VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2016

Året 2016 var föreningen Rädda Lumparns tredje verksamhetsår. Föreningen grundades som ett
gräsrotsinitiativ av invånarna runt Lumparn som var bekymrade för sina närvatten, dvs själva
Lumparn och dess vikar. Under föreningen tredje år lades speciellt fokus på dikesvandringar,
fiskevårdsåtgärder, driva vidare de konkreta projekt föreningen startat och hitta nya potentiella
projekt.

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 2016
Verksamheten byggde på stadgarnas syftesparagraf, dvs konkreta vattenskyddsåtgärder, information
om Lumparn, opinionsbildning och öka förståelsen samt ansöka om finansiering.

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.
Under året deltog föreningen i följande tre vattenskyddsprojekt:
-

konstruktion av våtmark vid mynningen av Storängsdiket i Jomala på landskapets marker.
Under året besöktes området med våtmarksexperten Peter Feuerbach för att i detalj gå
igenom hans projektplan för området samt en ansökan om finansiering sammanställdes och
presenterades för dikeslaget för Storängsdiket.

-

konstruktion av integrerad skyddszon vid Kapellvikens södra del i Lumparland genomfördes.
Marken ägs av församlingen och kommunen stod som projektledare. Ålandsbanken
finansierade projektet.

-

Dikesförbättringar i Ressumdiket i Lemland. En del av diket kommer att grävas om med en
större lutning för att visa exempel på hur diken bör utformas. Under året har kommunen
förnyat arrenden och undantagit mark för att möjliggöra projektet.

Under året undersökte föreningen möjligheten att starta ett fiskevårdsprojekt i samarbete med den
nygrundade Ålands fiskevårdsförening. Arbetet ledde till att andra aktörer blev inspirerade att ta tag i
frågan.
Samarbetet med Rädda Burgsviken på Gotland fortsatte. Carina Aaltonen och Lotta Nummelin
representerade Rädda Lumparn på Forum Östersjöns rådgivande kommittees möte i Vamlingbo den
2 juli och höll en presentation om Rädda Lumparns verksamhet.
Projektet Sustainable Management of Baltic Sea Bays (SuMBays) i samarbete med Kungliga Tekniska
högskolan, Uppsala Universitet – Campus Gotland, Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Stockholm Environment Institute Tallinn Center, Kuressaare kommun, Turku University of Applied
Sciences, Forum Östersjön, Rädda Vallerviken, Sportfiskarna och Ålands landskapsregering fick tyvärr
avslag på sin ansökan till Interreg Central Baltic.

Informera om Lumparns tillstånd
Material om Lumparn finns på föreningens hemsida. Lumparn har presenterats i samband med
föredrag som hållits om föreningen och dess verksamhet. I samband med åtgärdsprojekt har
informationsskyltar tagits fram.

Opinionsbildning och öka förståelsen
Dikesvandringar
Föreningen arrangerade dikesvandringar i juni och i september under ledning av experten Peter
Feuerbach. Den 6-9 juni arrangerades vandringar i Ämnäs (12 pers deltog), Finby-området (20 pers
deltog) samt vid våtmarken Wallins oas i Sund (6 pers deltog).
Tisdagen den 6 september arrangerades en vandring till Lumparby träsket och diket i Norrboda (7
pers deltog).
Under året har det aktualiserats att undersöka vattendraget som består av diken och små insjöar och
som går från Gunnarsby via Träsk genom Vivasteby och Finby till Lumparn. Det har konstaterats att
den lilla insjön Träsk och vattendragen är i dåligt skick. Rädda Lumparn har arbetat för att mera
undersökningar ska göras och få myndigheter och den allmänna opinionen att ta till sig behovet av
att åtgärder ska vidtas. De delar som är närmast Lumparn – Finby viken – har förr varit viktiga
fisklekplatser. Om vattenkvaliteten förbättras, så förbättras också fiskens lek. I samband med detta
arbete har området filmats med drönare och filmen finns upplags på föreningen Youtube-kanal.

Föredrag
I samband med föreningens årsmöte den 14 april föreläste länsfiskekonsulent Martin Engström från
Örebro om gösfisket och dess reglering i Hjälmaren. 14 pers deltog. Följande dag besökte Martin

Engström miljö- och näringsminister Camilla Gunell samt tjänstemän från fiskeribyrån för att berätta
om de goda resultat man fått i Hjälmaren.

Uppmärksammande av pumpstationer
Föreningens arbete för att uppmärksamma pumpstationer som breddar ut i diken och vidare ut i
Lumparn har under året lett till att diskussionen om pumpstationerna förts i olika sammanhang,
bland annat inom kommunerna runt Lumparn. Föreningen har fungerat som en katalysator för
arbetet att åtgärda stationerna.

Medlem i LEADER
Föreningen hade en suppleant i föreningen LEADERs styrelse.

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 facebook
Föreningens hemsida utvecklades och uppdaterades under året. Föreningens Facebook-sida hade
690 gillare i slutet av året, dvs 11 fler än i början av året. Den mest populära posten med länk till
filmen från Finbyområdet nådde 1 043 användare.

Synliggörande av föreningen på evenemang
Föreningen deltog också på evenemanget ”Lär känna din granne” den 10-11 oktober i Mariehamn.

Media
Föreningen uppmärksammades i lokala pressen bland annat följande artiklar:
26.4.2016 Ökat minimimått räddade svensk gös. Nya Åland
14.10.2016 Fiskodling ”bov” i hemlig rapport. Nya Åland

Organisation
Medlemmar
I slutet av året hade föreningen 43 personmedlemmar och 4 organisationer. Medlemsavgiften var
under året 10 euro för vuxna, 5 euro för barn och 100 euro för organisationer.

Årsmötet
Årsmötet hölls den 14 april på Smakbyn i Sund. Stadgeenliga ärenden, som verksamhetsplan och
budget, behandlades och en styrelse valdes. På årsmöte valdes Håkan Lundberg till
verksamhetsgranskare.

Styrelsen
Föreningens verksamhet handhas av en styrelse, som består av ordförande och sex medlemmar
jämte sex suppleanter. Under året 2016 bestod styrelsen av Danne Sundman (ordförande), Carina
Aaltonen (viceordförande), Brage Wilhelms, Agneta Sviberg, Rose-Marie Eriksson, Linda Pussinen och
Mikael Wennström. Som suppleanter fungerade Tomas Mörn, Inger Andersson, David Ståhlman,
Henrik Beckman, Torbjörn Sjöblad och Karl-Anders Lindholm.
Styrelsen sammanträdde sammanlagt under sex protokollförda styrelsemöten samt ett e-postmöte
under året. Under ett av möten bekantade sig styrelsen med den nybyggda integrerade skyddszonen
i Kapellviken.

Föreningssekreterare
Som föreningssekreterare anlitades Lotta Nummelin på timbasis.

Ekonomi
Föreningens intäkter består främst av medlemsintäkter samt projektbidrag. Medlemsintäkternas
andel var 600 euro. Föreningen fick ett bidrag från PAF-landskapsmedel på 25 000 euro. Utgifterna
bestod främst av köpta tjänster, annonsering av föreningen evenemang och resekostnader.

Resultaträkning 1.1.-31.12.2016
ORDINARIE VERKSAMHET
ADMINISTRATION OCH PROJEKT
Projektbidrag, LEADER
Övriga intäkter

2016

2015

0,00
0,00
0,00

1 974,74
4 000,00
5 974,74

Personalkostnader

0,00

0,00

Avskrivningar

0,00

0,00

-855,03
-234,00
-1 862,02
-6 900,00
0,00
-70,00
-573,80
0,00
-147,56
-20,00
-10 662,41

-866,04
-334,00
-484,84
-11 733,38
-254,00
-70,00
-242,50
-19,33
-488,30
-10,00
-14 502,39

-10 662,41

-8 527,65

600,00
600,00

250,00
250,00

47,88
3,05

50,93

9,80
0,00
9,80

0,00
0,00
50,93

0,00
0,00
9,80

-10 011,48

-8 267,85

25 000,00
25 000,00

20 000,00
20 000,00

14 988,52

11 732,15

Övriga verksamhetskostnader
Resekostnader
Kost och logi
Information o annonser
Köpta tjänster
Publiceringskostnader
Hyror
Möten, seminarier
Livsmedelskostnader
Webbkostnader
Betalda medlemsavgifter

RESULTAT AV ORDINARIE VERKSAMHET
TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter
Medlemsavgifter
INVEST-O FINANSIERINGSVERKS.
Intäkter
Ränte och dividendintäkter
Kurdifferens
Kostnader
Övriga finan. kostnader

RESULTAT
ALLMÄNNA UNDERSTÖD
PAF

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

Balansräkning 31.12.2016
Aktiva
BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar
Maskiner o inventarier
Maskiner o inventarier
Avskrivningar o värdeminskningar
Placeringar
Aktier o andelar
Aktier och andelar
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Övrig fordringar
Fordringar projektstöd
Övriga korta fordringar
Kassa och bank
Ålandsbanken

AKTIVA TOTALT

2016

2015

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

27 635,44
27 635,44

13 874,82
13 874,82

27 635,44

13 874,82

12 646,92
14 988,52
27 635,44

914,77
11 732,15
12 646,92

0,00
0,00

1 227,90
1 227,90

0,00

0,00

27 635,44

13 874,82

Passiva
EGET KAPITAL
Verksamhetskapital
Verksamhetskapital
Räkenskapsperiodens under-/överrskott
Kortfristiga skulder
Övriga kortfr. skulder

Resultatregleringar
PASSIVA TOTALT

