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Året 2021 var föreningen Rädda Lumparns åttonde verksamhetsår. Föreningen grundades 
som ett gräsrotsinitiativ av invånarna runt Lumparn som var bekymrade för sina närvatten, 
dvs själva Lumparn och dess vikar. Under året avslutades projektet Baltic Fish och Håll 

Lumparn ren – Braxen och hjältarna, ett tvåårigt projekt, startade.  

Allmänna målsättningar 

Föreningens syfte är enligt föreningen stadgar att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och 
dess viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stöda 

fiskevårdsinsatser samt möjligheten till rekreation. 

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att: 

• initiera, koordinera, stöda och genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder I området 

• informera om Lumparns tillstånd, uppföljning av det och de utförda åtgärderna 

• opinionsbildning för att väcka intresse och öka förståelsen för Lumparns vattenmiljö 

• ansöka om finansiering för åtgärder  

Verksamhet 2021 

Verksamheten byggde på stadgarnas syftesparagraf, dvs konkreta vattenskyddsåtgärder, 
information om Lumparn, opinionsbildning och öka förståelsen samt ansöka om 
finansiering.  Covid-19 pandemin begränsade fortsättningsvis föreningens verksamhet till 

viss del och flera planerade åtgärder fick skjutas upp till framtiden.  

  



 
Konkreta vattenskyddsåtgärder 

Föreningen har identifierat sin roll gällande konkreta vattenskyddsprojekt som följande: att 
hjälpa till med att identifiera de rätta områdena och rätta åtgärder för dessa. Vidare hjälper 
föreningen till med att ta fram projektplaner för konstruktionerna och söka finansiering om 
sådant behov finns. Föreningen finns som stöd och pådrivande för att projektet ska 
genomföras. Konkreta åtgärder kan t.ex. vara intelligenta skyddszoner, våtmarker, 

gäddfabriker, restaurering av badstränder etc.  

Föreningen har bland annat utfört siktdjupsmätningar i Kapellviken, skickat ett PM till alla 
kommuner gällande regleringar av bräddningar från pumpstationer med anledning av att 
det inte omnämns i förslaget till ny vattenlag, samt startat diskussioner med olika 

markägare där mätdata visar på otillfredsställande ekologisk status hos angränsande 

vattenområden.  

Gipsspridning 

John Nurminens stiftelse tog kontakt i slutet på året för att de var intresserade av att 

finansiera ett småskaligt experiment av spridning av gips vid några åkerskiften och 
vattenprovtagning för att följa upp vattenkvaliteten i ett dike/täckdike. De ersätter 
arbetstiden samt gips, spridning och vattenprovtagning & analyser. Föreningen undersöker 
vilka områden som passar och tar kontakt med potentiella jordbrukare. Arbetet fortsätter 
under 2022. 

Informationsspridning och opinionsbildning 

Projektet ”Vad behöver göras i Finbyområdet – fokus på näringsämnen” 

Det numera avslutade projektet ”Vad behöver göras i Finby-området – fokus på 
näringsämnen” som beviljats PAF-miljömedel 2019 lever vidare. Inom ramen för projektet 

togs extra provtagningar, som ett komplement till landskapsregeringens provtagning i 
området för att fylla i kunskapsluckor om områdets näringsbelastning och rapporten 

”Finbydiket – hur blev det såhär?” framställdes och publicerades under 2020. 

Föreningen vill att rapporten ska beaktas som ett beslutsunderlag för att prioritera åtgärder 

och att rikta fokus på områden där mer fakta behöver tas fram. 
Med grund i Finby-rapporten har föreningen följt upp hur 

ärendet kan gå eller har gått vidare. 

Under 2020 lämnade Rädda Lumparn in ett besvär mot Ålands 
miljö- och hälsomyndighets beslut att ge tillstånd till en 

verksamhet i området som innebär fortsatt negativ påverkan på 
träsket Träsk, Finbydiket och i förlängningen Lumparn och 
Östersjön. I början av 2021 inkom yttranden från ÅMHM och 
verksamheten, vilket Rädda Lumparn skickade bemötande på. 
 
En skrivelse skickades till minister Alfons Röblom tillsammans 
med ett pressmeddelande. Ärendet uppmärksammades i media. 

Under året har det förts diskussioner om vilka 
restaureringsåtgärder som kunde utföras. 

 

 



 
Projektet Baltic Fish1 

Rädda Lumparn och Ålands fiskare har under 2019-
2021 medverkat i det interregionala projektet Baltic 

Fish som ägs av John Nurminens stiftelse och 
finansieras av Baltic Sea Action Planfonden. Rädda 
Lumparn ville genom sitt medverkande 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.  Initiativtagare till projektet är John 
Nurminens Stiftelse. Baltic Fish projektet är 
delfinansierat av Baltic Sea Action Plan-fonden via 
NEFCO och drivs i samarbete med flera 

miljöorganisationer runt Östersjön. Föreningen har 
anlitat HS Consulting, Harriet Strandvik, som 

projektledare för Rädda Lumparns del av projektet. 

Den avslutande delen av projektet bestod framförallt i att lyfta fram och främja attityderna 

till underutnyttjad fiskart. Projektledaren synliggjorde både braxen och nors i samarbete 

med Mikko Peltonens Youtube kanal, japanskan Keiko Morishita och hennes Youtube kanal 

samt Marthaförbundets utmaning om att äta nors som uppmärksammades stort i 

lokalmedia. Projektet synliggjordes även under evenemanget Re-Generation 2030, 

Mariehamn. Sommaren var hektisk för restaurangbranschen på Åland. I ett utskick till 16 

utvalda restauranger erbjöds braxenfärs (den mängd som återstår) gratis. Ingen 

responderade den förfrågan. Däremot lyfte en restaurang, Pub Stallhagen fram braxen, och 

serverade braxen-biffar på sin meny under Skördefesten 2021.  

Projektledarens sammanfattning av projektet 

Målet med att upprätta en fungerande affärskedja med 

möjlighet för fiskare att fiska underutnyttjad fiskart 

nåddes inte. Orsaken är främst det att projektet inte 

lyckades nå och samverka med fiskfabriken på Åland. 

Volymerna för deras verksamhet är så stora att de fiskare 

som finns på Åland är få och t.ex. braxen fiskas under en 

viss begränsad tid. Det verkade som om denna ojämna 

tillgång inte intresserade företaget.  

På Åland har de offentliga köken personal som tillreder 

mat av främst råvaror. Att i projektet arbeta in färdig 

produkt (ex. fiskbiff) kändes främmande. Vi valde i ett 

tidigt skede att erbjuda fiskfärs som är en mångsidig 

råvara och lockar till kreativitet i köken. De få kockar som 

jag under projektet träffade var mycket intresserade av en 

sådan produkt. Både restaurang kockar och kockar i 

storkök.  

 
1 Tidigare kallat ”mörtfiskprojektet” 



 
Attityderna till underutnyttjad fisk har ett ökat intresse, med tanke på miljöprofilen och ett 

högt proteinvärde. Medvetenheten hos konsumenterna ökar. Det finns två sidor av 

konsumenter. Den äldre generationen, som har relationer och erfarenhet av att äta t.ex. 

braxen. Den yngre generationen känner överhuvudtaget inte till den här typen av fisk (80% 

av fisk som konsumeras idag är importerad fisk). De visade sig att de 14-åringar vi träffade 

var öppna och nyfikna för att pröva braxen, de fick dessutom tillreda den själva.   

Utmaningen ligger därför inte i att få folk att äta och köpa denna typ av fisk, den ligger i att få 

förädlings sidan med och utveckla möjligheten att använda underutnyttjad fisk i produktion. 

Vilket skulle leder till inkomst även för fiskaren. Våra vatten och speciellt vikarna är rika på 

cyprinider. En stor braxen innehåller även en “filé” som kunde ge potential att få ut mera 

pris för råvaran. Idag arbetar fiskindustrin för sig, de få fiskare som finns arbetar med sina 

redan etablerade kanaler. Grossist och kockar arbetar inom sina områden. De verkar inte 

finnas en tät dialog mellan alla aktörer som arbetar med fisk.  

I kölvattnet på det avslutade projektet skapades ett nytt projekt, Mer åländsk fisk på tallriken 

(Lokalkraft Leader Åland) i vilket Rädda Lumparn är samarbetspart. 

Projektet Håll Lumparn ren – Braxen och hjältarna 

Projektet Håll Lumparn Ren - Braxen och hjältarna 

startades i juni 2021.  Den tecknade Braxen-fisken är en 

figur skapad av Sandra Törnroth, på uppdrag av Rädda 

Lumparn. Figuren ska på ett enkelt och roligt sätt 

åskådliggöra vad vi alla, var och en, kan göra för att 

förbättra vattenmiljön i Lumparn. Projektet består, 

förutom av figuren, av riktade besök till barnfamiljer och 

olika sammanhang där barn och unga finns. När Braxen 

introducerats för de åländska barnen ska de börja med att 

döpa hen. Sedan ska de hitta nämnda brax (på skyltar) på 

simstränder och i småbåtshamnar, där fisken påminner 

om hur viktigt det är att inte belasta Lumparn – varken 

med skräp eller näring. Målgruppen är alla som vill bli och känna sig som hjältar och hjälpa 

Braxen att hålla Lumparn ren. (Förebilden till detta projekt är kampanjen Håll skärgården 

ren och deras Sop-Sälle). Målet är väcka intresse och engagemang, förändra attityder och få 

människor att förstå att det vi gör på land får konsekvenser för havet och Lumparn. 

 

Årets första aktivitet var att delta i Sjödagarna 17.7. Inför deltagandet tog vi fram 

informationsmaterial och pysselmaterial. Under barnens dag pysslade vi tillsammans med 

de yngre besökare och informerade om projektet. Barnen fick måla fiskar av trä och 

färglägga våra egna Lumparn-färgläggningsark. Några av barnen lämnade kvar fiskarna så 

att vi kan hänga upp dem vid Lumparns stränder. Aktiviteten hölls av projektledare Eva-

Lotta Kastilan-Ezer, med hjälp av Jennie Elevall.  

 
Vår maskot för projektet, braxens fick ett eget namn som valdes ur de inlämnade 
namnförslagen och blev Lumpidus. 

 



 
Nästa evenemang blev Sail Åland 22-23.7. Där informerade Eva-Lotta om projektet och delade 
ut färgläggningsark med braxens historia och klistermärken med vår braxen, Lumpidus. Vi 
deltog i två dagar. 
 

Det sista evenemanget vi deltog i sommaren 2021 blev 
Emmausfestivalen 12-13.8. Där fick besökarna skapa 
origamifiskar till ett gemensamt konstverk. Vi hade även 
färgläggningsark, information och klistermärken med oss som vi 
delade ut till besökare. Aktiviteten hölls av Eva-Lotta, 

projektledare med hjälp av Jennie Elevall. Även i detta 
evenemang deltog vi i två dagar. 
 
Eva-Lotta skrev även en artikel till publikationen Lumparn Runt 
som utkommer 2022. Förutom det nämnda har vi även planerat 
och förberett inför 2022s verksamhet, badstrandsskyltar, kurser 

och evenemang. 

 

 

Medlem i andra föreningar och nätverk 

Föreningen hade en representant i föreningen Lokalkraft Leader Ålands styrelse samt i den 

lokala aktionsgruppen (LAG) samt är medaktör i nätverket Bärkraft.ax. 

Internationellt samarbete 

En studieresa från Rädda Burgsviken och Gotlands havsmiljöförening planerades men fick 

ställas in på grund av covid-19 pandemin.   

  



 

Kommunikation 

En viktig del av föreningens verksamhet handlar om kommunikation, både internt till 

föreningens medlemmar, och extern till invånarna i Lumparns tillrinningsområde, på Åland 

och i hela Östersjöregionen. 

Hemsida och sociala media 

På föreningens hemsida lades aktuella evenemang och händelser upp.  Föreningens 
Facebook-sida hade 800 gillare och 811 följare. Under senare halvan av året startades även ett 

Instagram-konto som har 54 följare. 

Lumparn Runt 

Tanken med publikationen Lumparn Runt är att ökat samarbete och gemenskap för byar 
runt Lumparn och ge synlighet för historia, kultur och miljö i området. Rädda Lumparn har 

under året tagit fram material tillsammans med flera andra organisationer. Publikationen 
kommer ut under 2022. 

Media 

Föreningen uppmärksammades i media bland annat 
genom artiklar i Ålandstidningen och Nya Åland, 

samt inslag i Ålands Radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alandsradio.ax/nyheter/radda-lumparn-soker-projektledare 

https://alandsradio.ax/nyheter/radda-lumparn-begar-stod-radda-trask 

https://alandsradio.ax/nyheter/radda-lumparn-soker-projektledare
https://alandsradio.ax/nyheter/radda-lumparn-begar-stod-radda-trask


 

Organisation 

Medlemmar 

Medlemsavgiften var under året 10 euro för vuxna, 5 euro för barn och 100 euro för 
organisationer. Föreningen har sammanlagt 87 medlemmar, varav 84 personer och 3 

organisationer. 

Årsmötet 

Årsmötet hölls den 11 maj på Ålands Landsbygdscentrum i Jomala, samt digitalt, där 12 
personer deltog. Harriet Strandvik presenterar projektet Baltic Fish, Carina Aaltonen 
presenterade det nya projektet Braxen och hjältarna och Carina Karlsson presenterade 
rapporten ”Finbydiket - hur blev det såhär?”. Stadgeenliga ärenden, som 
verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhetsplan och budget behandlades.  

Håkan Lundberg och Anna Südhoff återvaldes till verksamhetsgranskare. Torbjörn Sjöblad 
och Tony Cederberg tillsattes som valberedningskommitté inför 2022.  
 

Styrelsen 

Föreningens verksamhet handhas av en styrelse, som består av ordförande och sex 
medlemmar jämte sex suppleanter. Fram till årsmötet under 2021 bestod styrelsen av Brage 
Wilhelms (ordförande), Carina Aaltonen (viceordförande), Rose-Marie Eriksson, Björn 

Gustbee, Carina Karlsson, Roger Henriksson och Rauli Lehtinen. Som suppleanter 
fungerade Tomas Mörn, Jouni Jylhä, David Ståhlman, Johan Willstedt, Christofer Eriksson 
och Marina de Haas.  Marina de Haas avgick som suppleant i styrelsen och ersattes vid 

årsmötet av Robert Söderdahl.  

Styrelsen sammanträdde sammanlagt under åtta protokollförda styrelsemöten under året. 

Föreningssekreterare 

Firma Alexandra de Haas är anlitad för uppdraget som föreningssekreterare. 

Ekonomi 

Föreningens intäkter består främst av medlemsintäkter samt projektbidrag. 
Medlemsintäkternas andel var 600 euro. Utgifterna bestod främst av köpta tjänster 

och marknadsföringskostnader. Baltic Fish-projektet är avslutat och underskottet 
har bokats mot årets resultat. Projektstödet för Håll Lumparn ren – Braxen och 

hjältarna utbetalas mot redovisning 2022 och resultatet regleras senare, vid avslut. 
Föreningen hade återigen ett underskott under 2021 och beslöt att söka 
verksamhetsstöd från PAF för 2022. 
 

 

 

 

 

 


