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1. Att de historiska estlandssvenska bygderna ska vara livskraftiga och att deras allsidiga utveckling garanteras.

1.1 ALLA REGIONER  Inleda gemensamma projekt 
och stödja genomförandet av projekten mellan 
estlandssvenska samhällen. 

.Det gäller i synnerhet för områden där samhällen 
självständigt är komplicerad att initiera, genomföra 
och finansiera projekten rörande offentliga tjänster, 
transportlösningar och utbildningstjänster.

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 

juhatus

Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
ministeeriumid, kohalikud 

organisatsioonid ja 
ettevõtted

Kohalike omavalitsuste ja riigi toetused, EL 
programmid, projektitoetused

1.1.1 ALLA REGIONER. Strategis verksamhetsplan är 
uppdaterad av kulturförvaltningen

Strategis verksamhetsplan är tillgänglig till varje 
samarbetspartner för lägga till nya projekt eller för 
andra uppdateringar som bättras informationutbyte 
och tillåtas utveckla nya samarbetsprojekten och 
stödja projektledare rüdgivande om det behövs. 

Uus x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 

juhatus

Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
organisatsioonid, 

kultuuriühingud, ettevõtted

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve

1.2. ALLA ÖARNA. Delta i nationella 
utvecklingsprocessen rörande småöarna och 
historiska svenskbygderna. Göra förslag  till 
lagstiftning hänsyn till småöarnas aspekter. 

I samarbete med lokalförvaltningar, 
regionalförvaltningens utvecklingsorganisationer  och 
med riken. rörande komissioner av småöarna och 
andra historiska svenskbygderna och delta i deras 
arbete och göra förslagen.

Jätkuv x x x x x IF Estlands Öarnas Ting, 
styrelsen och rådet 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus osaleb 

aktiivselt ESK töös. 
Ministeeriumid, kohalikud 

omavalitsused, 
omavalitsusliidud, 

kogukonnad

MTÜ Eesti Saarte Kogu eelarve

1.3 ALLA REGIONER Stödja lokala samhällena att 
utveckla egna strategier och förberedda 
projektansökningar.

Att stödja grupperna vid utarbetande av 
utvecklingsstrategier och förberedelse av 
projektansökningar., affärs- och utvecklingsplaner 
och hjälpa att hitta samarbetspartner. Titta p 1,1,1,

Jätkuv x x x x x Eestiootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Ministeeriumid, kohalikud 
omavalitsused, kohalikud 

organisatsioonid ja 
ettevõtted

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve

1.4 ALLA REGIONER.  Att driva öppna initiativ för 
att hitta dem som vill flytta till eller bruka ledig 
mark (på både kort och lång sikt) på småöarna.

Meningen är att skapa fler arbetstillfällen. för att ha 
mer folket på ön. Erbjuda oanvända  bostäder  för 
korta eller långsiktiga hyresmäl. 

Uus x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 

juhatus

Kohalikud omavalitsused, 
kohalikud organisatsioonid 

ja ettevõtted

Kohalikud omavalitsused, projektitoetused

1.5 ALLA REGIONER. Att utveckla nätet för 
människor som har ledningen på 
svenskbygderna samt medla information och 
kontakter 

Samla och medla information mellan svensbygdernas 
grupper och stödja sammanfattning av människor 
och initiativ. Se p 1.1..1

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 

juhatus

Kohalikud omavalitsused, 
kohalikud organisatsioonid 

ja ettevõtted

Kohalikud omavalitsused, projektitoetused, 
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve

2. Att estlandssvenskarnas språk- och kulturtraditioner bevaras och värdesätts 

2.1. ALLA REGIONER  Skapa förbindelser mellan  
svenskbygdernas samhällen med traditionella 
hembygdsdagar

Att starka sammahållningen mellan estlandssvenska 
grupperna och tilllåter att ha nya kontakter bl  a 
deltaga varandras aktiviteter, workshop och 
utbildningssatser som ger möjligheter att diskutera 
och säga sitt om olika ämnen, frågor (bl a gemomföra 
evenemangen) och som händer inuvarande siituation, 
att söka samarbetsmöjligheter med företaget och att 
behålla kontinuiteten 

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 

juhatus

Kohalikud elanikud, seltsid, 
ettevõtjad

Kohalikud omavalitsused, projektitoetused

2.1.1 ALLA REGIONER Att ordna regelbundna 
Estlandssvenskarnas sång- och dansfest  

Genomföras regelbundet estlandssvenskarnas sång- 
och dansfest som traditioner och kulturbärare

Jätkuv x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus 

juhatuse juurde loodud 
töögrupp

Kohalikud omavalitsused, 
kogukonnad, 

kultuuriseltsid, 
kultuuriasutused, 

Kultuuriministeerium

Riiklikud ja kohalike omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

2.1.2 ORMSÖ Att fira Olafsdag Varje år den 29 juli och nörmaste dagar är dagar som 
firas Olafsdag på Ormsö 

Jätkuv x x x x x Vormsi vald kogukond, seltsid, 
kultuuriomavalitsus

Vormsi valla eelarve, projektitoetused

2.1.3 RUNÖ Att fira Maarja Magdaleenas dag som 
henbygdsdag 

Den 22 juli är kyrkans skyddshelgons dag på Runö Uus x x x x x Ruhnu vald kogukond, seltsid, 
kultuuriomavalisus

Ruhnu valla eelarve, projektitoetused

2.2 ALLA REGIONER  Betydelse av 
estlandssvenskarnas kulturarv för viktiga 
buggnaden och minnesplatser och deras 
utveckling och upptrustning 

Arkitektoriska minnen som ligger på historiska 
svenskbygderna (helgedåmar, gårdsarkitektur, 
museum och annat) att fortsätta med att rusta upp 
och använda för att erbjuda turisttjänster 

Jätkuv x x x x x Kohalikud omavalitsused, 
riik, Eesti Evangeelne 

Luterlik Kirik, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja ettevõtjad

Riiklikud ja EL toetused, KOVide investeeringud, 
projektitoetused

2.2.1 NARGÖ St Maarja Magdaleenas kapellets 
renovering och att bygga prästgård och 
utveckla kommunikation

Kapellet på Nargö behövs en tillhörande byggnaden, el 
från solcellstakpanelen på taket och en brunn. Att 
fortsätta med installation av ytterväggsbeklädnader. I 
framtid dessuttom kyrkliga tjänster ör kapellet känt 
som estlandssvenskarnas kulturarvets 
informationspunkt (utställningen av estlandssvesk 
kultur, barnläger osv ), deltid öppnat 

Jätkuv x x x x x EELK Tallinna Rootsi-Mihkli 
kogudus, MTÜ Naissaare 

Kogukond

Naissaare Ühing Rootsis/ 
Nargöföreningen, 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

omavalitsus, Viimsi vald

Riiklikud ja EL toetused, KOVide investeeringud, 
projektitoetused

2.2.2 VIPPAL Att renovera Villivallas kapell i Vippal Att upprusta Viilivallas kapell och göra könda kapellet 
och regionen som estlandssvensk område 

Jätkuv x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Lääne-Harju vald, Risti 
kogudus

KOV investeeringud, projektitoetused

2.2.3 RÅGÖARNA Att renovera Stora Rågös kapell  Att sluta med interntarbeten (väggar, fönsterbänkar, 
golvet osv) Deltid öpnna som informationspunkt för 
estlandssvensk kultur 

Jätkuv x x x Pakri Ühing Rootsis/ 
Rågöföreningen, Kabelite 

mälestusfond/Rågökapelle
ns Minnesfond, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

MTÜ Pakri kultuuripärand, 
EELK Tallinna Rootsi-Mihkli 
kogudus, OÜ Pakri Tarvas, 

Lääne-Harju vald

Rootsis asuvad fondid, riiklikud ja EL toetused

2.2.4 ODENSHOLM Att återställa Erkas gården. Att återställa gården som ett exempel av 
estlandssvensarns kulturarv, samhälles träffpunkt och 
informationpunkt som berättar om det estlandssvenska 
kulturarvet (säsongsmässig).

Jätkuv x x x x x Osmussaare külaselts/ 
Odensholms byalag

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 
Lääne-Nigula vald

Toetusfondid Rootsis, riiklikud ja EL toetused
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2.2.5 NUCKÖ Att upprusta Kästers/Klockargården Att rensa upp gården och märka med 
informationtavlan estniska-engelska-svenska 

Jätkuv x Rannarootsi Muuseum, 
Noarootsi kogudus

kohalik kogukond ettevõtjad, muuseum, kogudus, projektitoetus ja vald

2.2.6 NUCKÖ Att upprusta  Miku/ MIckogården Som en träffpunkt för samhället (deltid öppen till  
allmänheten, t ex kafffedagar). 

Jätkuv x x x Riguldi/ Noarootsi 
kodukandiühing/ 

Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening

Ühingu omavahendid

2.2.7 DAGÖ Att renovera Röicks prästgård Prästgårdens andra våningen - öppen som 
kombination av kontoret - "kreativhus" , en 
gästlägenhet. Spannmålsmagasin )
kaffet+restaurangen-boende= Första våningen ´kellaren 
- exponeringställe för temporära utställningar. Plus ett 
stall-vagnslider-som lagelokaler. 

Jätkuv x x x x x Reigi kogudus. Sihtasutus 
tulevikus

HIKU/ Hiiumaa loovisikute 
vabaühendus, SA Hiiumaa 

muuseumid

Riiklikud ja EL toetused, EAS, erainvestorid

2.2.8 DAGÖ Att utöka verksamhet för Mickogården  Ytterligare information av den estlandssvenska historia 
samt som ett exempel av dagösvenskarnas 
gårdarktiktetur

Uus SA Hiiumaa Muuseumid Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Riiklikud ja EL toetused, EAS, erainvestorid

2.3 EN DEL AV REGIONER Att stödja museum som 
utför estlandssvensk historia  bl a stödja 
utveckling av Aibolands Museum som ett 
mångsidigt kulturcentrum.

Att biträda museers  verksamhet (t ex på Runö och 
Omrsö)som undersöker den estlandssvenska 
historian och kulturen. Att stödja samarbete mellan 
länsmuseer på fjärde län att undersöka det 
estlandsvenska ämnen och återspegla detta. Om 
Aibolands Museums utvecklingsplaner realiseras då 
har man möjligheter att presentera den 
estlandssvenska historian bredare, också ordna 
workshoppar och erbjuda nya turismtjänster. 

Jätkuv x x x x x SA Rannarootsi Muuseum, 
kohalikud omavalitsused, 

riik, Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad, 
maakonnamuuseumid, 

Kultuuriministeerium

Riiklikud ja EL toetused, kohalike omavalitsuste 
investeeringud, projektitoetused

2.3.1 RUNÖ Korsgårdens renoveringen Att rensa upp en unik gård som en exempel av 
arktiktekturen, informationpunkt som presenterar den 
estlandssvenska kulturhistorian (deltid/ runt hela året)

Jätkuv x x x x x SA  Rannarootsi Muuseum Ruhnu vald, Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 
Kultuuriministeerium

Riiklikud ja EL toetused, KOVide investeeringud, 
projektitoetused Eestis ja Rootsis

2.3.2 ORMSÖ Att stödja Pears gården/ Omrsö 
Hembygdsgårdens verksamhet

Ett samarbetsavtal med Orms;s Hembygdsgården som 
är fokuserat att stödja Omrsö Hembygdsgårdens 
verksamhet.kodukandimuusemi/ Pears talu tegevust

Jätkuv x x x x x Vormsi Kodukandiühing, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

SOV Rootsi, Vormsi vald Riiklikud ja EL toetused, kohalike omavalitsuste 
investeeringud, projektitoetused

2.3.3 HAPSAL Att  utveckla Aibolands Museum en del 
som ett sjöcentrum

Att bygga ett nytt hus vid Aibolannds Museum.Ett  
konferenscentrum med olika tjänster, utställningar, 
hem för estlandssvenska båtar. 

Uus x x x x x SA Rannarootsi Muuseum Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

ühingud Eestis ja Rootsis

Riiklikud ja EL toetused, kohalike omavalitsuste 
investeeringud, projektitoetused

2.4 ALLA REGIONER  Att sammanställa 
målgruppsanpassade presentationsmaterial 
om det estlandssvenska, bl a genom att öka 
synligheten i sociala medier med intressanta 
historier, människor, utställningar rikligt 
bildmaterial och videor.

Att sammanställa i olika format (audio, videor, text) 
som preseteras kortare och atraktiva intressanta 
människor, plats, fenomen, berättelser och traditioner. 
Att främja användingen av material i partnernas 
kanaler oc i turismmarknadsföringen. .

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, SA 
Rannarootsi Muuseum, 
Tallinna Rootsi-Mihkli 

kogudus

Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
turismivaldkonna 

organisatsioonid, kohalikud 
kogukonnad, 

kultuuriseltsid ja ettevõtjad

Riiklikud ja projektitoetused, kohalike omavalitsuste 
toetused, Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse 
eelarve, SA Rannarootsi Muuseum eelarve

2.4.1. NARGÖ En bok om Bernhard Schmidt: om hans 
livsarbete och barndomshems effekter 
(estlandssvensk bakgrund). Kommer ut som en 
seriebok 

Den kända estlandssvenskarnas historiaserie fortsätter, 
2:a bok

Jätkuv x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Nn raamatukolleegium, 
töögrupp nr 1

Projektitoetused, fondid Eestis ja Rootsis

2.4.2 ALLA REGIONER En bok om mest kända 
estlandssvenska kvinnor. 

Den kända estlandssvenskarnas historiaserie fortsätter, 
3:e bok

Jätkuv x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Nn raamatukolleegium, 
töögrupp nr 2

Projektitoetused, fondid Eestis ja Rootsis

2.4.3 VIPPAL En bok om estlandssvenskarnas 
berättelse av Vippal

                 
Den kända estlandssvenskarnas historiaserie fortsätter, 
4:e bok

Jätkuv [1] x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Elna Siimberg Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.4.4 ALLA REGIONER En bok om estlandssvenska 
folkdräkter 

En bok om folkdräkter som detaljerat 
beskriverfolksdräkter av estlandssvenska bygderna 
och deras historia.  

Jätkuv x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

ERM, Eesti Käsitööliit, 
ajaloolased, 

käsitööspetsialistid

Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.4.5 ODENSHOLM En bok om Odesnholms 
bosättningshistoria . 

                 
Den kända estlandssvenskarnas historiaserie fortsätter, 
5:e bok

Jätkuv x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Osmussaare külaselts/ 
Odensholms byalag

Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.4.6 RUNÖ En bok om Runös bosättningshistoria                  
Den kända estlandssvenskarnas historiaserie fortsätter, 
7:e bok

Uus x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Runöföreningen/ Ruhnu 
ühing

Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.4.7 NUCKÖ en bok om svenskarna i Nuckö område .                  
Den kända estlandssvenskarnas historiaserie fortsätter, 
6:e bok

Jätkuv x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Rickul/Nuckö föreningen/ 
Riguldi/ Noarootsi 

Kodukandiühing

Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.4.9 VIPPAL En bok av en sjöman i Vippal R.Haljand En sjömans berättelse av Vippal, under 
sammanställningen

Jätkuv x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Rein Haljand Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.4.10 ORMSÖ. Videomaterial om estlandssvenskarnas 
kulturarv

Kasutamiseks praamil, koduloomuuseumis ja mujal Att 
använda på färjor och  hembygdsgårder och andra 
ställen.

Uus x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Vormsi 
Kodukandimuuseum

Projektitoetused

2.4.11 RUNÖ.En bok av  Fredrik Joachim Ekman 
"Beskrivning om Runö I Liffland" översättning till 
estniska

En bok om livet på Runö som översättas till estniska Jätkuv [2] x Ruhnu vallavalitsus, Kaarel 
Lauk

Eesti Rahvakultuurikeskus Projektitoetused
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2.5 ALLA REGIONER .Att insamla och utarbeta 
material om estlandsvenskhet genom 
allmänhetens deltagande 

Att anordna tävlingar och ge inbjudan för att samla 
foton, minnen, videomaterial och inspelningar från 
tidigare historia och nuvarande estlandssvensk 
kulturområde. Varje år meddelas en samling till de 
primära ämnen. Involveras också barn och yngdom 
samt användas socialamediekanaler. 

Jätkuv x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, SA 
Rannarootsi Muuseum

Kohalikud kogukonnad ja 
kultuuriseltsid 

Projektitoetused

2.5.1 ODENSHOLM. Arkeologiska utgrävningar på 
Odensholm

Arkeologiska utgrävningar på Odensholm att hitta tidig 
bebyggelse.

Jätkuv x x Osmussaare külaselts/ 
Odensholms byalag , 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Uppsala Ülikool, MTÜ 
Eestirootsi Akadeemia, 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse projektitoetus, 
muud toetused

2.6 ALLA REGIONER  Att inleda en regulär 
landsomfattande och internationell 
estlandssvensk kulturfestival

Att utbreda snarare festivalen som är fokuserat 
hittillls till estlandssvenskarna samt varje år 
genomföra en estlandssvensk kulturfestival med 
rikstäckande och internationell räckvidd. Plats: Nuckö 
område eller Hapsal. Ska täckas med kulturhändelser, 
markander, matgator, intryck osv.

Uus x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kohalikud omavalitsused

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad, SA Rannarootsi 
Muuseum, maakondlikud 

arenduskeskused

Riiklikud toetused, projektitoetused, kohalike 
omavalitsuste toetused

2.7 ALLA REGIONER Att vid förberedande av 
projekt stödja initiativ i den tredje sektorn 
(kultursällskap, icke-vinstdrivande 
organisationer, kreativa företagare).

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltningen är ett 
kompetenscentrum för kulturföreningar, idella 
föreningar och kreativa företaget som ger råd av 
finansieringsätgårder samt hjälper att söka ytterligare 
partner.

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Maakondlikud 
arenduskeskused, 

kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja ettevõtjad

 Riiklikud ja kohaliku tasandi meetmed ettevõtete ja 
mittetulundusorganisatsioonide nõustamiseks

2.8 ALLA REGIONER Att genomföra . Att 
regelbundet anordna barn- och 
ungdomskulturläger. 

Lägerna som riktar sig såväl till de estlandssvenska 
grupperna och till estlandssvenskars ättlingar i 
Sverige som till andra över hela Estland.

Jätkuv x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kohalikud omavalitsused

Kohalikud kultuuriseltsid, 
koolid

Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, 
projektitoetused

2.8.1 ORMSÖ Kulturläger på Ormsö Varje år genomföras en läger för barn och ungdom 
som demonstrerar hembygdshistoria på Ormsö. 
Delatgit är tidigare barn från Runö ocksö. 

Jätkuv x x x x x Vormsi Püha Olavi Gild Kogukond Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.8.2 RUNÖ fiolläger Runös fiolläger är en traditionell läger att lära sig spela 
fiol. 

Jätkuv x x x x x Ruhnu Kultuuriruum Eesti Rahvakultuuri Keskus, 
Ruhnu vald?

Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.8.3 ORMSÖ talharpasläger En tarditionell talharpasläger att bygga ett instrument 
eller spela talharpa. 

Jätkuv Vormsi vald Eesti Rahvakultuuri Keskus Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused

2.8.4 ORMSÖ  Språkläger för barn på svenska En sommarläger för språkinlärare från fastlandet och 
öarna som fortsättning till språkprojekt 

Uus Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Rootsi keeleõppe 
projektijuht ja 
keeleõpetajad

Riiklikud ja kohaliku tasandi toetused, projektitoetused, 
ühingud Rootsis

2.9 ALLA REGIONER Att knyta det 
estlandssvenska kulturarvet tätare samman 
med skolornas läroplaner

Att samarbeta med skolorna för att det 
estlandssvenska kulturarvet är återspeglat i 
läroplaner, en närmare koppling av andra läroämnen.

Jätkuv x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, koolid

Kohalikud omavalitsused, 
kultuuriseltsid, 

kultuuriasutused

Projektitoetused

2.10 ALLA REGIONER  Att inrätta ett program för 
svenskstudier i grupperna och att använda 
webbaserade lösningar.

Att sprida möjligheter av svenska språkutbildning till 
barn och ungdom i den estlandssvenska samhällen 
samt till vuxna,fär att kombinera fysiska och digitaliska 
lärometoder.

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Koolid, kohalikud 
omavalitsused, 

kultuuriseltsid (ERKOS)

Riiklikud ja kohaliku omavalitsuste toetused, 
projektitoetused, kultuuriühingute toetused Eestis ja 
Rootsis

2.10.1 ALLA REGIONER Att utarbeta interaktiva 
studiematerial på svenska

Målet är utveckla interaktiva läromedel på avancerade 
nivå som är utvecklat på grunden av det 
estlandssvenska kulturarvet

Jätkuv x x Tallinna Ülikool, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsuse 
juhatus

Rootsi keeleõppe 
projektijuht ja Kristiina 

Tedremaa-Levorato

2.10.2 RUNÖ; ORMSÖ; ODENSHOLM, REVAL + NUCKÖ 
Ett långsiktigt pilotprojekt av svenskutbildning 
fortsätter på historiska svenskbygderna 

Under hösten 2019 startade ett språkprojekt på 
svenska på Runö, Omrsö, Odensholm och i Tallinn. Med 
tvåårig utbilding är ca 50 personer (barn och vuxna) 
genomgick språkkurs på nybörjar nivå. Från hösten 
2021 fortsätter kurser på samma ställen och med 
önskan att involvera vuxna från Nuckö område som är 
inte studerat i Nuckö gymnasiet. Dessutom vill 
kulturförvaltningen ordna en sommarläger för 
språkinlärare och var barn och ungdom kan lyssna 
människor som har svenska som sin modersmål samt 
ha nya kontakter mellan estlandssvenska grupperna i 
Estland och i Sverige.

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

2.11 ALLA REGIONER Att starta ett 
kulturresidenturprogram för tätare 
kulturkontakter i de estlandssvenska 
bygderna..

Att erbjuda möjligheter till kreativa personer på 
svenskbygderna att arbeta med gemenskapet och 
utveckla nya kreativa- och samarbetsprojekt 

Uus x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused, 
kultuuriasutused ja 

kultuuriseltsid, loomeliidud

Riiklikud ja kohaliku omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

3. Att de turismtjänster som erbjuds i bygderna och den kreativa företagsamheten stöder den lokala utvecklingen och gör estlandssvenskarnas kulturarv känt för en bredare publik.

3.1 ALLA REGIONER Att utarbeta en gemensam 
vision och en stark berättelse/narrativ som 
man kan använda också i kommunikation och 
turismmarknadsföring 

Luuakse toetav abimaterjal sõnumitega, lugudega ja 
visuaalsete materjalidega, mida turismiettevõtjad, 
kultuuriasutused ja kohalikud omavalitsused saavad 
kasutada. Oluline osa on ühises sümboolikas, sh 
rannarootsi värvide, lippude kasutamine erinevate 
paikade markeerimiseks. 

Uus x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad, kohalikud 
omavalitsused

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve, 
projektitoetused
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3.2 ALLA REGIONER Att utveckla  en central 
informationskanal för att presentera 
estlandssvensk kultur och turismtjänster ingen 
stark representation i sociala medier.

Idag saknas en central informationkanal, som ger till 
olika intressegrupper hela informationen av 
svenskheten. En central webbportal som består av 
hemsidan inklusive kanaler i sociala media samt 
måste stödja möjligheter att integrera lösningar som 
samarbetar med andra plattformar (mapapps, 
turismportaler, kulturkalendrar etc).

Uus x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
kohalikud kogukonnad, 

kultuuriseltsid ja ettevõtjad

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve, riiklikud 
arendustoetused, projektitoetused, kohalike 
omavalitsuste toetus

3.3 ALLA REGIONER Att integrera det 
estlandssvenska ämnet i utvecklingsplaner 
och turismstrategi i Estland och landskap

Att arbeta med EAS samt läns utvecklingscentrsum 
för att sprida estlandssvenska ämnen till andra 
turismstrategier. 

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

EAS, ministeeriumid, 
kohalikud omavalitsused, 

maakondlikud 
arenduskeskused

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve

3.4 ALLA KOMMUNER . Rannarootsluse temaatika 
kajastamine kohalike omavalitsuste 
kodulehekülgedel ning olulisemate piirkonnas 
tegutsevate turismiatraktsioonide lehtedel.

Genomföra en analys av självstyrelsers, 
kulturföreningarnas och turismattraktioners hemsidor 
samt göra förslag hur sprida bättre det 
estlandssvenska ämnet.

Jätkuv x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused ja 
turismivaldkonna 
organisatsioonid

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve

3.5 ALLA REGIONER Att upprätta ett övergripande 
kluster för kulturturism i det estlandssvenska 
bygderna och lägga grunden för en 
estlandssvensk kulturväg 

Att upprätta ett nätverkför aktiva människor på 
estlandssvenska svenskbygderna med exempelvis 
Lökväg och Romantisk Strandväg som förebild samt 
gemensam marknadsföring som tillåter att erbjuda 
spännande upptäckt till turister som är intresserad av 
kultur, natur och mat .

Uus x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused ja 
turismivaldkonna 
organisatsioonid

Riiklikud ja kohalike omavalitsuste toetused, EAS, EL 
programmid, projektitoetused

3.6 ALLA REGIONER Att bygga vidare det 
estlandssvensk kulturarvet och utveckla nya 
turismprodukter och - tjänster samt bidra 
genomförandet 

I samarbete med länernas utvecklingscentrum och 
åtgärder av den kreativa företagsamheten att hjälpa 
kreativa företagare samt turismföretagare utveckla 
nya turismprodukter och - tjänster som baseras på 
specialitet och traditioner av det estlandssvenska 
kulturarvet. 

Jätkuv x x x x x Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused ja 
turismivaldkonna 
organisatsioonid

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja ettevõtjad

Riiklikud ja kohalike omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

3.7 ALLA REGIONER Att upprätta ett program för 
estlandssvenskars och estlandssvenska 
bygders matkultur.

Målet är representa traditionella estlandssvenska 
livsmedel och recept, ordna workshopp för 
matlagning, uppmyntra nya matprodukter av 
estlandssvenska kulturarvet och stödja 
marknadsföring att de estlandssvenska livsmedel 
finns i matsalernas meny och ge ut nya trycksaker av 
estlandssvenska recepter. 

Uus x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused, 
SA Rannarootsi Muuseum, 

maakondlikud 
arenduskeskused, 

kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja ettevõtjad

Projektitoetused

3.8 ALLA REGIONER Att märka ställen som är 
relaterat till det estlandssvenska kulturarvet 
samt märka viktigaste platser med 
informatontavlor. 

Målet är att markera berättelser som baseras på den 
estlandssvenska kulturen, människor och landskapet, 
Placera informationtavlor samt höra ihop tavlor med 
webbapps att ha ytterligare information.

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kohalikud omavalitsused

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja ettevõtjad

Projektitoetused

3.8.1 RÅGÖARNA. Informationtavlor på Rågöarna Lilla Rågös museum och Stora Rågös skolplats. Jätkuv x MTÜ Pakri Kultuuripärand OÜ Pakri Tarvas Projektitoetused, ühingu omavahendid

3.8.2 NUCKÖ Informationtavlor på Nuckö området Byar är märkt med informationtavlor på tre språk Jätkuv x Riguldi/ Noarootsi 
kodukandiühing, Noarootsi 

osavald

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus 

Projektitoetused, kultuuriomavalitsuse eelarve

3.8.3 ODENSHOLM Informationtavlor på Odensolm Skolplats på Odensholm är rengört busken och märkt 
med informationtavlan.

Jätkuv x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, SA 

Osmussaare Fond

Osmussaare külalselts Kultuuriomavalitsuse eelarve, projektitoetused, 
ühingu omavahendid

3.9 ALLA REGIONER Underhåll av ställen och 
kulturella objekt relaterad till det 
estlandssvenska kulturarvet  

Att bevara estlandssvenska kulturobjekt med stöd av 
självstyrelser och lokala grupper

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kultuuriühingud. seltsid

Kohalikud omavalitsused Projektitoetused, ühingute omavahendid

3.9.1 RÅGÖARNA Underhålla ruinbyn (Storbyn) på 
Stora Rågö Suur-Pakri Suurküla nn varemeküla 
korrashoid

Rengöra busken och trä och bevara de för att skapa 
möjligheter till gäster att promenera runt byns ruiner, 
skyltar till ruiner med gårdarnas namn och infobroshyr 
som beskriver kort rågöborna och deras livet

Jätkuv x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kultuuriühingud. seltsid

Lääne-Harju vald Projektitoetused, ühingute omavahendid

3.9.2 ORMSÖ Att underhålla kyrkogården på Omrsö 
som ett viktigt kulturhistorisk objekt 

Kyrkogård är unik i hela världen för att där finns största 
samling av solkors. Den största delen av kyrkogården 
bevaras av frivillig arbete samt samarbetas med 
kommunen och gemenskapet på Ormsö för att den 
största delen av kyrkogården är täckt med mycket 
gamla gravar som har inte vårdare. 

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kultuuriühingud. seltsid

Vormsi vald Projektitoetused, ühingute omavahendid

3.9,3 RÅGÖARNA Kapelltornet på Lilla Rågö och 
gudtjänsternas ställe vid kapellet 

Tornspira behövs underhåll ungefär ett tioårligt 
intervall. Sista underhåll och reparationer 2020. 
Träbänkar brevid kapelltornet ska underhålla av Pakri 
Tarvas 2021. 

Jätkuv x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kultuuriühingud. seltsid

Lääne-Harju vald Projektitoetused, ühingute omavahendid

3.9.4 RÅGÖARNA En brunn som ligger på nordsidan 
av Lilla Rågö så kallad brunnen av Peter första

Brunnen med namn Peter första för att enligt 
legenden är brunnen bygnat under tider när Peter I 
ville bygga fästningen på Lilla Rågö och Baltichport 
med ett damm. 

Jätkuv x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kultuuriühingud. seltsid

Lääne-Harju vald Projektitoetused, ühingute omavahendid

3.9.5 ORMSÖ J.Pöhls o M.Murmans gravar Gravar om viktiga kulturhistoriska personer måste 
man fortvarande bevara 

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kultuuriühingud. seltsid

Vormsi vald Projektitoetused, ühingute omavahendid



Löpnu
mmer

Aktivitet Beskrivning Typ 2021 2022 2023 2024 2025 LedareI Ansvarig Samarbetspartner Genomförande

3.10 ALLA REGIONER Att genomföra utbildning till 
ledare av turism och kreativ enteprenörskapet 
relaterat det estlandssvenska kulturarvet samt 
estlandssvensk kulturhistoria. 

Att genomföra utbildningsserie till personer och 
andra samarbetspartner på svenskbygderna med 
målet att öka produkt- och tjänsteutvecklingens 
förmåga, kompetens inom området marknasföring 
och kommunikation, också utvecklingen av 
samarbetnätverk samt förmågor att förberedda 
projekt.  

Uus x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
Kultuuriministeerium, EAS, 

turismivaldkonna 
organisatsioonid, Loov 

Eesti

Riiklikud ja kohalike omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

3.11 VÄSTERLAND. Att genomföra 
utvecklingsutbildning baserat på det 
estlandssvenska kulturarvet  till företag som 
inleder sin verksamhet 

Utbildningen ökar turism- och kreativa företagernas 
medvetande och makt att utveckla produkter och 
tjänster baserad på det estlandssvenska kulturarvet. 

Uus x x x x SA Läänemaa Haapsalu 
Kutsehariduskeskus, 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Sisaldub Läänemaa turismistrateegias

3.12 ALLA REGIONER Att starta en serie 
estlandssvenska ”hackaton” inom kultur och 
kreativ ekonomi för utarbetande av nya 
projekt, produkter och tjänster

Att ordna i samarbete med partner hackaton över 
Estland eller på länen som samlas ihop kulturbärare, 
organisationer, institutioner, turismföretag, IT-
utvecklare att utveckla innovativa turismprodukter 
och tjänster på estlandssvenska bygderna.

Uus x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
piirkondlikud 

turismivaldkonna 
organisatsioonid, Loov 

Eesti, kohalikud 
organisatsioonid ja 

ettevõtjad

Projektitoetused

3.13 VÄSTERLAND/ LÄÄNEMAA Att genomföra 
revision av det estlandssvenska kulturarvets 
turismpotential och utveckla en strategi för 
Läänemaa/Västerland 

Att sammanställa en detailjerad turismerbjudjandens 
verksamhetsplan i Läänemaa grund på det 
estlandssvenska kulturarvet Detailse rannarootsi 
pärandikultuuril põhineva turismipakkumise 
tegevuskava koostamine Läänemaal.

Uus x x SA Läänemaa KOVid, Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

piirkonnas tegutsevad 
ettevõtjad

Projektitoetused, Lääne-Nigula vald (sisaldub 
Läänemaa turismistrateegias)

4. Att det finns fungerande samarbetsnätverk, nödvändig kunskap och ekonomisk styrka för att utveckla det estlandssvenska.

4.1 ALLA REGIONER Att driva ett forum för 
estlandssvenskarnas självstyre, att samordna 
verksamheter på kommunchefs- och 
kulturchefsnivå för gemensam finansiell 
samordning

Det estlandssvenskarnas självstyreforum samlas ihop 
alla självstyres ledare/ representanter och deras 
territorium som  ligger över  estlandssvenska 
bygderna. Att samordna verksamhet på 
kommunstyrelsens och kulturstyrelsens nivå för att 
samordna samfinansieringen.

Uus x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused Kohalike omavalitsuste eelarvest

4.2 ALLA REGIONER Att driva ett forum för 
estlandssvenskarnas självstyre. 

Regelbundet genomföras den estlandssvenska 
konferensen som samlar ihop både självstyren och 
tredje sektor med privatsektors representanter att 
diskutera om estlandssvenskarnas utvecklingsplaner. 

Uus x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kultuuriministeerium, 
kohalikud omavalitsused, 

kogukonnad, 
kultuuriseltsid, ettevõtjad, 

kultuuriasutused

Projektitoetused

4.2.1 ALLA REGIONER.Rundabordsmöten 2 ggr per år 
att presentera och förnya den 
estlandssvenskarnas kulturområdes strategin

Den 1 juni 2021 är första presentation om strategis 
verksamhetsplan och diskussion om det.

Uus x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kultuuriministeerium, 
kogukonnad, 

kultuuriiseltsid, KOV-d 
esindajad

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve

4.3 ALLA REGIONER  Att driva utbildnings- och 
utvecklingsprogrammet Det estlandssvenska 
kulturområdet

Att upprätta ett tvåårigt pilotprogram som 
organiseras för gruppernas ledare, aktiva människor 
av gemenskaper, organisatsionernas arbetare och 
företag. Utbildningen är fokuserat till strategisk 
ledningen,tjänstedesign, projektförberedelse och 
genomförening samt kommunikationteman. 
Deltagares har senare nätverk, som stödjar ledare att 
ordna projekt. 

Uus x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud omavalitsused, 
kogukonnad, 

kultuuriseltsid, 
kultuuriasutused, 

ettevõtjad

Projektitoetused

4.4 ALLA REGIONER Att förändra programmet 
Stöd till öarnas fornkultur samt göra 
ändringförslag till programmet. .

Förhandlingar med Kulturministeriet och Estlands 
Folkkulturcentrumet att utöka åtgärder som befattas 
för programmet Stöd till öarnas fornkultur. Bland de 
stödformer som skulle kunna vara till hjälp saknas för 
tillfället utvecklingsverksamheter, kreativ ekonomi, 
strategisk styrka, kulturturism, utbildningar och andra 
stödjande aktiviteter. 

Jätkuv x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kultuuriministeerium, Eesti 
Rahvakultuuri Keskus

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve

4.5 ALLA REGIONER. Att täta samarbete och 
kommunikation med estlanddsvenskarna som 
lever i Sverige 

Ett aktivt informationutbyte med estlandssvenskarna 
som lever i Sverige och deras integreringen till 
projekt och initiativ som händer i Estland 

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Eestirootslaste 
kultuuriseltsid Rootsis

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve, 
projektitoetused

4.6 ALLA REGIONER Att öka finansieringen av 
Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning, att 
utveckla styrkan för verkställande av centrala 
projekt. grupperna om samma medel..

Förhandlingar med Kulturministeriet att öka 
finansieringen av Estlandssvenskarnas 
Kulturförvaltningen att tillsätta ytterligare 
projektledare. Att utveckla kompetens att skriva 
projektet att bilaga ytterligare resurser.

Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kultuuriministeerium, Eesti 
Rahvakultuuri Keskus

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse eelarve

ett aktivt arbete eller ett projekt avslutades

en del kan vara nöjda men det finns plats för 
förbättring
är inte startat



[1] slutat

[2] slutat


