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Ärade seminariedeltagare. På Nylands förbunds vägnar vill jag önska er välkomna till Nyland. Jag är 
mycket glad över att skärgårdsdelegationen har valt Nyland - och speciellt Sveaborg - till mötesplats för 
årets skärgårdsseminarium.  
 
Landskapet Nyland skiljer sig i många avseenden från de övriga landskapen i Finland. Nylänningen mår 
bättre än genomsnittsfinländaren. En nyländsk invånare är friskare, har högre utbildning, är välbemedlad 
och är därtill mer sällan arbetslös. Nyland är dessutom det tätast befolkade landskapet i Finland. 
Befolkningstätheten i vissa nyländska kommuner är dock låg. 28,8 procent av hela landets befolkning 
finns i Nyland. Men landskapets andel av produktion och arbetsinsatser är klart högre än det. Regionens 
andel av Finlands bruttonationalprodukt är 37,5 procent. 36 procent av landets alla investeringar görs i 
Nyland.  
 
I landskapssången från år 1912 sjunger vi på finska att Nyland är Finlands pärla.  Metropollandskapet är 
också ett livskraftigt centrum för näringsliv, kultur och högklassig kompetens.  Nyland i dag är dessutom 
ett landskap av internationell karaktär.  
 
Mångfaldigheten utgör regionens rikedom. Hos oss finner man likväl urbant myller som skärgårdens 
karga skönhet och landsbygdsro. 
 
Skärgården är "pärlan inom pärlan". Den utgör en väsentlig del av Nyland och är ett av våra definitiva 
trumfkort. De nyländska skärgårdsområdena utgör även porten till Europa. 
 
Turismen är en stor möjlighet för den nyländska skärgården. Under de senaste åren har dess betydelse 
för skärgårdskommunerna och skärgårdsbornas utkomst ökat. Turisminkomsterna bidrar till att 
skärgården kan ha en permanent bosättning. De bidrar även till att basnäringarna kan förbli livskraftiga 
där. Med mångsidig projektverksamhet har skärgårdsturismen och tjänster associerade med den varit, 
och kommer även att vara, ett viktigt utvecklingsobjekt för landskapet.  
 
Frågor om Östersjöns tillstånd har behandlats i olika organ och seminarier i anslutning till 
Östersjöprogrammet. Under åren 2013-2015 var Nylands förbund ordförande för Östersjöregionens 
samarbetsforum. Målet är en rent Östersjön och en hög levnadsstandard på området. 
 
Den nyländska skärgårdskulturen är mångsidig. Till den hör samhörighet och en stark skärgårdsidentitet. 
En modernisering av skärgården för med sig en risk att den lokala kulturen försvinner. Också med tanke 
på turismen är det viktigt att värna om den traditionella nyländska skärgårdskulturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
  

 
 
En utmaning som bör lyftas fram är den relativt höga prisnivån på mark och tomter, som försvårar 
kommunala anskaffningar av de bäst lämpade nyländska skärgårdsområdena för allmänt 
rekreationsbruk. De med tanke på naturförhållandena och läget bästa strandområdena övergår ofta 
direkt i privat ägo och används för privat fritidsbebyggelse med egen strand. Det här utgör likaledes en 
utmaning. På det här sättet går man miste om möjligheterna att öka fritidsbosättningen enligt principen 
om en gemensam strand och därvia även om möjligheterna att stöda byacentra med fritidsbebyggelse.  
Även i skärgården är det befogat med en tätare bosättning. Det här sättet att glest placera ut 
fritidsbostäder har lett till minskade landskapsvärden för stränder och skärgård.  
 
Nylands förbund betonar betydelsen av att det finns tillräckligt med lediga stränder för fritidsbruk. 
Betydelsen av rutter, utsiktsplatser, kokskjul och lägerområden, bryggor och informationscentrum som 
även betjänar turismen, är stor för skyddet av skärgårdens natur-, landskaps- och kulturvärden.  
 
Ett hot mot skärgården är Finska vikens tillstånd som alltjämt försämras. Ifall utvecklingen fortsätter i 
samma riktning, äventyras skärgårdens ställning som ett mål för boende, rekreation, stugliv och turism. 
Man borde fästa betydligt mera uppmärksamhet på att minska miljöbelastningen i Finska viken, eftersom 
den har en avgörande betydelse för förbättrandet av tillståndet i skärgården.  
 
För min egen del tycker jag att det är viktigt med goda ramar för skärgårdsutveckling även i framtiden. 
Den nyländska skärgården är en verklig pärla som vi måste behandla varsamt och hålla levande. Det 
här är möjligt enbart via samarbete mellan kommuner, lokala föreningar, byaråd, företag, fritidsinvånare, 
statliga myndigheter och framför allt i samarbete med skärgårdsborna själva. Vår gemensamma uppgift 
är att garantera en levande skärgård för kommande generationer. 
 
Jag önskar alla seminariedeltagare givande och trevliga seminariedagar! 
 
 
 
 
Allmän information om Nyland 
 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/12847/Nylands_forbund.pdf 

 
Nyland i siffror 
 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/15645/Nyland-i-siffror-2015.pdf 
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