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För Åland och världen innebar 2020 
stora förändringar. Vardagen fick nya 
rutiner när man inte kunde umgås 
som tidigare och många blev isole-

rade. Covid-19 viruset slog hårt mot det 
åländska näringslivet och framför allt blev 
den sociala hållbarheten lidande. 

På Ålands Natur & Miljö valde vi i ett 
tidigt skede att fundera över hur vi kunde 
använda våra resurser på bästa sätt när vi 
inte längre kunde träffas fysiskt. Vi införde 
digitala medlemsfikor och höll många 
möten på distans. På det framskjutna vår-
mötet antogs en ändring i stadgarna som 
gjorde det möjligt att även hålla medlems-
möten digitalt. 

Tack vare färre fysiska möten och distans-
arbete fick bilen stå stilla och både djur 
och luftkvalitet fick ta några friska andetag. 
Trots att många under pandemin har blivit 
mer stillasittande har många glädjande nog 
hittat ut till naturen och börjat uppskatta 
sådant som vi ålänningar tidigare inte såg. 
Vi kan alla ta oss ur svårigheter tillsam-
mans. Huvudsaken nu är att vi inte åter-
faller i gamla rutiner som innehöll bland 
annat köphysteri, utbrändhet, nedskräp-
ning och flygresor.  

Ålands Natur & Miljö kommer att jobba för 
att det ökade intresset för all typ av utom-
husaktiviteter, som t.ex. vandringsleder, 
skidning, picknick, kalas utomhus m.m. ska 
fortsätta även efter att Coronapandemin är 
över. Vi måste gå vidare och ställa om, inte 
vända tillbaka.

Vi ställer inte in
- Vi ställer om!
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Ålands Natur & Miljö r.f. är en folkrö-
relse som arbetar för naturglädje, 
välmående och bärkraft till hela 
Åland. Föreningen grundades 1979 

och fungerar som en lokalförening till det 
finlandssvenska förbundet Natur och Miljö r.f.  

Ålands Natur & Miljö är en ideell och poli-
tiskt obunden förening och verksamheten 
finansieras av samhälls- och projektbidrag, 
medlemsavgifter samt privata understöd.  

Vårt syfte är att bidra med kunskap och enga-
gemang kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi 
vill att alla på Åland ska kunna omvandla sin 
vardag till en mera hållbar livsstil.  

Ålands Natur & Miljö fungerar som ett forum 
som kanaliserar ålänningarnas engagemang 
i miljö- och hållbarhetsfrågor. Gemenskapen 
möjliggör medlemmars personliga utveck-
ling och skapar ett kunskapsutbyte mellan 
medlemmarna.

Föreningen vill vara en stark aktör i arbetet 
med att utveckla det åländska samhället i en 
hållbar riktning. Ålands Natur & Miljö bevakar 
miljöintressen i den åländska politiken genom 
att driva kampanjer, delta i debatter, skriva 
insändare och närvara på sociala medier i 
aktuella frågor.

Vi uppmuntrar ålänningars natur- och miljö-
intresse genom att arrangera aktiviteter ute 
i naturen, driva olika projekt, folkbilda och 
delta i olika temadagar och kampanjer. Trös-
keln för att engagera sig i föreningen ska vara 
låg.  

Under 2020 fortsatte vi att arbeta med 
våra tre verksamhetsområden som grund: 
Naturglädje, samhällspåverkan och 
folkbildning. 

Inom dessa områden uppmuntrar vi medlem-
mar i föreningen att ta egna initiativ och driva 
grupper med kanslipersonalens stöd.

Naturglädje, välmående 
och bärkraft till hela Åland
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ÅNoMs styrelse 2020 

Maria Törnqvist - Ordförande 

Joel Lindholm - Viceordförande  

Gunnar Westling - Sekreterare 

Ola Sundberg - Kassör 

Tony Cederberg - Ledamot 

Carolin Georges - Ledamot 

Alina Penca - Ledamot 

Emma Lundberg - Ledamot 

Anna Häger - Ledamot 
 
Kanslipersonal 2020 

Erin Gäddnäs - Kansliledare januari – april 

Tove Fagerström - Ekonomiansvarig 
januari – april. Verksamhetsledare maj – 
augusti 

Josefine Egenfelt – Verksamhetsledare 
fr.o.m september 

Anna Ingman – Medlemsansvarig (vikarie) 

Jessica Sundberg – Medlemsansvarig 
(föräldraledig)

Projektanställda 2020  

Linda Eriksson – Projektledare för Städa 
Åland 60% av heltid  

Helena Von Schoultz – Projektanställd för 
Städa Åland september-november  

Giséla Linde – Timanställd projektledare 
för Kemikaliesmart ö  

Erica Scott - Timanställd projektarbetare 
för Kemikaliesmart ö  

Jennie Elevall - Timanställd projekt-
koordinator för Träffpunkt skogen  

Olivia Haglund - Timanställd projekt-
koordinator för Träffpunkt skogen  

Cina Monn och Erik Enge från Sagojord 
AB - Timanställda trädgårdsmästare för 
Tusenskönan i toppskick från september 
2020
 
Praktikanter  

Julia Smeds 11.6-1.7 och 3.8-8.9 

Valentina Majkic 11.6-1.7 och 3.8-8.9 

Petter Lindkvist 22.6-17.7 

Ålands Natur & Miljös styrelse och personal på kick-off i januari på Granlunda gård.
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I mars skulle vårmötet äga rum. Men 
på grund av pandemin flyttades mötet 
fram till augusti. Vi höll oss till restriktio-
nerna och drygt femtio personer deltog 

på sommarmötet som arrangerades på 
vackra Carlsro på Föglö. Innehavarna Ebbe 
och Johanna berättade om badhotellets 
hållbara satsning och vision.

Mötet var tänkt att hållas utomhus på 
Carlsro men på grund av risk för regn hölls 
mötet på Vikingaborg där deltagarna också 
fick njuta av en god lunch bestående av 
Carlsros egna vegetariska smörrebröd.   

Förutom att stadgeenliga beslut fattades, 
berättade Simon Holmström om Föglös 
kulturarv under rubriken “Att bevara är 
att utveckla - Om värdet av kulturarv inom 
hållbar utveckling”. Vinnaren av 2019 års 
miljöpris, UMÅ, Ungdomars miljörörelse på 
Åland, uppmärksammades också.

Ålands Natur & Miljös Sommarmöte på Föglö i augusti 2020.                                                   Foto: Julia Smeds

Ålands Natur & Miljös 
kärnverksamhet utgår 
från de fem farlederna 

och verksamheten delas 
in i tre ben: 

Naturglädje
Samhällspåverkan 

Folkbildning

Våra
medlemsmöten 

Höstmötet arrangerades både digitalt 
och fysiskt på Folkhälsans allaktivitetshus 
i Mariehamn. Två nya styrelsemedlem-
mar för 2021 röstades in och vi avtackade 
viceordförande Joel Lindholm och styrelse-
ledamöterna Carolin Georges och Alina 
Penca för deras gedigna arbete under 
året och önskade dem lycka till med nya 
utmaningar. Under höstmötet godkändes 
Ålands Natur & Miljös verksamhetsplan för 
2021.
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Verksamhetsåret började som pla-
nerat på Ålands Natur & Miljö. Det 
gröna 20-talet stod inför dörren 
och vi ville lägga i en högre växel 

med våra mål: Åland 2030 för fulla segel – 
De fem farlederna mot hållbarhet. 

I februari, på skottdagen, arrangerades 
en workshop på Lemböte lägergård där 
medlem marna fick samtala och disku tera 
i större och mindre grupper. Våra fem 
farleder var workshoppens fokus och vi 
ville skapa en plan hur vi i prak tiken skulle 
nå hållbarhetsmålen på tio år. Under 
workshoppen lyftes även många värder-
ingar och grundfrågor. Vad är syftet med 
Ålands Natur & Miljö och vad ska vi fokusera 
på gällande visionen för att inte bränna slut 
på våra resurser?

Föreningen jobbade vidare med farlederna 
och försökte konkretisera dem, vilket ledde 
till att föreningen beslöt att framöver arbeta 
aktivt med några fokusområden varje år så 
att tid och resurser kan fördelas på rätt 
sätt. 

Före Coronapandemin började ge effekter 
på Åland, vilket var i mitten på mars, hann 
vi även arrangera en grundkurs i hållbarhet 
där kursdeltagarna träffades på förening-
ens kansli. Grundkursen leddes av Giséla 
Linde och Sofia Enholm. Vi hann även med 
en sportlovsutflykt till Ingbybergen. 

Därefter fick många evenemang dessvärre 
ställas in i hopp om att en virusfri vardag 
snabbt var tillbaka.

För fulla segel 
trots storm 

Precis som många andra organisa tioner 
och föreningar i samhället fick vi på Ålands 
Natur & Miljö anpassa oss till restriktio-
nerna och flyttade medlemsfikor och 
möten till digitala plattformar. Tillsammans 
med många övriga medaktörer i nätverket 
Bärkraft.ax deltog vi i kampanjen ”Vi ställer 
inte in – vi ställer om”.  Tips på förening-
arnas pandemianpassade verksamheter 
lyftes fram på www.barkraft.ax/vistallerom.

På grund av att många evenemang inte 
kunde genomföras fysiskt, eller genomför-
des digitalt, gör föreningen ett plusresultat 
för år 2020.

Medlemmar i alla åldrar samlades på workshoppen   
- Det gröna 20-talet vid Lemböte lägergård.



7Simonsgränd, 22100 Mariehamn 018-17 230 | info@natur.ax | www.natur.ax

I maj hade den första vågen lagt sig och 
vi vågade prova på att arrangera evene-
mang igen, trots att det fortfarande 
fanns restriktioner. Det hade varit en 

speciell tid då naturens betydelse för vårt 
välmående blev synnerligen tydlig. Natur en 
erbjuder oss en annan slags kontakt och 
vi kan finna ro, få perspektiv och känna 
samhörighet. Vi arrangerade därför ett 
skogsbad och sinnesvandring i Höckböle, 
Geta, med Olivia Haglund som ledare. 
Genom övningar, sinnlig och medveten 
närvaro och genom en stilla promenad i 
tystnad blev det ett möte med såväl den 
yttre som den inre världen – och ett tillfälle 
att njuta och glädjas åt naturens skönhet 
och livskraft. 

I maj arrangerade vi en fullbokad Ådsafari 
tillsammans med föreningen Archipelago 
Pares. Deltagarna åkte ut till Båtskär för att 
på nära håll få uppleva de ruvande ådorna. 
De fick lära sig om historien bakom de 
häckande ådorna på Båtskär och vad det 
Leaderfinansierade projektet Ådans vänner 
har gjort för att ådorna och ungarna ska 
överleva den farliga häckningsperioden. 
Den 12 juni ordnades en after work walk i 
Dalkarby under ledning av Ester Laurell. 

En kurs i vilda och odlade växter för 
sommar ens hudvård & skafferiet hölls den 
12 juli i Kungsö med Nina Axell Hartvik som 
ledare. 

Under två helger i augusti samlades 
medlemmar vid Tullarns äng i Mariehamn 
för att lära sig hur man sköter en äng med 
lieslåtter och räfsning på traditionellt vis för 
att öka den biologiska mångfalden. Talkan 
leddes av medlemmen och initiativtagaren 
Jonna Kevin. 

Sommaren gav hopp 

Ålands Fiskevårdsförening kammade hem 
miljöpriset för år 2020 med motiveringen: 

Ålands Fiskevårdsförening r.f. med eldsjälen 
Torsten Fredriksson i spetsen har under 
många år arbetat och engagerat sig för 
naturens bästa med sitt handlingskraftiga 
miljöarbete. 

Föreningen arbetar med att återställa 
naturliga lekplatser för öring och gädda 
och att skapa nya fiskvägar. Genom att följa 
upp fiskvandringen skapas en god grund 
för forskning på området. 

Fiskevårdsföreningens insatser har skett 
i gott samråd med privata intressenter 
och den offentliga sektorn. Torstens och 
Fiskevårdsföreningens engagemang visar 
att en folkrörelse har möjlighet att flytta 
gränser och påverka samhället i positiv 
riktning.

Miljöpriset 2020

Torsten Fredriksson från Ålands Fiskevårdsförening 
hämtade priset från föreningslokalen, eftersom han 
deltog på distans under höstmötet. 
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I början på året skapades en ny studiecirkel 
och arbetsgrupp vid namn Natur & hälsa, 
där deltagarna träffades för att disku tera 
kopplingen mellan naturen och välmå-
endet. Studiecirkeln förblev aktiv hela verk-
samhetsåret och planerar att fortsätta med 
framtida projekt. 

Skogsfondens arbetsgrupp har fortsatt 
att söka efter ett lämpligt skogsområde 
att köpa men har ännu inte hittat ett bra 
 område till rätt pris. 

Föreningens Advisory Board består av sak-
kunniga som fungerar som ett bollplank 
till styrelsen och kansliet och jobbar ideellt 
med de fem farleder mot hållbarhet.

Föreningen uttalar sig också genom skriv-
elser och utlåtanden av olika slag. Under 
året har vi uttalat oss angående:  

• Första utkast till havsplan på Åland  
• Den nya läroplanen  
• Landskapsförordning om invasiva och 

främmande arter  
• Lagförslag angående EU-krav på 

laddinfrastruktur och energieffektivt 
byggande mm.

• Förslag till ny växtskyddslag
• Trafikförsörjningsprogram för Åland 

2022-2023 

Ålands Natur & Miljö har aktivt följt med 
samhällsdebatten på Åland. Under året har 
föreningen publicerat insändare rör ande 
omställningen kring pandemin, klimatet på 
Åland och vikten av skyddad natur.

Arbetsgrupper

Uttalanden 
under året

 
Under året har vi skrivit följande 
insändare:

• Gå vidare - inte tillbaka 
• Är det en extrem torrsommar igen? 
• För att överleva måste vi sluta härska 

över naturen 
• 3,7 miljoner anledningar varför fiskod-

ling ska synas i sömmarna (1/5) 
• Är den ekonomiska fördelen med 

kassodling av fisk snart ett minne blott? 
(2/5) 

• Odlad fisk är bra för vild fisk, eller? (3/5)  
• Osynliga framtida miljöhot och gamla 

skulder -Fiskodlingen har mycket att 
stå till svars för (4/5) 

• Vad är en hållbar fiskodling utan på-
verkan på Östersjön? Är det genomför-
bart? (5/5) 

I Nya Åland 5.11.2020 publicerades också 
en artikel där föreningen uttalade sig om 
landskapets budget för 2021.

Under året diskuterades Advisory Boards 
roll och det beslöts att de fem farlederna 
behöver uppdateras kommande år, vilket 
Advisory Board får i uppdrag att göra. 

Advisory Board består av Annette Larsson 
(ordförande), Soile Wartiainen, Inkeri 
 Ahonen, Sofie Dahlsten, Johan Mörn, 
Gunnar Westling och Nils-Erik Eklund. 
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En omstrukturering på kansliet gjordes 
i maj. Tre tjänster som tillsammans 
utgjorde 185 % blev två. De tidigare 
tjänsterna kansliledare och ekonomi-

ansvarig slogs ihop och blev en verksamhets-
ledartjänst. Föreningens kansli har nu två 
ordina rie tjänster: En verksamhetsledare och 
en medlemsansvarig. 

Verksamheten har till största delen pågått i 
föreningslokalen på Simonsgränd då många 
evenemang ställts in under året. Tidvis har 
även kansliet varit stängt då landskapsreger-
ingen rekommenderat distansarbete. 

Under pandemiåret har vi passat på och 
satt resurser på att jobba administrativt 
med saker som annars hamnar längst ner i 
prioriteringslistan som t.ex. uppstrukturering 
och arkivering av föreningens elektroniska 
material. Under året påbörjades även 
planeringen av en ny webbsida.

Sommarens högskoleparktikanter bidrog 
med nytänkande till vårt grafiska material och

Kansliet 
vår kommunikation. Föreningen hade 
också förmånen att få en landskaps-
finansierad trädgårdsmästare under  
sommarmånaderna, då vi beviljades en 
sommarpraktikant.

Projektledaren för Städa Åland har 
också under året haft sin arbetsplats i 
föreningslokalen.

I oktober besökte miljöminister Alfons Röblom oss på föreningslokalen.

Exempel på vad våra sommar-
vikarier Julia och Valentina 
designade till Prideveckan.
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På NoMs förbundskongress hittade vi bland annat 
Canne och Barbro Lundberg som var med och 

grundade Ålands Natur & Miljö 1979. 

Föreningen har representanter i 
följande organisationer och projekt:  

• Förbundet Natur och Miljö r.f. 
• Medaktörsnätverket Bärkraft.ax samt i 

styrgrupperna för mål 3, 4 och 7. 
• Styrelsen för föreningen Bärkraft.ax 

Åland r.f.  
• Kontrollnämnden för ekologisk 

produktion 
• Green Key Ålands styrgrupp och jury 
• Blue Flag Ålands styrgrupp 
• LEADER Ålands LAG-grupp 
• Övervakningskommitté för 

landsbygdsutvecklingsprogram 
för landskapet Åland (LBU) och 
Ålands strukturfondsprogram, 
Entreprenörskap och kompetens 

Samarbete

Föreningen har i flera år haft ett 
samarbete med de Nordiska 
naturskyddsföreningarna Land-

vernd (Island), Naturvernforbondet 
(Norge), Danmarks naturfredsfo-
rening (Danmark), Naturskydds-
föreningen (Sverige) och Suomen 
 luonnonsuojeliitto (Finland) samt 
Natur och Miljö (Finland).

Under hösten 2020 hölls flera digitala 
möten och samarbetet utmynnade i en 
skrivelse till Nordiska ministerrådets möte 
i januari 2021 där naturskyddsförening-
arna tillsammans uppmanar de nordiska 
länderna att fastställa ett slutdatum för 
fossilfrihet i sina länder. En artikel med 
samma uppmaning publicerades också 
i nordiska massmedier efter att brevet 
skickats till Nordiska ministerrådet. 

Under året har arbetet med förverkligandet 
av Utvecklings- och hållbarhetsagendan 
för Åland fortsatt genom att Ålands Natur 
& Miljö är en aktiv medaktör i nätverket 
Bärkraft.ax. Samarbetet med moderorga-
nisationen Natur och Miljö har fortsatt varit 
starkt. I september när verksamhetsle-
daren Josefine Egenfelt var nyanställd reste 
hon, medlemsansvariga Anna Ingman och 
styrelseordförande Maria Törnqvist till Solf 
i Korsholm för att delta i Natur & Miljös 
förbundskongress och 50-årsjubileum. 
Under helgen besökte vi också en öster-
bottnisk ekogård där vi fick lära oss om allt 
från kalvning till skogsskötsel. 

Föreningen har också samarbetat 
med bland annat dessa 
organisationer under året: 

• Ekologiska odlarna 
• ABF 
• Mariehamns Stad 
• Nordic Coastal CleanUp 
• Håll skärgården rent
• Ålands Naturskola
• Ålands Vatten 
• Östersjöfonden 
• Annelund 
• Emmaus 
• Visit Åland 
• Föreningarna på Ålands 

Landsbygdscentrum 



11Simonsgränd, 22100 Mariehamn 018-17 230 | info@natur.ax | www.natur.ax

Ålands Natur & Miljö har under 
verksamhetsåret fortsatt haft 
ett gott samarbete med Visit 

Åland kring de internationella håll-
barhetscertifieringarna Green Key 
och Blue Flag. 

Green Key är en internationell certifie-
ring för anläggningar i besöks- och turist-
branschen, och Blue Flag är en utmärkelse 
för gästhamnar och stränder.  

Det var Ålands Natur & Miljö som in ledde 
arbetet med Green Key på Åland. Som 
först i Finland fick Åland sina två  första 
Green Key-anläggningar hösten 2014. 
 Under 2019 flyttades de båda program-
men till  Visit Åland men föreningen fortsät-
ter att  ansvara för kontrollbesöken till an-
läggningarna, vilket ger föreningen en extra 
inkomst. 

Programansvariga Emma Lundberg utbil-
dade blivande kontrollanter på förenings-
lokalen, en utbildningskurs på våren och 
en på hösten. Under 2020 gjorde Ålands 
 Natur & Miljö totalt 18 stycken kontroll-
besök på olika anläggningar på Åland.

Green Key 

Under verksamhetsåret arrangerades utbildningar för 
blivande kontrollanter.
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Projekt 2020
Projektåren för Ålands Natur & Miljös projekt överensstämmer inte alltid med kalender året. 
Städa Åland, Träffpunkt skogen och Tusenskönan i toppskick är projekt som fortgår över års-
skiftet och har olika slutdatum beroende på vad som överenskommits med finansiärerna om 
projekttiden. I bokslutet 2020 tas därför en del av projektets intäkter med trots att större 
 delen av projektmedlen kommer att betalas ut under år 2021. 

Ålands Natur & Miljö har i många år 
skött underhållet av parken Tusen-
skönan i samarbete med Marie-
hamns stad. 

Sommaren 2020 hade föreningen en sommar-
anställd för att hålla parken i skick och några 
talkor hölls också. Under året startade det 
Leader-finansierade projektet Tusenskönan 
i toppskick, som innebär en omplantering av 
växterna och andra förbättrande åtgärder. 
Under vintern 2020 och våren 2021 hålls 
parken stängd för allmänheten medan arbe-
tet pågår. Planen är att parken ska ha nyinvig-
ning på världsmiljödagen den 5 juni 2021. 

I samband med projektet Tusenskönan i 
toppskick har en långsiktig vision växt fram 
för parken: Vision Mariero. Visionen inne-
bär en genomgripande förändring av parken 
för att få den attraktiv, tryggad och levande. 
Genom förändringar som ett stilenligt staket 
längs norra sidan av parken, belysning i 
parken, framlyftande av stenbordet som 
minnesmärke, uppförande av en liten pavil-
jong eller samlingsplats för de som arbe-
tar i parken, fröarkiv, cykelställ, införande av 
trivsel ramar, uppsättande av grindar, infö-
rande av öppettider med mera.  

Tusenskönan i toppskick 
och vision Mariero

En finansieringsplan skapas för att sikta på 
en långsiktig finansiering genom t.ex. crowd-
funding.  I samband med att den långsiktiga 
visionen genomförs byter parken namn till 
Mariero. Parken övergår i en välkomnande 
besöksträdgård där man kan njuta av lugn 
och ro och biologisk mångfald. Föreningen 
har redan påbörjat arbetet med att visionen 
ska förverkligas under de kommande åren. 

Parken har en egen fredsängel.
Blomstrande fred - En ängel för Östersjön

Guna Scheffler 2018.
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Varje år dumpas miljoner ton skräp i 
världens hav. Det marina skräpet är 
skadligt för både djur och människor 
och år 2050 befarar forskarna att det 
finns mer plast än fisk i haven. Detta 
vill projektet Städa Åland sätta stopp 
för.

Vi vill att Åland ska vara rent. Målet med pro-
jektet är att sprida kunskap och öka medvet-
enheten kring nedskräpning. Projektet pla-
neras att bli en egen organisation och stå på 
egna ben när projektperioden är över. 

Tillsammans håller vi Åland rent. Under året 
fick privatpersoner, företag och skolklasser 
fortsätta att registrera var, när, av vem och 
hur mycket skräp som plockats på projektets 
webbsida stadaaland.ax. 

På grund av pandemin arrangerades bara ett 
fysiskt städevenemang där ÅNoMs personal 
och styrelse med familjer deltog och plocka-
de skräp i närheten av WHA. Efter det fort-
satte vi att uppmuntra till skräpplockning via 
projektets Facebooksida och Städa Åland fick 
även en egen Instagramprofil.

Referensstränder 

Nordic Coastal CleanUp NCCU är ett projekt 
finansierat av Nordiska Ministerrådet med 
syftet att förena de organisationer och ideella 
krafter som jobbar med att bekämpa marint 
skräp. 

Genom projektet Städa Åland är Ålands  Natur 
& Miljö en samarbetspartner med NCCU 
 sedan 2018.  

Varje höst städar vi tre olika referensstränder 
med olika terräng på Åland: en i Mariehamn, 
en i Geta samt en i Sund. Planen är att år-
ligen städa samma referensstränder för att 
föra statistik och få en förståelse över vad för 
 marint skräp som sköljs upp på land. 

Mera information och statistik finns på 
www.nordiccoastalcleanup.com. 

Städa Åland

Under 2020 registrerades 
97 sopsäckar och 99 plastpåsar 
som samlats in av 181 personer.

Tillsammans har vi städat upp 
aluminiumburkar, glasflaskor, 

kläder, skor, bildelar, impregnerat 
trävirke, en skummadrass, över 

500 kilo däck och metallskrot 
samt massvis med plast, fimpar 

och snusprillor.
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Kemikaliesmart Ö 
Ålands Natur & Miljö har under 
2020 drivit det nordiska samarbets
projektet Kemikaliesmart ö  Chemi-
cally Clever Island. 

Våra samarbetsparter har varit Umhver-
fisstofnun (Miljöstyrelsen) på Island och den 
lokala miljöorganisationen LAG Hiiumaa från 
estniska Dagö.  

Projektet Kemikaliesmart Ö är initierat av 
Nordiska ministerrådets småsamfundsgrupp, 
en undergrupp till nordiska arbetsgruppen 
för cirkulär ekonomi. Projektet Kemikalies-
mart ö knyter an till Agenda 2030 (särskilt mål 
12: Hållbar konsumtion och produktion), den 
kommande europeiska strategin för en gift-
fri miljö, och inte minst Nordiskt samarbets-
program för miljö och klimat 2019-2024, där 
minimerandet av riskerna av kemikalier och 
farliga ämnen är ett av arbetsområdena. 

I Kemikaliesmart Ö har vi delat med oss av 
föreningens tidigare material från Kemikalie-
koll Åland Hemma från 2018, där kemikalie-
kunskapen är indelad i 8 rum under 8 
månader: lagom stora tuggor kunskap som 
speglar en stor del av de saker och material 
vi människor omger oss med i vår vardag. 

Samarbetsprojektet har haft två syften:   

1 Innehållet: Att öka människors kunskap 
om kemikalier, så de kan påverka sin 

hälsa och miljö, och också ställa högre krav 
på de varor som producerar och säljs. 

2 Samarbetet självt! Att vi som organisa-
tioner delar material och erfarenheter, 

inspireras av och bygger vidare på varandras 
arbete. På så sätt kan vi få mycket gjort trots 
begränsade resurser. 

Projektet har bestått av utbildningsföreläs-
ningar och workshops. På grund av corona-
pandemin har nästan alla seminarier skett 
digitalt istället för fysiskt. På så sätt har fler 
människor kunnat delta, men samtidigt gick 
vi miste om energin och inspirationen i att 
träffas.  

Resultatet av projektet finns samlat i tryck-
saken Chemically Clever Island. Ideas & Tools: 
a manual on awareness raising for organisa-
tions, och på den gemensamma hemsidan 
www.chemicallyclever.com som är tänkt 
att vara en kunskapsbank för både privat-
personer och organisationer.
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Under verksamhetsåret har Ålands 
Natur & Miljö startat ett nytt projekt: 
Med hjälp av PAFmedel för främ-
jande av integration från Ålands Land-
skapsregering kunde vi påbörja inte-
grationsprojektet Träffpunkt Skogen. 

Syftet med projektet var att stöda nyinflytta-
des möjligheter att lära känna den åländska 
naturen, samtidigt som projektet fungerar 
som en social plattform där deltagare kan 
skapa ett nätverk - såväl med föreningsmed-
lemmar som med andra inflyttade. Naturen 
som mötesplats inbjuder till kravlöst umgänge 
och nya kontakter. 

För somliga inflyttade kan det upplevas svårt 
att hitta ut till naturen på egen hand, och till 
exempel veta vad allemansrätten innebär och 
vilka ställen man kan besöka. Naturen är en 
stark del av den åländska identiteten. Genom 
information, kunskap och positiva erfaren-
heter är förhoppningen att deltagarna ska 
känna sig hemmastadda och trygga på Åland. 

Naturen är också en viktig källa för rekreation, 
frisk luft och motion. Att vistas i naturen stöd-
jer god hälsa och välbefinnande. Föreningen 

Träffpunkt skogen 
hoppas att inflyttade via projektet ska hitta ut 
i den åländska naturen. 

Utöver projektkoordinatorerna har en mindre 
grupp föreningsmedlemmar varit med som 
naturvärdar, vilka förutom att skapa trygga, 
kontinuerliga kontakter med deltagarna, har 
bidragit med inspiration och kunskap.

Lekar och samtal har varit viktiga sociala 
inslag för att underlätta kontaktskapande 
och delandet av erfarenheter. Föreningen 
har bjudit på mat eller fika vid nästan alla till-
fällen, dels för att underlätta tillgängligheten, 
men också som ett medvetet socialt inslag. 
Ålands Natur & Miljö har också erbjudit skjuts 
och samåkning för att personer utan egen bil 
ska få möjligheten att delta.

Träffpunkt skogen-projektet har år 2020 
innehållit ett varierat utbud av utflykter där vi 
försökt få med olika naturtyper och delar av 
Åland. Under varje utflykt har 10-30 personer 
deltagit. En majoritet av deltagarna har varit 
inflyttade från Sverige och Finland men även 
Tyskland, Polen, Ukraina, Rumänien, Estland, 
Grekland, USA, Syrien och Iran är nationer 
som varit representerade under året.

Projektet har genomförts genom naturutflykter till olika platser. Bilden 
är tagen från båtutfärden till Sälskärs fyr i augusti. 
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Några nyhetsartiklar från 2020:
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Facebooksidor som Ålands Natur & Miljö 
administrerar: 

Ålands Natur & Miljö  
Städa Åland 
Kemikaliekoll Åland - Hemma 

 
Facebookgrupper som administreras via 
Ålands Natur & Miljö är:  

Medlemmar i Ålands Natur & Miljö 
Tusenskönans vänner 
Träffpunkt skogen 
Naturvärdarnas grupp 
Vi som gått hållbarhetskurs 
Kemikaliekoll Åland - Hemma 
Ut med barn! (Åland)  
Omställning Åland 

Instagramkonton: 
Natur.ax 
Stadaaland 

Omslag: Foto av Utu Laitinen, Kastelholm, Sund, Åland

Några nyhetsartiklar från 2020:




