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Teknisk bestämning av gränserna för Ålandskonventionen
Till följd av Nationernas förbunds beslut om Ålandsöarna av den 24 juni 1921 upprättades den 20 oktober 1922 en konvention angående Ålandsöarnas icke-befästande och
neutralisering, den s.k. Ålandskonventionen. Finland ratificerade konventionen den 28
januari 1922 (FördrS 1/1922).
Gränserna för det demilitariserade Åland fastställs i artikel 2 i konventionen.
Den 14 mars 2005 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp för att utreda gränsdragningen för den neutraliserade och demilitariserade zonen runt Åland. Utifrån gränsarbetsgruppens betänkande (En utredning om gränserna för Ålands demilitarisering, JM
2006:18) utarbetade justitieministeriet ytterligare en separat promemoria om Gränserna
för Ålands demilitarisering i Skiftet – fortsatta åtgärder. Betänkandet och promemorian
var på remissrunda hos olika myndigheter. Efter remiss- och höranderundan behandlades frågan i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott och vid republikens presidents och utskottets gemensamma möte. Enligt beslut går man vidare i frågan i enlighet
med alternativ 1 i justitieministeriets arbetsgrupps betänkande och promemoria.
I enlighet med beslutet ska koordinatförteckningen i konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering från 1921 moderniseras så att den demilitariserade zonen kan ritas in på en karta. Koordinaterna omvandlas i enlighet med det moderna koordinatsystemet EUREF-FIN med så små ändringar som möjligt, så att glappen
mellan demilitariseringsgränsen och självstyrelsegränsen får stå kvar. Koordinaterna
och kartan notifieras till signatärmakterna, Ryssland och de andra Östersjöstaterna.
Utifrån det som framförts ovan ber utrikesministeriet lantmäteriverket utarbeta den tekniska bestämningen för Ålandskonventionens gränser. I arbetet ska de gränsbestämningar följas som redan tagits fram i betänkandet av justitieministeriets arbetsgrupp
samt tolkningsprinciperna för de geofysikaliska och geografiska omständigheterna som
arbetsgruppen fört fram till den del det är fråga om bestämning av gränsavsnitt som
saknas. De tekniska bestämningarnas innehåll och arbetsfaser finns beskrivna i avsnitt
4.1 och 4.2 i justitieministeriets promemoria.
För ändamålsenlighetens skull används den nationella digitala terrängdatabasen som
grund för arbetet. Om databasen inte sträcker sig tillräckligt långt ut på öppna havet, används förutom terrängdatabasen uppgifter som Trafikverket har samlat in i samband
med sjömätningar. Innan det egentliga arbetet inleds ska således det grundmaterial som
ska användas först gås igenom med Trafikverkets sakkunniga.
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I det tekniska gränsbestämningsdokumentet ingår en skriftlig redogörelse för uppgiften,
koordinaterna och kartorna. Dokumenten upprättas på finska, svenska och engelska.
Övriga detaljer i dokumentet, såsom kartstorlek, avtalas senare separat.
Strävan ska vara att arbetet färdigställs till den 1 oktober 2012.
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