VERKSAMHETSPLAN

2017

Bakgrund
Föreningen Rädda Lumparn grundades på våren 2014 av invånare runt Lumparn som var bekymrade
för sina närvatten, dvs själva Lumparn och dess vikar.

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 2017
Föreningens verksamhet bygger på stadgarnas syftesparagraf, dvs konkreta vattenskyddsåtgärder,
information om Lumparn, opinionsbildning och öka förståelsen samt ansöka om finansiering.
Under föreningens fjärde verksamhetsår kommer vi att arbeta vidare med de projekt och initiativ
som startats, etablera nya projekt och utreda olika finansieringskällor till dessa. Vi kommer även att
arbeta med förslag och pilotområden för både fiske- och vattenskyddsåtgärder samt fokusera på
vattenskyddåtgärder inom skogsbruket.

Konkreta vattenskyddsåtgärder
Pågående projekt
Reningsdamm vid Storängsdikets mynning i Jomala: Projektplan med detaljerad beskrivning om själva
konstruktionen är framtagen och ansökan on finansiering till LEADER Åland lämnas in inom 2017.
Projektet genomförs under 2017, såvida finansiering erhålls.
Integrerad skyddszon i Kapellviken i Lumparland: Projektet är genomfört, men under 2017 kommer
en ”invigning” att arrangeras för att informera om hur skyddszonen fungerar.
Dikesförbättring i Lemland: Under våren kommer Ressumdiket att förbättras så att det kan fungera
som modell hur diken bör grävas i vattenvårdssyfte. I förlängningen bör en modell för hur man
beräknar fördelningen av kostnader i dylika projekt tas fram.
Nya projekt
Flera nya projektförslag för vatten- och fiskevårdsåtgärder finns på föreningens agenda. Flera
privatpersoner, som vill genomföra projekt på egen mark, har varit i kontakt med föreningen.
Föreningens roll i denna typ av projekt är 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.
Föreningen följer upp och vid behov initierar nya åtgärder och projekt med anledning av situationen i
Finbydiket samt övriga diken identifierade vid dikesvandringarna.
Eftersom denna typ av projekt är kostsamma, de kräver detaljerade projektplaner då man ansöker
om finansiering (t.ex. LEADER), de kräver en viss andel egenfinansiering och eftersom finansiering
ofta utbetalas mot redovisning är det viktigt för föreningen att ha likvida medel att tillgå.

Informationsspridning och opinionsbildning
Föreningen vill sprida kunskap om Lumparns tillstånd samt påverka den allmänna opinionen, de
beslut som fattas gällande Lumparns tillstånd samt öka förståelsen för att åtgärder behövs för att
förbättra tillståndet i Lumparn och dess viksystem.
Dikesvandringar
Dikesvandringarna, som föreningen arrangerat under de gångna åren i olika delar av Lumparns
tillrinningsområde, är ett fungerade och lyckat koncept för att väcka allmänhetens, markägares och
jordbrukares intresse för dikena och Lumparn. Dessa kommer att fortsätta även 2017.
Kommunala pumpstationer
Under 2015 och 2016 uppmärksammade föreningen breddningar av avloppsvatten från de
kommunala pumpstationerna. Föreningen avser fortsättningsvis följa upp detta arbete under 2017.
Fiskevårdsåtgärder
Föreningen Rädda Lumparn planerar i samarbete med bland andra Ålands fiskevårdsförening en
förstudie för att kartlägga potentiella fiskleksområden och sammanställning av fiskevårdsprojekt som
gynnar fiskebestånden.
Vattenvård i skogsbruket
Då föreningen identifierat skogsbruket som en viktig fråga gällande vattenskyddet planerar
föreningen fokusera på skogsbruket under 2017. Föreningen planerar ett tillfälle med inbjuden
expert inom området där diskussioner om åtgärder på Åland kan diskuteras.
Övrigt
En rapport om tillståndet i Lumparn som tagit fram på Husö biologiska station kommer att
offentliggöras under vintern. Föreningen planerar arrangera ett tillfälle där rapportens författare
presenterar arbetet och där resultatet diskuteras under vårvintern.
Föreningen följer arbetet med Ålands nya vattenlag.
Föreningen har även som målsättning att bygga ett nätverk av lokala aktiva som vill värna om
Lumparns tillstånd runt hela vattenområdet.
Föreningen arrangerar studieresor för föreningens medlemmar till intressanta områden där olika
typer av vattenskyddsåtgärder har genomförts.

Internationellt samarbete
Föreningen Rädda Lumparn har etablerat kontakter med motsvarande aktörer inom det lokala
vattenskyddet bland annat på Gotland och Estland. Dessa kontakter ger föreningen nya idéer,
information och inspiration. Samtidigt får föreningens arbete synlighet utanför Åland. Dessa
kontakter upprätthålls och vidareutvecklas under 2017.

Kommunikation
Föreningen kommer under 2017 att kommunicera om sin verksamhet både extern och internt.
Föreningen hemsida www.raddalumparn.ax och Facebook-grupp är viktiga kanaler för såväl den
interna som externa kommunikationen. Även e-postbrev till nuvarande och nya medlemmar kommer
att skickas ut. I mån av möjlighet kommer föreningen även att annonsera om sin verksamhet i
lokaltidningarna.

Organisation
Enligt föreningen stadgar ska årsmötet hållas före utgången av maj. På årsmötet har föreningens
medlemmar möjlighet att påverka föreningens verksamhet, slå fast verksamhetsplan och budget
samt välja styrelse. Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år. En föreningssekreterare anställs på
timbasis.

Ekonomi
Föreningens intäkter består främst av medlemsintäkter samt projektbidrag. Utgifterna består främst
av kostnader kring de konkreta projekten, andra köpta tjänster, reseutgifter samt möteskostnader.

Preliminär budget 2017

Intäkter
Medlemsintäkter
Bidrag från PAF
Andra bidrag och understöd

1 000
25 000
19 000

Intäkter totalt

45 000

Kostnader
Publiceringskostnader
Kostnader för köpta tjänster
Sekreterare
Dikesvandringar och fältkartering
Projekt
Arvoden för föredragshållare
Filmer
Layout och tryck
Marknadsföringskostnader
Rese- och transportkostnader
Biljetter
Kost o logi
Övriga resekostnader
Datakostnader
Postningskostnader
Övriga administrativa kostnader
Kontorsmaterial
Telefonkostnader
Bankkostnader
Möteskostnader
Livsmedelskostnader
Hyror
Övrigt

Kostnader totalt

1 300
7 000
8 000
15 000
1 000
1 600
2 000
500
2 000
3 000
500
600
100
200
100
100
700
300
500
500

45 000

