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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 9/1979-80 med 

anledning av ltm Roger Janssons m.fl.hemställ

ningsmotion om uppgörande av totalplan för an

vändningen av Kastelholms slott och Bomarstmcls 

fästningsområde med omgivningar. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda motion. Med 

anledning härav får utskottet, som i ärendet hört landskapsantikvarien Stig 

Dreijer, byggnadshistorikern Steffan Darmark och chefen för turistbyrån Ra1f 

Johansson, vördsamt anföra följande. 

För Kastelholms fornminnesområde finns en dispositionsplan som godkänts av 

landskapsstyrelsen och museiverket. Dispositionsplanen anger funktionernas 

lokalisering och markbehov. Planen syftar till att stärka slottsområdets 
roll som värdefull turistattraktion dock så, att områdets historiska och 

landskapsmässiga värden ej hotas. Som en kompletterande del till Kastelholms 

dispositionsplan har även uppgjorts en landskapsskyddsplan i avsikt att skapa 

förutsättningar för en fortlöpande kontroll av den helhet som utgörs av slottet 

och det omgivande landskapet. Landskapsskyddsplanen har godkänts av Delega

tionen för Kastelholms och Bomarsunds forminnesområden och av landskapssty

relsen. 

Ar 1978 undertecknades ett avtal mellan landskapsstyrelsen, justitieministc·

riets fångvårdsavdelning och museiverket enligt vilket en restaurering av 

slottet samt en utbyggnad av Kastelholms fornminnesområde i enlighet med för-· 

slaget till dispositionsplan skall genomföras under en femårsperiod. Resulta

tet är dock beroende av de resurser som ställs till förfogande. 

Även för Bomarsundsområdet finns förslag till dispositionsplan och landskaps

skyddsplan. När arbetena vid Kastelholm slutförts torde möjligheter finnas 

att avtala med fångvårdsverket om överflyttning av resurser till Bornarsund. 

Utskottet anser att utbyggnaden av turistaktiviteter bör påskyndas både vid 

Kastelholm och vid Bomarsund. Förplägnads- och härbärgeringsförhållanden bör 

förbättras vilket torde vara möjligt enligt föreliggande planer. Såväl privata 

som samhällssatsningar kan komma i fråga. Vidare bör anläggningar för rekrea

tion och sport åstadkommas. Sålunda har även landstingEl: hemställt hos land

skapsstyrelsen om uppgörande av en dispositionsplan för Kastelholrns gård 

med beaktande av mark för en golfbana. 
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Utskottet är helt överens med motionärerna om att det vore väsentligt att 

vidta åtgärder för att få de sevärdheter som Kastelholms slott och Bomar

slffids fästningsruiner utgör i sådant skick att de med stolthet kan uppvisas för 

de talrika turisterna och den egna befolkningen. Enligt utskottets uppfatt

ning är det dock möjlig att, inom ramen för de planer som redan finns eller 

är W1der beredning, förverkliga de projekt som är nödvändiga för bevarandet 

av forminnena och för utvecklandet av turistaktiviteterna inom respektive 

område. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 6 mars 1980. 

att Landstinget måtte förkasta hemställnings

motionen. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden SW1dberg,viceordföranden Olof M. Jansson 

samt ledamöterna Dahlen, Fagerholm och SW1dback. 


