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HOTEN MOT 
VÅRA VATTEN 
MÅSTE TAS PÅ 

MYCKET STÖRRE 
ALLVAR

NU
Det är bara vi ålänningar som 

kan vända trenden här hos oss.
Alla måste visa mycket större 

handlingskraft än tidigare!

TÄVLA M
ED O

SS!
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VI HAR STORA PROBLEM
MED VATTNET I DAG

  Dålig   

  Otillfredsställande

  Måttlig

  God

Vikar i Jomala och sjöar i Sund har  
DÅLIG status

Stora vattenområden på fasta Åland 
har en OTILLFREDSSTÄLLANDE 
ekologisk status

Övriga vattenområden  
har bara MÅTTLIG ekologisk status

Inga vattenområden på Åland har 
GOD status.



3 Finbydiket, Sund, i maj 2016.
Foto: Nya Åland, Erkki Santamala

Algblommning, som är följden  
av att den ekologiska balansen 
är rubbad, tvingas vi uppleva 
allt oftare även i vatten som 
har måttlig ekologisk status

VATTNET I HAV, SJÖAR 
OCH VATTENDRAG 
MÅSTE VARA I BALANS
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TILLSAMMANS MED OSS 
KAN DU GÖRA SKILLNAD!

Vi jobbar för bättre vattenkvalitet i Lumparn och dess vikar.

Vi hjälper till med att sätta igång projekt och konkreta åtgärder för 
att förbättra våra vatten. Vi verkar som opinionsbildare och driver på 
miljöpolitiska frågor.

Vi vill att alla ska ha möjlighet att njuta av Lumparn och andra åländska 
vatten – att simma, fiska och segla i rent vatten.

Föreningen grundades 2014 av kommunpolitiker och invånare runt 
Lumparn.

ÄVEN OM VI GÖR STORA INSATSER  
HOTAS VÅRA VATTEN PÅ MÅNGA SÄTT.

Fler och mera dramatiska kast i väderleken väntar.

Häftiga regn orsakar översvämningar och spolar ut näringsämnen 
i våra vatten. Fler och större avloppsbräddningar sker vid 
översvämningar.

Långa torrperioder hotar grundvattnet. Polarisarna smälter och höjer 
havsvattennivån.

Vi som bor på Åland är en del av problemet.
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VI BEHÖVER DIN MEDVERKAN

”Ensam kan man inte göra mycket, men 
tillsammans med andra är vi starka och kan 
genomföra förändringar”

Brage Wilhelms
Ordförande i Rädda Lumparn

”Vi för vattenmiljöns talan. Om inte vi skulle vara 
blåslampan på landskapsregering, kommuner och 
näringsidkare, skulle utsläppen till haven bara öka”

Carina Aaltonen
Vice ordförande i Rädda Lumparn

GÖR SLAG I SAKEN!

Som medlem i föreningen Rädda Lumparn är du med i vårt arbete  
för renare vikar och bättre vatten. Ju fler vi är, desto mera aktivt kan  
vi arbeta.

Fyll i formuläret på vår hemsida så skickar vi välkomstbrev och 
information.

http://raddalumparn.ax/bli-medlem-foreningen

Även kommuner och andra sammanslutningar kan bli medlemmar

Kontakta oss ifall du vill på info@raddalumparn.ax
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DIKESVANDRINGAR

Näringsämnen som fosfor och kväve från lantbruk, kommunala 
avloppsbrunnar, hushåll och andra föroreningskällor förs via våra 
diken vidare till sjöar, vikar och hav.

Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland har sedan 2014 
vid ett stort antal dikesvandringar informerat föreningens medlemmar 
och ortsbor om hur man kan avläsa näringsbelastningen i olika diken.

Viktiga diken och sjöar som utforskats är:

• Kapellviken i Lumparland
• Storängsdiket i Jomala
• två diken i Saltvik
• Ressumdiket i Lemland
• Bistorpskärret i Lemland
• Långsjön i Finström
• Finby sjösystem i Sund

Under vandringarna upptäcktes och rapporterades

• kommunala avloppsbräddningar
• kraftigt övergödda sjöar och dikessystem i Finbyområdet
• skogsbrukets påverkan

Som resultat av dikesvandringarna har ett antal projekt genomförts 
eller startats. Exempel på välskötta diken och vattendrag såg vi också  
i flera kommuner.

Peter Feuerbach Finbyviken och Svinösund i Sund
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UTBILDNING, OPINIONSBILDNING  
OCH PÅVERKAN

STUDIERESOR

På Gotland besökte medlemmar systerföreningen Rädda Burgsviken, 
som har gjort många insatser i lokalsamhället, bl.a. en gäddfabrik, en 
yngelplats och vasskörd. Dessutom har de inspirerat till bildandet av 
flera liknande föreningar.

Sportfiskarna i Sverige visade upp en fiskevåtmark med provfiske på 
Ingarö.

I Björnöfjärden har projektet Baltic 2020 genomfört en imponerande 
reningsinsats.

TRÄFFAR

• Fiskevårdskväll på Smakbyn
• Skogsbrukets påverkan på vattenmiljön
• Flera uppföljningar av dikesvandringen i Finby
• Limnolog Fredrik Holmberg från Växjö, om Växjö-sjöarna
• Sjöfartens utsläpp i Östersjön med Folke Rydén

PROJEKT, SYMPOSIER OCH SEMINARIER

Genom att medverka i det interregionala 
projektet Baltic Fish som ägs av John Nurminens 
stiftelse och finansieras av Baltic Sea Action Plan-fonden vill Rädda 
Lumparn öka intresset för att använda smartfisk  
(t ex braxen) i matlagningen. Det medför att vi tar upp näring ur vattnet, 
samtidigt som vi får en lokalproducerad råvara.

Medlemmar i föreningen har deltagit och deltar i olika lokala, 
nationella och internationella symposier och seminarier för att utbyta 
erfarenheter.

DISKUSSIONSTILLFÄLLEN

Vid olika möten får föreningen inspiration och kunskap från 
allmänheten och kan i sin tur förmedla sitt budskap.
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NÅGRA GENOMFÖRDA PROJEKT

Vid Storängsdiket i Jomala byggdes en reningsdamm med stöd av 
Leadermedel.
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I Sund analyserades Finbyområdets utsatta sjösystem. 
Du kan läsa rapporten på vår hemsida  

www.raddalumparn.ax

Kapellviken i Lumparland fick en 
integrerad skyddszon i södra änden.
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KOM MED OSS OCH GÖR SKILLNAD!

Ros-Marie Eriksson:  "Långsjön är 
en dricksvattentäkt. Jag ville visa folk 
hur det stod till, så att de kunde kräva 
förändring"

Torbjörn Sjöblad: "Renare vatten, en 
frisk natur, vore inte det värdefullt att 
lämna över åt kommande generationer?"

 

Mona Gustbée:  "Vid nybyggnation 
kontrolleras avloppen noga, men gamla 
avlopp är det nog si och så med"

 
Björn Gustbée: "Vi ska inte behöva 
tolerera att kommuner släpper ut 
avloppsvatten i våra vikar och sjöar”

Carina Karlsson: "En gång kom vi ur 
havet. Havet är vår urmoder, än vaggar 
hon oss, föder oss, glädjer oss. Det är dags 
att visa henne den respekt hon är värd"

Vi behöver lagstiftare, politiker och beslutsfattare som tar ansvar. 

Du som är folkvald måste agera! Du som har röstat, kräv resultat!
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TÄVLA MED OSS!
Vinn en Ambassador 3-växlad elcykel, 
värd 1790 euro, från City Sport & Cykel 

1. Föreningen Rädda 
Lumparn grundades på 
initiativ av:
a. Kommunpolitiker och 

-invånare
b. Östersjöfonden
c. Landskapsregeringen

2. Rädda Lumparn arbetar 
främst för att:
a. återställa fiskens naturliga 

lekplatser
b. utöka fiskodling i kassar i 

havet
c. förbättra vattenkvaliteten 

i Lumparn, sjöar och 
vattendrag

3. Var hittas rapporten 
”Finbydiket - hur blev det 
så här?”
a. På Rädda Lumparns 

hemsida
b. Rädda Lumparns  

årsberättelse 2019
c. I Rädda Lumparns  

budget för 2020

4. Vilken ekologisk status 
har de stora vattenområ-
dena på Åland?
a. God
b. Kristallklar
c. Otillfredsställande

5. Var har Rädda Lumparn 
anlagt skyddszon och 
reningsdamm?
a. I Saltvik och Finström
b. I Lemland och Sund
c. I Lumparland och Jomala

Lämna in dina svar som en tipsrad senast 31.10.2020 per e-post  
till adressen lumparntavling@aland.net eller på ett vykort till  
Rädda Lumparn, c/o Carina Karlsson, Tranvik, 22530 SUND. 
Närstående till personer i styrelsen kan inte delta i tävlingen.
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www.raddalumparn.ax


