byggt sönder våra kuster, vi har mycket fri kust 

kvar, men det kan bli en liten övervägning på vissa ställen, här släpper man helt fritt utan att 
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tänka på konsekvenserna. Det kan bli problematiskt. Vi har skyldigheten både statligt och 

kommunalt att Behandla alla lika, den tummar man lite på med vissa typer av företag, som 

turism och hotell som gynnas på ett annat sätt än vad nått annat gör. Man tillåter inte 

bostadsbyggnation men man tillåter en superexploatering för hotell. Kan vara lite Skevt. Svår 

avvägning.   

19. Vilka är de största utmaningarna inom kustzonsförvaltning? 

Kompetensfrågan är grunden i det mesta. Den baseras på Resursfrågan också. Har man inte tid 

att lära sig för att man är för få eller har för mycket uppdrag så kommer man aldrig komma 

framåt. Men det bygger ju också på att det tas fram på nationellt håll- bra underlag och att det ska 

forskas på området.  Ofta tar vi fram underlag vad vi borde göra, men det är väldigt svårt att göra 

det- oftast är det en fråga eller lagstiftningsfråga. Ofta är det staten genom lagstiftaren som måste 

sätta ner foten och säger att det här är vad vi ska satsa på. Det är Politik det handlar om. Svårt att 

sätta ner foten när man är politiker.  

20. Finns det ett samarbete mellan kustzonsavdelningen/ planeringsavdelningen med 

besöksnäringsavdelningen och hur ser den ut?  

Inte nån sån funktion, Inte i länsstyrelsen. På kommunnivå så är den betydligt större. Vi är ju mer 

en Tillsynsmyndighet på annat sätt. Klart att vi väger ju in utvecklingsfrågor också. Vårt uppdrag 

är mer kopplat till att Lagen ska följas. Därför är det svårt för oss att göra andra typer av 

avvägningar. 

21. Hur tror du att ICZM skulle påverka utvecklingen av besöksnäringen? 

Positivt. Ser man på Gotland, våra värden är baserade på natur och kulturvärden. De är oftast 

Bundna till kustlandskapet.  Och bygger man då bort de eller förstör de på andra sätt eller att 

miljöförstöringen leder till att de försvinner- då har vi inte kvar våra värden. Så det är ju att 

genom att Planera långsiktigt och hållbart och inkludera kustzonen så behåller vi våra värden och 

vi kan fortsätta utveckla det vi vill utveckla. Vad vill vi skydda? och vad är det vi vill ha kvar för 

framtiden? 

22. Tror du att det går att utveckla besöksnäringen i kustzonen på ett hållbart sätt? 

Det tror jag absolut, framförallt med den utvecklingen som skett de senaste åren. Det blir ett skift 

vad det är för typ av turism som börjar komma tillbaka. Vi ser ju Naturturismen gör ett jättehopp 

tillbaka. Såklart finns det den delen av besöksnäringen som vill satsa på de här stora lyxiga 

vräkiga hotellen, så är det inte det som är majoriteten. Genom att satsa på rätt sak på rätt plats 

och få en bra blandning så kan man absolut göra det hållbart. 

23. Hur ser du på framtiden för kustzonen på Gotland? 

Den har stora utmaningar. Både med klimatförändringar och det exploateringstryck som råder. 

Så som systemet ser ut med politisk styrning så blir det väldigt kortsiktigt, ganska ofta. För man 

sitter i 4 års perioder och man vill hinna så mycket som möjligt. så det som är den största 

utmaningen är att hitta en långsiktighet. Hitta en gemensam syn på vad det är vi vill ha kvar och 

vad vi vill utveckla och på vilket sätt. Det kräver ju en politisk enhet och en god dialog mellan 

länsstyrelsen och RG osv men också besöksnäringsentreprenörerna. Att vi har en samsyn.  
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Interview 4 

 

Sektion 2: Kustzonsförvaltning: generellt 

 

1. Jobbar du med kustzonsförvaltning eller planering? Nej inte precis- inte med avdelningen 

som tar hand om förvaltningen. Jobbar inte med vatten. Men planering i sig, så bidrar jag med 

kunskap in i arbetat, som tex i översiktsplan. Bidrar med kunskap i process, men inte den som 

praktiskt planerar. 

2. Utgår ni från en förvaltningsplan? Vilken?  

Många. Regionala utveckling strategi, översiktsplanen, servicestrategi (offentlig service). Tre 

största strategierna, men massa andra också. 

3. Hur förvaltar man kustzonen på region Gotland? Vet inte 

4. Vad ser du som den största utmaningen med kustzonsförvaltning? 

Finns konflikter i det praktiska. Norra gotland ska det utvecklas nationalpark- hur långt ut i 

vattnet ska den gå? Påverkar kustzonen att det blir skyddat på ett helt annat sätt. I rätt så stort 

område, hur blir relationen till den kuststräckan då? Ett exempel. 

 

Sektion 3: Integrerad Kustzonsplanering (ICZM) 

 

5. Har du hört talas om ICZM? 

 Nej.  

Defintion: Integrerad kustzonsplanering är ett förvaltnings sätt eller metod. Det är både planering 

och förvaltning över kustzonen. Den tar ett väldigt helhetsperspektiv på hela kustzonen och 

integrerar alla aktörer som är relevanta till kusten, alltså både land och hav. Det är ett sätt som 

arbetar mycket med att balansera länets eller landets olika mål. 

6. Arbetar ni med ICZM på något sätt? Jobbar ni på ett integrerat sätt?   

Ja…Tex i LIS, så är det en fråga som är levande. Kan man bygga ställplats här? Kan vi anlägga 

en cykelled här? Varför är strandskyddet på det sättet här? På så sätt är det inkluderat.  

7. Om nej, Tycker du att det skulle kunna vara är ett bra verktyg för region Gotland?  

Vågar inte svara, för är osäker på om vi gör det idag… Jag antar det 

8. Behövs det mer förvaltning av kustzonen i ditt jobb? 

Vad svarade länsstyrelsen på det, jag antar att de svarade ja? Ja.  

9. Skulle du tycka att det är en del på ditt jobb? 

Vågar inte svara eftersom jag är osäker.. 

10. Men just i din position, som landsbygdsutveckling, skulle mer förvaltning av kustzonen 

behövas? 

Kan jag få lite exempel? Vad gör det för skillnad om det finns eller inte finns?  
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Jag: egentligen ett sätt att sköta alla de här intressena. Större dialog mellan fiske, turist… 

istället för att Region Gotland eller länsstyrelsen tar ett beslut utan att involvera alla, som 

ett exempel. 

Ja, i ÖPn har det skett i dialog, samråd, olika intressen på en plats, vissa intressen känner sig 

tryckt undan. Tycker det är intressant att vi pratar mer om våra Gästhamnar- outnyttjad kapacitet. 

Många små hamnar som skulle kunna ta emot mer besökare. Hur påverkar det i större 

mening…Intressekonflikter i olika näringar är jätteintressanta. Vad ska gå först? Hur kan man 

sansas?  Vissa hamnar som är prioriterade för det. 

11. Hur bedömer man LIS-områden? Vad tittar man på?  

Där utgår vi vad som är bestämt på nationellt håll. Vi har LIS områden på 

Storsudret,fastergarnslandet och fårö, .utpekade LIS områden, men inte alla som har utnyttjat 

det. I den nya processen som pågår nu, så har vi utifrån nat. Riktlinjerna och utifrån relationen 

till näringslivet och relationen till utveckling, har vi tagit fram en lista på förslag. Så får vi se 

vilka som blir offentliga.  

12. Hur vet man om ett område skulle passa för ett område? 

Vi har rest runt Gotlands kust och tittat på var är det lämpligt? Havsnivå mässigt- är det för lågt? 

Om man tittar på höjdnivåerna.  

13. Tittar ni, med tanke på klimatförändringar, tittar ni på förändrade havsnivåer i framtiden 

då?  

Ja, det behöver vi göra. Många områden på Gotland som ligger väldigt lågt. Analyserar det. 

Tittar på det  Lokala näringslivet? Tex ronehamn. Vad finns där? Camping, ställplatser. Det finns 

Lokala önskemål om utveckling. RG har satsat på hamnens utbyggnad… besöksmål, 

restauranger, Hur ser befolkningsutvecklingen ut? Den har varit vikande, alltså passar det med 

utveckling. Vi vet att det finns levande föreningsliv, engagemang. vilka trender ser vi 

besöksmässigt- kommer fler via båt, naturturismen ökar. Mycket händer på nationell nivå. Tex, 

Politiken med strandskyddet. Faktorer som påverkar.  

14. Upphäver man strandskyddet för att sätta ett LIS område?  

Strandskyddet  är ju överallt, Genom att man utser LIS så kan man skapa ett nytt skydd. Den 

nationella definition av LIS.  

15. Hur tar ni till hänsyn till besöksnäringen när ni bedömer LIS områden? 

Besöksnäring är väldigt tätt kopplat till LIS. I definitionen. Besöksnäringen är en av de största 

näringarna. Finns det behov att bygga ut? Eller exploatera nytt i ett område. Alltså komplettera 

nytt för en befintlig bostad. 

16. Tittar ni på de Naturliga egenskaperna när ni bedömer?  

Ja, havsnivåer. Inte exakt vilka meter vi kommer utgå från, men vi pratar om 2 m kurvan. Stora 

delar av Gotland är ju klippkant. Det området där många bygger- Tofta till lickershamn, 

Högklint. Många vill ju bo nära kusten. 

17. Är en levande kust viktig för besöksnäringen? 

Ja, med ordet levande? Att det händer grejer? Hela Gotland vill att kusten ska kännas levande 

hela året runt. Att det går att driva företag där året runt 
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18. Hur prioriterar man eller balanserar mellan besöksnäring och skydd i naturområden? 

Besöksnäring kan vara så många olika saker. Olika perspektiv. Tofta strand är ett bra case ställe. 

Det är en plats med stor fokus på besöksnäring med mycket människor. Hur mycket kan man 

exploatera? 

19. Tror du att det går att utveckla besöksnäringen i kustzonen på ett hållbart sätt? 

Ja så måste vi tänka att det går att göra.  

20. Har du något exempel på hur? 

Många funderar nog på detta just nu. Vad är definition av hållbart. Gotland har ju visionen att vis 

ka utvecklas som en hållbar destination. Klart vi måste utvecklas med det. Vi vill ju utvecklas 

hållbart, måste ta med alla aspekter. 

 

Interview 6 and 7 

 

Sektion 2: Kustzonsförvaltning: generellt 

 

1. Jobbar ni med kustzonsplanering? Eller en del av ert jobb kanske? 

#1: Det är en del av vårt jobb, är en del av Gotland rent grafiskt naturligtvis som handlar om 

kusten. Där finns det ju ganska stor andel målkonflikter som vi behöver hantera och det är ett 

stort byggtryck för delar av kusten. Det finns höga naturvärden, många allmänna intressen som 

kolliderar längs den här kusten som också är en jättestor del av attraktiviteten för hela Gotland- 

för turistnäringen, besöksnäring och också så att på det sättet så jobbar vi ju med kustzon 

planering, men jag tror att vi väldigt sällan sätter den rubriken på det arbetet. 

#2: Jag håller med.  

#1: (Ja ju precis som du skriver ditt mejl alltså) vi har ju väldigt många besök anläggningar längs 

med kusten och hur de ska få möjlighet att utvecklas eller inte är en viktig fråga. alltså 

strandskyddet överlag, vi har ju också LIS områden som vi har jobbat med, och samtidigt då så 

har ju det statliga initiativet till att ta fram en havsplan förstås tvingat oss att hantera själva 

vattenspegeln alltså havsytan också och liksom botten på ett nytt sätt som vi inte tidigare har 

varken haft kunskapsunderlag kring men inte heller kanske några större planeringsambitioner 

eller så, eller politiskt. Men nu behöver vi ju ta väldigt tydlig ställning också för att det finns 

snart en statlig havsplan.  

#2: Mer och mer intressen blir i havet.  

2. Har ni något exempel på vad ni har gjort nu liksom planeringsmässigt i havsplanen?  

#1: När den statliga havs planen påbörjades så fanns det ju också statliga medel att söka för att 

förbättra planeringsunderlaget för kommunerna och där blev vi väldigt uppvaktade också av havs 

och vattenmyndigheten för att vi är ju en väldigt stor havs kommun förstås. Så där jobbade vi ju 

och är delaktiga i ett projekt som heter kompis projektet där vi verkligen samlade på oss 

jättemycket kunskapsunderlag. 

#2: ja det blev ju inte att vi tog fram nytt utan vi sammanställde och digitaliserade visst underlag. 

så det blev som att samla ihop planeringsunderlaget som fanns och vi var också engagerade i att 
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liksom samla ihop det som fanns för länet så det var ju gemensamt mellan Länsstyrelsen för att 

HAV då ville ju ha allt underlag vi hade så då gjorde vi det gemensamt.  

#1: Det var ju en start. Det underlaget finns ju för oss och är jättebehjälpligt för oss i det här 

skedet (tar fram nya ÖPn). Men annars så har vi ju alltså strandskyddsfrågan och också förstås 

det nya lagförslaget, som ligger lite dåligt till i förhållande till vår process, är ju också intressant 

vad det får för konsekvenser och hur vi ska hantera strandskyddsfrågan överlag i under samrådet 

då om det blir en ny lagstiftning första januari nästa år.  

#2: Men där har ni jobbat hårt med i LIS-gruppen tänker jag. 

#1: absolut ja men precis 

#2: Ert uppdrag är ju att hitta LIS områden än så länge, det har varit en jätte aktuell fråga för våra 

politiker också att se vart det ändå går att komma fram en bebyggelse i strandzonen, eller 

innanför strandskyddet, så där har ju den arbetsgruppen du ingår i har gjort ett jättearbete. 

#1: ja, absolut. jo vi har ju vandrat längs med kusten digitalt och sen också lite inlandsvatten bara 

för att se på förutsättningar för landsbygdsutveckling områden då, men nu står vi lite i limbo hur 

vi ska hantera det eftersom det inte längre finns kvar som begrepp i det nya förslaget, utan det 

ska vara landsbygdsområden bara som inte har samma inriktning på utpekande. utan Så nu har vi 

pausat lite nu. 

3. Vem ingick i den gruppen och hur har ni gått till väga? tänker vilka kriterier som gäller. 

#1:Vi som består av landsbygdsutveckling strateg, så besöksnäringstrateg, och en som är 

sakkuning i PBL men som tidigare har ansvarat i dom tidigare processerna när vi tog fram 

fördjupade översiktsplaner där vi har pekat ut LIS-områden och haft det som ett särskilt 

ansvarsområde så att han är liksom expert. Och sen har vi haft med en regionekolog som också 

jobbar väldigt mycket med strandskyddsdispenser. Vi är ju en grupp med många olika perspektiv 

och utgångspunkten i våra diskussioner har ju på ett sätt varit att identifiera områden i behov av 

landsbygdsutveckling. Att det liksom ska ha varit ingången och försökt identifiera platser som 

kan ha alltså redan ianspråktagna förstås i viss mån, eller ja till största delen redan ianspråktaget 

områden, där det finns någon typ av verksamheter där vi ser att ett utpekande skulle kunna 

fungera som katalysator för landsbygdsutveckling då. Vi har också resonerat med ett väldigt 

intressant regionalt utvecklingsperspektiv med det marina besöksnäringen och att man ska alltså 

fråga, vad har vi för infrastruktur för att ta emot besöksnäringen från havet? Och identifierat ett 

liksom kluster från Fårösund till Slite som skulle kunna kallas som ”Gotlands skärgård” där det 

finns väldigt vackra platser men också en infrastruktur man skulle kunna utgå ifrån för att både 

tillgodose kajak eller snorkling eller bara fritidsbåt turism. Hoppa i land lite grann på det sättet så 

att det har ju kretsat en hel del kring östra sidan faktiskt där vi har hittat mest norra och östra 

delen av Gotland.  

4. Hur planerar man i kustzonen på region Gotland? Tittar man på Klimatförändringar? 

#2: Absolut, jo men där har vi ju redan från Bygggotland planerat att vi inte ska ha bebyggelse 

lägre än 2 meter eller där marken då är lägre än 2 meter och det är en riktlinje som är viktig för 

oss nu och har varit med de här 10 åren som den har funnits. Så där har man ju verkligen fått 

motivera och om det har gjorts några avsteg men jag tror inte att du har gjort så mycket avsteg 

väl? 
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#1: nej…jag tror att den riktlinjen är en viktig klimatanpassasnings åtgärd för oss att vi ska 

säkerställa att bebyggelsen inte drabbas av havsnivåhöjningar eller Erosion.  

#2: det tog ju fram faktiskt i den här kompis projektet att vi också tittade på uppsugningseffekten 

men det blev aldrig något kartmaterial, utan det blev en rapport och vi hade pekat ut några vikar 

där vi tittade på havsnivåhöjningen men också om det liksom är högt vattenstånd och vinden 

ligger på och liksom hur högt kan vattnet bli då. 

Det blir en klimat faktor på även där på sådana effekter då. Havs och vattenmyndigheters 

planeringsunderlag och nulägesbeskrivning är baserat på kompis projektet. Ras och skred och 

erosion, SGU har gjort lite undersökningar och det är det vi baserar på i ÖPN 

5. Vad ser ni som den största utmaningen med planering i kustzonen? 

#2: Det finns otroligt många intressen som ska mötas och vägas mot varandra och vi har det 

högsta byggtrycket runt kusten. Det är problem i många områden med i saltvatteninträngning och 

både då för liksom för dricksvattnet men också på vilka typer av avlopp man kan ha i de här 

områdena. Vi har jättemycket kultur och naturvärden. Naturreservatet som ligger runt hela 

Gotlands kusten är ju ett viktigt skydd att ta hänsyn till. 

6. Har ni något förbättringsförslag för de utmaningarna? 

#2: I ByggGotland så var det ju mycket att jobba med fördjupning, alltså med de verktyg vi har 

att jobba med är ju fördjupade översiktsplaner och försöker alltså… vi tror ju på den långsiktiga 

planeringen. Sen så löste vi väl inte alla frågor i dom men det ger ju ändå en bra bit på vägen så 

för oss är det ju planeringsverktyg än viktiga och att man också tänker långsiktigt, framförallt när 

man tittar på klimatförändringarna och så att man har ett ännu längre perspektiv än så. 

#1: ja det som vi inte hade möjlighet att ta än i ByggGotland, och inte heller var lag styrt på 

samma sätt som det är nu, är ju den befintliga bebyggelsen inom riskområden och inom 

kustzonen som vi nu börjar snegla på och försöker- det är ju inte helt enkelt så att där …nivå i 

översiktsplanen att beskriva problematiken och identifiera kanske de största riskområdena men 

det kan ju också vara problematiskt för den enskilda fastighetsägaren vi tänker utifrån liksom 

försäkringsmöjligheter för sina fastigheter så det här behöver man ju gå varsamt fram. Verkligen 

fundera på hur vi ska ta vårt ansvar men samtidigt inte utsätta den enskilde för stora problem.  

7. Tycker ni att ni har tillräckligt med resurser för att planera kustzonen? 

#2: Jag tror att vi absolut skulle ha nytta av fler ekologer. Om man tittar på hur stora värden vi 

har och hur stora områden som är skyddade så är ju det alltid en bristvara, och att kunna jobba 

lite mer proaktivt med den- alltså hur vi kan utveckla dom miljöerna också. Men nu har vi en till-

förut var det bara en nu är det 2. sakta går det framåt. Nu när vi har tittat på havet så  (har vi 

märkt att) den kompetensen har vi inte haft tidigare – marin biolog tex som går ut i vattnet 

liksom så där. Då saknar vi ju också kompetens och då är det är ju också kustområden också, 

eftersom de grunda områdena är oftast mer värdefulla utifrån ett biologiskt perspektiv och då är 

vi ju nära kustzonen också eller i kustzonen så att absolut mer resurser och lite mer kompetens 

inom det blå behövs.  

#1:Man ser i översiktsplanen så hade vi pekat ut kuststräckor, alltså i ByggGotland, där vi skulle 

göra fördjupade planerings insatser av olika slag …det var ju inte helt sagt att det skulle vara 

fördjupade översiktsplaner men att man skulle ta sig an de här kuststräckorna för att få en 

styrning för framtiden men dit har vi ju inte kommit på 10 år utan då har vi hunnit göra 3 
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fördjupade översiktsplaner och ett program liksom… Så ja, det behövs mer resurser - det är ju 

långa processer också.   

8. Har kustzonsplaneringen en fokus på hållbarhet? 

#2: Jo men det tycker jag. Våran ambition just nu är ju väldigt hög vad gäller hållbarhet men vi 

jobbar ju i en politisk organisation och måste liksom… jag tycker att det är en intressant fråga att 

ställa till vår politik också i så fall. Jag tänker att utifrån att vi får mer och mer och bättre 

kunskapsunderlag så är det också desto högre ambition och hållbarhets nivå kan man hålla 

liksom.  Så jag tycker att det kommit mycket bra underlag de senaste åren som har förbättrat det 

arbetet. Till exempel så släppte Lantmäteriet nya höjdkurvor, det var efter att ByggGotland 

antogs men, och vi har fått så här lågpunktskarteringar, Uppföljningseffekter, Mycket 

naturinventeringar och kulturinventeringar.  

#1: Jag tänker också att det finns ju ett tydligt medtryck också från våra politiker att vi måste, 

alltså LIS områden just är ju en viktig fråga för dem utifrån regional utvecklingsperspektivet och 

besöksnäringen är ju en av våra special fokusområden när det gäller näringslivsutveckling, så det 

är klart att… där måste vi ju försöka hitta en balans där vi är tillåtande - men det är just på ett 

hållbart sätt och långsiktigt. det är liksom man säger att ja men peka ut LIS områden där vi kan 

få exploatera men sen så lämnar vi resten orört ungefär så.  

#2: Men otroligt mycket bebyggelse i kusten.  

#1: ja otroligt mycket bebyggelse som är nära kusten och det är ju drömmen om Gotland- att 

man ska ha en tomt vid havet. Vi ska bli fler och vart vill man bo, det ska vara attraktivt. men för 

den skull i vårt perspektiv så innebär det inte att man behöver vara precis innanför strandskyddet, 

alltså man kan bo utanför också men det är ju också i kustzonen tänker jag.  

 

Sektion 3: Integrerad Kustzonsplanering (ICZM) 

 

9. Har ni hört talas om ICZM?  

#2: Det var ett begrepp som man jobbade med i Bygg gotland, men nej inte så bekant.  

Integrerad kustzonsplanering är ett förvaltnings sätt eller metod. Det är både planering och 

förvaltning över kustzonen. Den tar ett väldigt helhetsperspektiv på hela kustzonen och 

integrerar alla aktörer som är relevanta till kusten, alltså både land och hav. Det är ett sätt som 

arbetar mycket med länets eller landets mål. 

10. Arbetar ni med ICZM på något sätt?  

#1: Man har det här holistiska perspektivet i översiktsplaneringen. Jag tänker spontant att det 

angreppssättet använder vi över hela ön… att alltså hantera alla möjliga olika aktörer och deras 

behov av mark och vattenanvändning och försöker utifrån och väga det gentemot allmänna 

intressen naturligtvis.  

#2: och jag tänker att vi kan göra fördel också eftersom vi är en region som har ett större ansvar 

men jag tror ju absolut att det finns utvecklingspotential.  

Kom att tänka på tofta: när våran parkenhet eller stadsträdgårdsmästare- som blev personen utåt 

då- tog bort ja men själva förvaltningen av stranden eftersom den inte är Region Gotlands mark. 
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är ju ett väldigt intressant case tänker jag där. När liksom region Gotland som aktör backar från 

ett sånt viktigt besöksmål. ( så där kanske det finns nånting att undersöka tänker jag). Ett 

angreppssätt från regionen har ju varit att man också har försökt att lägga över mer ansvar på de 

aktörer som driver verksamhet runt stranden.  Då har man backat helt  men sen tror jag att man 

har kommit tillbaka lite och så där så jag vet inte vad det har landat nu i slutet. 

#2: Finns kanske någon modell… 

#1: det finns väl en badplats strategi? 

#2: jo men exakt jag tänker också så -hur vi till exempel förvaltar men det handlar ju oftast om 

att vi ska äga marken för att också då hantera sopor och skötsel av platser tex. jag tänker att det 

är förvaltning i det här fallet och sen så blir det ju också länsstyrelsen som gör en del 

naturvårdsinsatser kring kusten. men det finns ju lite olika modeller, för det kan ju vara att man 

till exempel får pengar att man överlåter skötsel på aktörer, andra aktörer som föreningar och så 

också. Men det handlar ju såklart om ägarförhållandena. 

11. Om nej, Tycker ni att det skulle kunna vara är ett bra verktyg för kustzonsplanering?  

#2: Ja men jag tycker det, det liksom om man tänker på den regionala utvecklingsstrategin och 

hur vi ska samhandla med flera aktörer och organisationer och det gör man ju redan idag men att 

det ska vara väldigt tydligt verktyg framåt nu så är ju det i linje med vad integrera 

kustzonsplanering innebär då. Det som också lyfts ofta när vi pratar om kustzonen är ju att det är 

många som vill bygga där men det är också där vi har sämst förutsättningar och väldigt lite 

utbyggt i det kommunala BAt- så att det är mycket enskilda lösningar med kusterna eller 

gemensamhetsanläggningar men dem är ju också enskilda.  

12. Tycker ni att det finns ett behov för mer planering eller förvaltning av kustzonen? 

#2: Ja men kanske åt det hållet som du nämner, att man har ett mer gemensamt driv framåt 

#1:samhandlingsansvar   

#2: ja, att man inte bara tänker planering som planering utan också förvaltning. 

13. Hur har ni tagit till hänsyn till kustzonen i översiktsplanen?  

LIS områden. 

14. Vad är vissa faktorer som är viktiga att tänka på under planeringen av kustzonen?  

Klimatförändringar. 

15. Arbetar ni med ICZM i översiktsplanen?  

Nej inte direkt. 

 

Sektion 3: Koppling till besöksnäringen 

 

16. Är en levande kust viktig för besöksnäringen? 

 Ja. 

17. Hur balanserar man mellan utveckling av besöksnäring och skydd i naturområden? 
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#1: Ja det är ju själva liksom klon i vårt arbete- att försöka hitta den balansen och i ByggGotland 

så tog man ju ställning till vissa turist zoner där man ser att just de här platserna kan ändå ha 

företräde för att utvecklas men att man då vid utveckling har en viss modell. det finns ju en 

modell för hur vi ska utveckla våra campingplatser till exempel på de här platserna som också 

kanske nu är ganska föråldrad för det går ju olika trender i den där branschen förstås som i alla 

andra branscher, men att man skulle då tillåta exploatering men lämna stranden fri och också att 

hänsyns avstånd .liksom ha dem här verksamheter som inte är fast alltså man har den rörliga 

campingen närmast stranden till exempel och att man kan avstäda dem under vinterhalvåret när 

den säsongen är nere så att man ändå kan röra sig fritt där . det är ju ett sätt att försöka hitta en 

balans men ändå möjliggöra för utveckling men det är ju den ständigt pågående debatten inte 

minst i Tofta -där det blir en kraftiga exploateringen då men samtidigt så har man politiskt också 

säger så här: på vissa platser så tycker vi att det är utvecklingen som ska ha prioritet medans vi 

ska lämna andra områden orörda, så att det är hela tiden där och också frågan om när blir det för 

mycket åt något håll så att det blir negativt? 

#2: vi tänker också att ett viktigt verktyg blir ju själva dialog processen som vi har använt i PBL,  

så det är ju mycket där också som man får bekräftelse eller backning eller liksom hur vi ska 

komma framåt i frågorna liksom. Rörligt längst vid stranden.  

18. Hur tar man hänsyn till utvecklingen av besöksnäringen i planeringen av kustområdet?  

LIS-områden. 

19. Finns det ett samarbete mellan planeringsavdelningen med besöksnäringsavdelningen och 

hur ser den ut?  

#1: Ja men i översiktsplanearbetet är det väldigt tydligt i alla fall men det skulle det ha 

förbättringspotential att näringslivsenheten och planenheten skulle kunna samarbeta bättre tror 

jag. 

20. Hur ser ni på framtiden för kustzonen på Gotland? 

En ljus framtid, det kommer att fortsätta vara så spännande som den har varit tidigare också ja 

men man får ju inte fel utan nya strandskyddslagstiftningen den tror jag kommer ha stor alltså 

betydelse för hur vi kommer kunna och vilja eller ja framförallt kunna agera framåt så lite men 

det kommer ju fortfarande vara ett område med många målkonflikter som man behöver 

balansera.   
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Handledare: Karin Bengtsson, UU. 

11. Sunniva Maria Robbestad. 2019. Potentialen för vågkraft i svenska och norska havsvatten. (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson, UU. 

12. Sundlin, Emelie. 2019. Luftmiljövård i Sverige: En fallstudie från Västmanland. (15 hp). Handledare: Karin Bengtsson, 

UU och Robert Axelsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

13. Dvizac, Nino. 2019. Turismens utsläpp på Gotland. (15 hp). Handledare: Ulrika Persson-Fischier, UU. 

14. Vainio, Viveka. 2019. Gröna tak: Funktioner ur hållbarhetsperspektiv och universitetsstudenters inställning. (15 hp) 

Handledare: Erik Jönsson, UU. 

15. Fast, Adam. 2019. Climate change, an additional factor for considering the threat level of the snow leopard, Panthera 

uncia. (15 hp). Handledare: Shannon Bower, UU. 

16. Olausson, Henrik. 2019. Almens populationsstatus i bestånd på Gotland. (15 hp). Handledare: Karin Bengtsson, UU och 

Inga-Lena Östbrant, Länsstyrelsen Gotland. 

17. Snöbohm, Johanna. 2019. Geografisk kartering av rörligt friluftsliv: Möjligheter att bidra till en vägledning. (15 hp). 

Handledare: Malgorzata Blicharska, UU. 

18. Tindwa, Neema. 2019. Denim production and sustainable development. (15 hp). Handledare: Magnus Larsson, UU och 

Sofia Scholler, Länsstyrelsen Gotland. 

19. Söderström, Felicia. 2020. A critical review of sustainability projects within last mile delivery from an environmental 

perspective. (15 hp). Handledare: Karin Bengtsson, UU. 

20. Sjödin, Elin. 2020. Skogsstyrelsens arbete med ekosystemtjänster. (15 hp). Handledare: Karin Bengtsson, UU. 

21. Schultz, Maria. 2020. Kommunal planering för urbana grönområden. (15 hp). Handledare: Gabriela Hinchcliffe Voglio, 

UU. 

22. Schneiter, Clara. 2020. Privata trädgårdars roll för dagvattenhanteringen i staden. (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson, UU. 

23. Gräff, Johann. 2020. Koloniträdgårdens betydelse för urban biologisk mångfald i planering av grön infrastruktur.       

(15 hp). Handledare: Karin Bengtsson, UU. 

24. Károlyi, Zsombor. 2020. Motivationsfaktorer som driver medborgarforskning: Betydelse för svensk naturvård. (15 hp). 

Handledare: Karin Bengtsson, UU. 

25. Andersson, Jonatan. 2020. Förutsättningar för vilda pollinatörer: En jämförelse mellan en naturskog och en 

produktionsskog. (15 hp). Handledare: Karin Bengtsson, UU. 

26. Weilefors, Emma. 2021. Snöproduktion i Sverige: Miljörelaterade effekter och skidanläggningars syn på framtiden. (15 

hp). Handledare Karin Bengtsson, UU. 
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27. Ahlén, Emmy. 2021. Alger som livsmedel: Framtidens mat. (15 hp). Handledare Gunilla Rosenqvist, UU. 

28. Näsbom, Malin. 2021. Högstadieelevers inställningar till vegetarisk skolmat och möjligheter för minskad 

klimatpåverkan. (15 hp). Handledare: Brian Danley, UU.  

29. Dogani, Albana. 2021. Integrated Coastal Zone Management on the Swedish island Gotland: An analysis of current 

management and ways forward. (15 hp). Handledare: Sieglind Wallner Hahn, UU. 

 


