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Allmänna målsättningar 

Föreningen grundades som ett gräsrotsinitiativ av invånarna runt Lumparn som var bekymrade för 

sina närvatten, dvs själva Lumparn och dess vikar.  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. 

Verksamhet 2022 

Året 2022 var föreningen Rädda Lumparns nionde verksamhetsår. Verksamheten bygger på 

stadgarnas syftesparagraf, dvs konkreta vattenskyddsåtgärder och att sprida information om dessa, 

opinionsbildning samt att öka förståelse och lokalt engagemang för Lumparn och dess vikar. Covid-19 

pandemin begränsade fortsättningsvis föreningens verksamhet under början av året, vilket gjorde att 

verksamhetsåret 2022 kom igång sent.  

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 

till exempel vara integrerade skyddszoner, våtmarker, gäddfabriker, restaurering av badstränder etc.  

Våtmarkerna vid Kapellviken, Lumparland 

Föreningen har redan tidigare initierat två integrerade skyddszoner i Kapellviken, Lumparland; den 

integrerade skyddszonen vid Snicknäsdiket och skyddsvåtmarken i Kapellviken. I juni gjordes ett 

besök till områdena tillsammans med våtmarksexpert Peter Feuerbach (Wetlands International 

(Sverige) som ritat och planerat anläggningarna. I efterföljande besöksrapport skriver Feuerbach att 

båda anläggningar ser mycket bra ut. Han menar att våtmarken i Kapellviken är en pärla, med massor 

med olika vattenväxter, och alsumpskogen har återkommit som förutsedd, allt är perfekt. Han skriver 

att den borde föras upp som besöksmål i Ålands besöksbroschyrer. Anläggningen är lättillgänglig, 

vallarnas gräsinsådd klipps regelbundet vilket gör anläggningen till ett lättillgängligt besöksmål även 

med vanliga skor. Dessutom finns goda parkeringsmöjligheter i närheten. Feuerbach säger själv att 

anläggningen i Kapellviken hör till hans topp 3 som ritats under den 29 år långa våtmarkskarriären, 

och att han använder den som exempel i föredrag och förslag på nya våtmarker i Sverige och 

utomlands.  

Föreningens ordförande Brage Wilhelms presenterade resultat av 

vattenanalyser med jämförelse av inkommande och utgående vatten. 

Mycket bra reningsresultat men med en liten brasklapp att flödena 

vid provtagningstillfället varit tämligen låga. I samband med besöket 

gjordes även dikesvandring på Kai Hanssons marker, där Feuerbach 

gav rekommendationer om åtgärder för tillrinningsdikena.   

 

Brage Wilhelms och våtmarkskonsult Peter Feuerbach skrev under 

slutet av 2022 en rapport om uppkomsten av de två våtmarkerna vid 

Kapellviken. 



 

Reningsdammen vid Storängsdiket, Jomala 

Rädda Lumparn arrenderar mark vid storängsdiket i Jomala och anlade 2017 en reningsdamm där. 

Under året diskuterades om det är dags för eventuella åtgärder som till exempel bortgrävning av 

sediment. Peter Feuerbach som ritat dammen kontaktades och besökte området tillsammans med 

delar av styrelsen i oktober.  

Feuerbachs bedömning var att 

reningsdammen fungerar bra, vilket 

syns på den varierade växtligheten och 

menade att inga åtgärder behöver 

göras förrän efter 15 år, kanske mer. 

 Det konstaterades att det är god 

förekomst av al, vilket är mycket bra. 

Alen tar död på vassen och samlar upp 

näring. Vassen kan slås och användas 

som resurs, men är inte nödvändigt.  

 

Det konstaterades också att det kunde vara intressant att ta 

jordprover på massorna som flyttades till andra sidan vägen 

för att mäta metaller etc. Troligtvis är svavelhalten hög. 

 

 

 

 

 

 



 
Gipsspridning 

Rädda Lumparn rf koordinerar John Nurminens stiftelses gipsprojekt på Åland. Projektets 

syfte är att uppmuntra åländska lantbrukare att prova gipsbehandling av åkrar för att binda 

fosfor och minska avrinningen till Lumparns vikar samt som jordförbättringsmedel genom 

förbättring av markens struktur. Den bästa effekten på vattnen erhålls på lerjordar där gipset 

får markpartiklar att aggregera till större mikrokorn. I månadsskiftet augusti-september 

2022 spreds 50 ton gips spreds ut över två olika skiften vid Juvik, Jomala och Tellvik, Saltvik, 

om sammanlagt ca 12 ha. Målsättningen var 20-30 ha. Koordineringen sköttes av Fma 

Alexandra de Haas och Flygfoto Åland anlitades för att filma ett av spridningstillfällena. 

Ålands miljö- och hälsomyndighet tog jordprover på bägge skiften och kommer att göra en 

uppföljning hösten 2023 på samma platser. Ett nytt avtal med John Nurminens stiftelse för 

2023 skrevs i slutet på året. Målsättningen för gipsspridningen höjdes till 50 ha. 

I samarbete med Ålands vattens projekt Smarta vatten och projektledare Patricia Wiklund 

hölls en gipsträff i december. Tretton personer deltog i en mycket lyckad träff med goda 

diskussioner. Utöver representanterna från Rädda Lumparn och Smarta vatten deltog två 

växtodlingsrådgivare från Ålands Hushållningssällskap samt sex jordbrukare.  

 

Bild: Mats Häggblom sprider 

gips hos Anders Öhberg i 

Ytterby.  

Bild: Peter Sjöberg intervjuar 

Henry Lindström, Haga.  

Videoklippet finns på Rädda 

Lumparns hemsida samt 

Youtubekanal. 

 



 
Träsket Träsk och Finbyområdet, Sund 

Projektet ”Vad behöver göras i Finby-området – fokus på näringsämnen” som beviljades 

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. Under 2022 hade inget utslag från förvaltningsdomstolen kommit ännu.   

 

Rädda Lumparn har även bett Ålands landskapsregering att utreda vad sedimentet i träsket 

Träsk innehåller för att sedan kunna utvärdera möjliga åtgärder vidare. 

 

Ordförande Brage Wilhelms och styrelseledamot Rauli Lehtinen diskuterade lämpliga 

saneringsåtgärder under ett lunchmöte med den svenska konsulten Peter Feuerbach. 

Metoder som slamsugning, kemisk behandling etc diskuterades. Feuerbach 

rekommenderade torrläggning och utgrävning – ett alternativ som för styrelsen för Rädda 

Lumparn är otänkbart.  

Informationsspridning och opinionsbildning 

Dikesvandring i Bertbyvik  

Vattnet i Bertbyvik har under flera år blivit sämre och sommaren 2020 var det i den vik som 

är belägen längst in så pass mycket alger att det inte gick att komma fram med båt när 

vattnet var som sämst. En person tog då initiativ till ett öppet möte för att diskutera 

åtgärder och detta mynnade ut i att föreningen Rädda Bertby Viken r.f. bildades under 

hösten. Föreningen fick för 2021 bidrag från Leader Åland för att klippa vass och för att göra 

vattenundersökningar av Husö Biologiska station. Utöver detta har vattenprover tagits 2021 

av ÅMHM/Miljövårdsbyrån samt på föreningens bekostnad 2020. Vidare har det gjorts 

provfiske av Sveriges Lantbruks Universitet, SLU, samt att föreningen Rädda Bertbyviken 

har tagit kontakt med många olika aktörer för att öka kunskapen om vad som behöver göras 

för att förbättra vattnet. Det har funnits misstanke om avsiktliga utsläpp av stora mängder 

latrin för ett antal år sedan vilket bla har undersökts av ÅMHM utan att de kunnat fastställa 

att så har skett. Föreningen har under 2022 köpt in egen vassklippare för att själva kunna 

utföra vassklippning där vassen inte är allt för tät.  

 

I juni 2022 arrangerade Rädda Lumparn en dikesvandring och undersökning av tillrinningar 

med våtmarksexperten Peter Feuerbach i Bertby, Saltvik tillsammans med Rädda 

Bertbyviken.  



 
 

Feuerbach rekommenderade att fortsätta med avslagning av vassen under vatten, att 

utveckla metoder för borttransport av vassen och på så vis minska näringsämnen i vikens 

botten, men att undvika att gräva upp eller muddra i botten eftersom det kan leda till stort 

näringsläckage från bottensedimenten och resultera i än större igenväxning. Han varnade 

även för sönderkörning av de slemmiga trådalgerna på vattenytan, eftersom de då kan 

föröka sig ytterligare. I stället rekommenderades att använda två båtar och dra läns, reo eller 

flytande galler mellan dem som gör det möjligt att dra växtdelarna mot land. 

Projektet Mer åländsk fisk på tallriken 

Rädda Lumparn är samarbetsparter Lokalkraft Leader Ålands projekt Mer åländsk fisk på 

tallriken. Enbart ett styrgruppsmöte hölls under året. I maj arrangerades en kurs för 

åländska restaurangkockar och yrkesfiskare med fiskkockexperten Ilona Miglavs (SE). 

Restaurangbranschens arbetskraftsbrist utgjorde problem även för projektet och 

aktiviteterna bestod i huvudsak av nätverkande och diskussioner. Projektledare är Harriet 

Strandvik (HS Consulting Ab). 

Projektet Håll Lumparn ren – Braxen och hjältarna 

Under det andra året projektet Håll Lumparn Ren - Braxen och hjältarna har projektledare 

Eva-Lotta Kastilan Ezer arrangerat en skrivar-kurs ”Skriv för Lumparn” med Jennie Elevall, 
deltagit i Åland 100 firandet på torget i Mariehamn, Havets afton - Kultur & Hantverk i 
Mormors trädgård, samt med pyssel av vassbåtar och ansiktsmålning på Kulturnatten. 
Glädjande har aktiviteterna lockat barn och ungdomar i alla åldrar, men också några vuxna 
vågade leka och vara kreativa. Många har stannat för att prata om Lumparn. En fotokurs och 

workshop i textilåtervinning planerades, men bägge inhiberades av olika orsaker. 
 

Eva-Lotta skrev även en artikel till publikationen Lumparn Runt och samlade in bilder från 

Lumparn på Facebook inför en kommande utställning. 

 

På ett arbetsmöte med några ur styrelsen planerades utformning och innehåll för de 

badstrandsskyltar som ska placeras ut på ett antal stränder runt Lumparn.  

Vassföreläsningar och möten 

Rädda Lumparn och Ålands vattens projekt Smarta vatten arrangerade två öppna tillfällen 
kring vass i november. 
 
Vasskörd i liten skala (online) 

Hur kan vi jobba med våra vikar och stränder? Hur gör vi vassen till en resurs? 

Ett inspirerande webbmöte för stug, mark- och strandägare, vattenlag och övriga 
intresserade. Bland annat. case från Brändö och Saltvik presenterades.  Talare var: Patricia 
Wiklund, INVENIRE AB projektledare Så in i Vassen och Hungry for Saltvik, idag 
projektkoordinator Smarta Vatten, Ove Nordqvist, föreningen Rädda Bertbyviken och Viktor 
Eriksson, Brändö. 

 
Vassen som markförbättrare (online) 

Vassen och jordbruket: Är vass framtidens foder och markförbättrare?  

Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU pratade vi om erfarenheterna av att 

skörda vass på Åland och i Sverige. Talare var: Bengt-Ove Rustas (SLU), Örjan Östman (SLU), 

Fredrik Holmén (Sjöutsikt) och Patricia Wiklund (Invenire). 



 
Provtagning och mätinstrument 

Styrelsen diskuterade om behovet av provtagning, mätning och analys i Lumparn. Att 

bedöma den ekologiska statusen i Ålands skärgård är lagstadgat inom ramen för EU:s 

ramdirektiv för vatten och EU-direktivet om en marin strategi och utförs per 7 års perioder. 

Den senaste ekologiska statusklassificeringen är från 2018. Föreningen kontaktade Husö 

biologiska station och bad om en preliminär analys för 2018-2022, vilket amanuens Tony 

Cederberg lovade ta fram under vintern 2022/2023.  

Styrelsen beställde in tio av Rotarys framtagna vattentestväskor. Rotaryklubben i Godby och 

Mariehamn har delat ut en del sådana väskor till några åländska skolor. Rädda Lumparn har 

tidigare diskuterat mätinstrument för att främja lokalt engagemang och beslöt att testa 

väskorna för att sedan arbeta vidare på ett möjligt koncept som kan uppmuntra till mätning i 

Lumparn hos lokalbefolkningen, antingen genom samma väska eller framtagning av en 

egen. En sådan aktivitet skulle kunna utvecklas till exempel till en tävlingsform, ”adoptera 

en vik” etc., men kräver någon som skulle koordinera, samla in material och följa upp.  

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 och medlemmar i 

Skördefestens Vänner. 

Internationellt samarbete 

En studieresa från Rädda Burgsviken och Gotlands havsmiljöförening planerades men fick 

ställas in ytterligare en gång och sköts upp till maj 2023.   

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 

Under 2022 skapades en ny utvecklad hemsida för Rädda Lumparn. Tanken med hemsidan 

är att sprida information och inspirera till lokalt engagemang. Statistik för hemsidans 

visningar blir tillgängligt först under 2023. 

Föreningens Facebook-sida ökade till 831 gillare och 840 följare på Facebook-sidan och 81 

följare på Instagram.   

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 

skulle kommit ut under 2022, men försenades och kommer istället ut 2023. 



 
Media 

Föreningen uppmärksammades i media 

bland annat genom artiklar i 

Ålandstidningen och Nya Åland, samt inslag 

i Ålands Radio. Föreningen fick även fin 

synlighet i ett inslag av Naturmorgon i P1 när 

styrelseledamot Carina Karlsson och 

projektledare Eva-Lotta Kastilan-Ezer 

intervjuades.  

https://sverigesradio.se/.../aland-fran-o-till-o-i-

ostersjon 
 

https://alandsradio.ax/nyheter/gips-minskar-

naringsutslapp-fran-akrar 

https://alandsradio.ax/gomorron/radda-lumparn-samlar-bilder 

Gipsprojektet gav stor synlighet i media under året. Nya Åland, Ålandstidningen, Ålands 

Radio och Landsbygdens Folk rapporterade om gipsspridningen. 

https://sverigesradio.se/artikel/aland-fran-o-till-o-i-ostersjon?fbclid=IwAR3VwwT3Jfk-NubucrfZe3V2k-s8TnL3DWYPvec7hTLlTSy3GyvyoT5ywHQ
https://sverigesradio.se/artikel/aland-fran-o-till-o-i-ostersjon?fbclid=IwAR3VwwT3Jfk-NubucrfZe3V2k-s8TnL3DWYPvec7hTLlTSy3GyvyoT5ywHQ
https://alandsradio.ax/nyheter/gips-minskar-naringsutslapp-fran-akrar
https://alandsradio.ax/nyheter/gips-minskar-naringsutslapp-fran-akrar
https://alandsradio.ax/gomorron/radda-lumparn-samlar-bilder


 

Organisation 

Medlemmar 

Medlemsavgiften var under året 10 euro för vuxna, 5 euro för barn och 100 euro för 

organisationer. Föreningen har sammanlagt 93 medlemmar, varav 40 kvinnor, 50 män och 3 

organisationer. 

Årsmötet 

Årsmötet hölls den 23 maj på Kafé Kalesh i Eckerö. David 

Widlund från föreningen Rädda Bertbyviken rf 

presenterade deras verksamhet och diskussioner om 

samarbeten ägde rum. Stadgeenliga ärenden, som 

verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhetsplan 

och budget behandlades. Styrelsen tillsattes och Håkan 

Lundberg och Anna Südhoff återvaldes till 

verksamhetsgranskare.   

 

I samband med mötet gjordes även ett intressant besök till 

den landbaserade fiskodlingen Fifax Ab. Några veckor 

senare drabbades olyckligtvis enheten av IHN-virus vilket 

hade enorma följder för odlingen. 

 

 

Styrelsen 

Föreningens styrelse består av ordförande och sex medlemmar jämte sex suppleanter. 

Under 2022 bestod styrelsen av Brage Wilhelms (ordförande), Carina Aaltonen 

(viceordförande), Rose-Marie Eriksson, Björn Gustbee, Carina Karlsson, Rauli Lehtinen och 

Robert Söderdahl. Som suppleanter fungerade Tomas Mörn, Jouni Jylhä, David Ståhlman, 

Johan Willstedt, Christofer Eriksson och Roger Henriksson. 

Styrelsen sammanträdde sammanlagt under fem protokollförda styrelsemöten under året, 

varav ett mailmöte. Även projektrelaterade 

arbetsgruppsmöten har hållits. Styrelsen 

är engagerad i föreningens verksamhet 

och bidrar med deras kunskap och tid. 

Föreningssekreterare 

Firma Alexandra de Haas är anlitad för 

uppdraget som föreningssekreterare och 

sköter administration, hemsida och 

ekonomi.  



 

Ekonomi 

Föreningens intäkter består främst av medlemsintäkter samt projektbidrag.  

Föreningen beviljades även 17 000 av PAF för verksamhetsbidrag under 2022. 

Eftersom verksamhetsåret kom i gång sent visade resultaträkningen ett överskott om  

4 378,27 i slutet av året. Medlen kommer att användas för verksamheten 2023. 

 

 

Rädda Lumparn tilldelades Lions 

miljöstipendium under 2022. Ordförande 

Brage Wilhelms tog emot priset av Lions Club 

Åland-Södra i början av maj, med 

motiveringen: ”För det enträgna arbetet med 

att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn”. 

 

 

 

Baltic Fish-projektet är avslutat och underskottet har bokats mot årets resultat.  

Projektstödet för Håll Lumparn ren – Braxen och hjältarna utbetalas mot redovisning under 

2023 och resultatet regleras senare, vid avslut.  

 

Under året togs en hyllningsadress fram, ett gåvokort som kan köpas för att använda i glädje 

eller sorg. Den vackra bilden (framsidan) är målad av Eva-Lotta Kastilan Ezer.  

 

 


