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1. Visionen naturglädje, välmående och bärkraft!

Ålands Natur & Miljös vision är naturgläd-
je, välmående och bärkraft till hela Åland. 

Visionen genomsyrar hela vår verksamhet. Vi 
tror att människor som mår bra och har ett 
sammanhang också tar ansvar för sig själva, 
den egna livssituationen och sin omgivning. 
Naturen är vårt naturliga sammanhang. 

Ålands Natur & Miljö är en folkrörelse som 
bidrar till att en hållbar livsstil blir en del av 
identiteten hos alla som bor och verkar på 
Åland. Föreningen utgör ett forum som ka-
naliserar folks engagemang i miljö- och håll-
barhetsfrågor och sporrar till gemensamma 
aktioner i samhället. 

Gemenskapen möjliggör medlemmarnas 
personliga utveckling och skapar ett kun-
skapsutbyte dem emellan som gör det möj-
ligt att blomstra och utvecklas som individer, 
vilket skapar ringeffekter i samhället. Tröskeln 
för att komma med och engagera sig ska vara 
låg och vi jobbar aktivt på att vara en välkom-
nande, tillgänglig och demokratisk organisa-
tion. Alla ges möjlighet att delta utifrån sina 
erfarenheter och förutsättningar. Enskilda 
medlemmar kan engagera sig i en eller flera 
intressefrågor eller pröva på nya områden. 
Ålands Natur & Miljö tar vara på medlem-
marnas kompetens och agerar plattform och 
stöd för medlemmarnas engagemang.

Våra målsättningar

Vår verksamhet stöder det gemensamma 
förverkligandet av Ålands utvecklings- 

och hållbarhetsagenda och vi deltar aktivt 
som medaktör i nätverket bärkraft.ax. Vi 
jobbar direkt och indirekt med visionen och 
samtliga sju strategiska utvecklingsmål.

De sju strategiska utvecklingsmålen 2030 från 
Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda:

Mål 1: Välmående människor vars 
inneboende resurser växer

Mål 2: Alla känner tillit och har verkli-
ga möjligheter att vara delaktiga i 
samhället

Mål 3: Allt vatten har god kvalitet

Mål 4: Ekosystem i balans och biolo-
gisk mångfald

Mål 5: Attraktionskraft för boende, 
besökare och företag

Mål 6: Markant högre andel energi 
från förnyelsebara källor och ökad 
energieffektivitet

Mål 7: Hållbara och medvetna kon-
sumtions- och produktionsmönster
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2018 lanserade vi vår egen tolkning 
av agendans strategiska utvecklings-
mål genom vårt hållbarhetsprogram 
”Åland 2030 för fulla segel – De fem far-
lederna mot hållbarhet”. Programmet 
innehåller 17 konkreta målsättningar 
och 50 konkreta åtgärder för hur Åland 
ska vända skutan mot hållbarhet.
Föreningens verksamhet utgår från 
programmet.

De fem farlederna
1. Vi slår vakt om 
naturens resurser 
och möjligheter

2. Vi driver samhället 
på naturens 
förnybara krafter

3. Allt vatten har 
god kvalitet

4. Vi lever i välstånd 
med kvalitet

5. Vi bjuder in alla 
till samhällsbygget
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Konkreta åtgärder
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2.Kärnverksamhet

Att odla naturglädje i oss själva och 
varandra är basen för Ålands Natur & 

Miljös verksamhet. Kontakten med natu-
ren är viktig för vårt välmående och ger oss 
sammanhang, samtidigt som vår förstå-
else för vikten av att skydda naturen och 
miljön ökar.  Vi vill verka för att så många 
som möjligt ska få ta del av denna insikt. 

Ålands Natur & Miljö vill fortsätta ta en an-
svarsfull roll i den åländska samhällsut-

vecklingen genom samhällspåverkan. Det 
gör vi genom att påverka beslutsfattare och 
samhället i stort. Vi strävar också till att mobi-
lisera fler krafter för att stärka det arbete som 
pågår inom ramen för nätverket bärkraft.ax. 

Vi bedriver folkbildning för att öka kun-
skapen om hållbar utveckling och för-

medla vad begreppet egentligen innebär. 
Det innebär ett omfattande utbildningsar-
bete där vi lyfter välmående och självkänsla 
framom konsumtion. Vi tror på att det vad 
vi människor gör på planeten, från poli-
tiska beslut till vardagsvanor, hänger ihop 
med hur vi ser på oss själva och världen. 
Därför kompletteras arbetet för yttre håll-
barhet med det inre omställningsarbetet.
Vi vill uppmana människor att våga tän-
ka nytt och förändras istället för att hålla 
fast vid exempelvis materialism och sta-
tustänkande som motverkar hållbarhet.
Ålands Natur & Miljö fungerar som en obero-
ende kunskapskälla inom hållbar utveckling.

 

 

Ålands Natur & Miljös kärnverk-
samhet utgår från de fem 
farlederna och verksamheten 
delas in i tre ben: 

Naturglädje
Samhällspåverkan 

Folkbildning
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År 2021 har Ålands Natur och 
Miljö valt ut tre fokusområden 
som alla strävar efter att mot-
verka klimatförändringarna: 

1. Biologisk mångfald 
2. Östersjön i balans
3. Hållbarbar konsumtion

Genom att kombinera verksamhetens 
tre ben med de tre fokusområde-

na för 2021 har vi gjort en plan över oli-
ka evenemang, åtgärder, kampanjer m.m. 
som vi ska fokusera på under år 2021.
Aktiviteterna genomförs utgående från de 
resurser som finns tillgängliga i form av fri-
villigkrafter, personalresurser och finan-
siella medel. I verksamheten finns ett visst 
utrymme för att ta tillvara initiativ från med-
lemmar.  I det sammanhanget är det viktigt 
att tillvarata medlemmarnas eget engage-
mang, det vill säga att den som kommer 
med ett initiativ även behöver vara beredd 
att själv på något sätt engagera sig i frågan.

Utöver dessa fokusområden arrangerar vi föreläsningar och studiecirklar samt är aktiva i 
samhällsdebatten. Planerade projekt för 2021, förutsatt att medel beviljas, är: Städa Åland, 
Tusenskönan i toppskick, Träffpunkt skogen och Röster från rötterna.
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Projekt - Städa Åland

Under 2021 fortsätter föreningen med det 
lyckade projektet Städa Åland.

Vi uppmuntrar ålänningarna att plocka upp 
skräp och städa i naturen samt rapportera 
sina fynd på webbsidan www.städaåland.ax. 

Städa Åland bidrar på flera sätt till förverk-
ligandet av utvecklings- och hållbarhets-
agendan. Dels genom att direkt avlägsna 
skräp i naturen, vilket förhindrar att skadli-
ga ämnen och mikroplaster förorenar både 
vatten och land, dels genom att utbilda, fö-
rebygga och lyfta blicken gentemot våra 
konsumtionsvanor.

Förutsättningarna för att projektet ska kunna 
bli en egen organisation såsom Håll Sverige 
rent och Håll skärgården ren utreds under 
verksamhetsåret. 

Våra kontakter med motsvarande organi-
sationer i Norden kommer att vara till stor 
hjälp vid utarbetandet av ramarna för orga-
nisationens verksamhet. Eventuellt kommer 
konsulthjälp att behövas i frågan. Samarbets-
partners i organisationen behövs och finan-
sieringen kommer att ses över. 

Projekt - Röster från rötterna

Röster från rötterna är ett nytt projekt som 
planeras genomföras under flera delar 

de kommande åren. Under 2021 genomförs 
första delen av projektet som innehåller: 

 • Föreningen ska med hjälp av studiecirkeln 
Natur och Hälsa under verksamhetsåret 
publicera en bok som innehåller deras 
gemensamma erfarenheter och upple-
velser inom natur och hälsa.

 • För att uppmärksamma Ålands 100-års-
jubileum vill vi uppmärksamma hundra 
natursköna platser på Åland på vår webb-
sida. Syftet är att lyfta den vackra och 
mångsidiga naturen på Åland och ge tips 
på utflyktsmål för allmänheten och turis-
ter. I projektet vill vi också belysa frågor 
om biologisk mångfald, skyddsvärda arter 
och naturskydd.

Andra delen av projektet som är tänkt att 
inledas år 2022 går vidare under temat na-
tur och hälsa och handlar om certifiering av 
vandringsleder och utbildning av naturtera-
peuter och naturguider.
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Projekt - Träffpunkt skogen

Träffpunkt skogen är ett integrationspro-
jekt som startades 2020. Träffarna har 

haft många deltagare och planen är att pro-
jektet ska fortsätta ytterligare ett år.  

Genom projektet vill vi stöda nyinflyttades 
möjligheter att bekanta sig med den åländ-
ska naturen samt knyta kontakter till fören-
ingens medlemmar. Vi vill uppmuntra med-
lemmar och nyinflyttade att mötas i naturen 
och genom ett kravlöst och avslappnat um-
gänge skapas möjligheten till nätverkande. 
Språkutvecklingen stärks samtidigt som del-
tagarna ökar sin kunskap om den åländska 
naturen. Att vistas i naturen har också många 
hälsofrämjande effekter. 

Genom samarbete med Medborgarinstitutet 
och deras SFI-klasser når vi ut till nyinflytta-
de och får med dem på våra utflykter och 
vandringar.

Projekt - Tusenskönan i toppskick!

Under verksamhetsåret färdigställer vi 
omplanteringen av Tusenskönan genom 

LEADER-projektet Tusenskönan i toppskick. 
Målet med projektet är att iordningställa par-
ken enligt befintlig växtplan och ansöka om 
att ändra parkens namn till ursprungsnam-
net Mariero. 

Parken ska under våren vara stängd för om-
strukturering och omplantering. 

På världsmiljödagen den 5 juni 2021 öppnar 
vi upp nya Mariero och välkomnar medlem-
mar för invigning. 

Målet är att parken i framtiden kan upprätt-
hållas av föreningen Ålands Natur & Miljös 
medlemmar. Parken ska fortsätta vara en 
inspirerande oas där ålänningar och turister 
kan njuta och även lära sig om betydelsen av 
grönområden i urbana miljöer. 

Simonsgränd, 22100 Mariehamn 018-17 230 | info@natur.ax | www.natur.ax
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Nätverkande och samarbete

Green Key och Blue Flag 

Green Key och Blue Flag certifieringarna 
startades upp av Ålands Natur och Miljö men 
drivs sedan 2019 av Visit Åland. Vi deltar 
i programmens styrgrupper och jury och 
utför fortsättningsvis kontrollbesöken på 
anläggningarna.  

Bärkraft

Ålands Natur & Miljö är medaktör i nätverket 
Bärkraft. Under verksamhetsåret ska vi gå 
igenom och utveckla samarbetet. Förenin-
gens verksamhet ska fungera som ett kom-
plement till Bärkrafts arbete. En öppen 
dialog ska ständigt vara aktiv för att undvika 
konkurrens. 

Under verksamhetsåret utreds möjligheten 
att tillsammans med Bärkraft utveckla kursin-
nehåll för utbildningstillfällen. Gemensamt 
kan vi vägleda och informera ålänningar hur 
man ställer om för ett hållbart och klimatvän-
ligt liv. 

Regereration 2030

Föreningen planerar att vara medaktör 
i Regeneration 2030s hållbarhetsvecka 
28.8-1.9.2021. 

Giftfri grundskola

På lokal nivå har materialet till vårt tidigare 
projekt Operation giftfritt dagis fått god re-
spons. Åländska grundskolor kommer att 
använda materialet för att skapa en giftfri 
grundskola. 

Nordiska samarbeten 

Ålands Natur & Miljö ingår i ett nätverk av 
nordiska naturskyddsföreningar som träffas 
årligen för att utveckla naturskyddsarbetet i 
Norden.  

Genom projektet Städa Åland har vi ett gott 
samarbete med nätverket Nordic Coastal 
Cleanup (NCCU). 

Årligen i september städar vi tre referens-
stränder på Åland och skickar statistik på 
mängder och typer av skräp till NCCU. På så 

sätt får vi en överblick på hur mycket skräp 
som spolas i land från våra närliggande hav 
och sjöar. 

De tidigare projekten Operation giftfritt da-
gis och Kemikaliekoll Åland har gett ringar på 
vattnet. Genom projektet Kemikaliesmart ö 
under år 2020 inleddes ett samarbete med 
Nordiska Ministerrådet för att sprida budska-
pet om kemikalier utanför Ålands gränser. 
Förhoppningen är att informationen sprids 
vidare under kommande år. Projektet Kemi-
kaliekoll Åland har även uppmärksammats i 
nordiska tidningar.

Ålands Natur & Miljö tillsammans med Sydbottens 
Natur och Miljö.
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Föreningssamarbete 

Vi handleder mindre åländska föreningar 
och erbjuder dem att använda Ålands Natur 
& Miljös mallar för exempelvis policys och 
riktlinjer. Vi ger råd om förenklad administra-
tion och skapar samarbete. Samtidigt fören-
klas arbetet för små ideella föreningar utan 
personal. 

Tillsammans med Ålands Naturskola, som 
drivs av det finlandssvenska förbundet Na-
tur och Miljö arrangerar vi utflykter och 
evenemang.

Exempel på föreningar vi samarbetar med:

• Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 
• Emmaus 
• Ekologiska odlarna på Åland 
• Föreningarna på Ålands 

Landsbygdscentrum

Myndighetssamarbete 

Under verksamhetsåret planerar vi att ha 
ett samarbete med Miljöbyrån på Ålands 
Landskapsregering kring information om in-
vasiva arter.

Föreningen har ett fortlöpande avtalat sa-
marbete med Mariehamns stad om skötseln 
av parken Tusenskönan.

Samarbete med Medborgarinstitutet plane-
ras genom att deras SFI-klasser bjuds in 
till våra utflykter inom projektet Träffpunkt 
skogen men också genom att vi bjuder in 
SFI-klasserna på studiebesök till föreningslo-
kalen. 

Ålands Natur & Miljö blir ofta tillfrågade av 
myndigheter, både lokalt och nationellt, att 
ge utlåtanden och remissvar gällande natur- 
och miljöfrågor. Med hjälp av vårt kontaktnät 
hittar vi personer som är specialister inom 
olika områden och kan med deras hjälp ba-
sera utlåtanden på fakta. Föreningen sitter 
med i olika arbetsgrupper och tillfrågas ofta 
om sin åsikt i både samhällsdiskussioner och 
debatter. 

Praktikarbete och sysselsättning 

Ålands Natur & Miljö tar regelbundet emot 
praktikanter för att skapa arbetstillfällen och 
läroplatser för unga. 

Genom samarbete med de sociala myn-
digheterna (KST) kan föreningen ordna tillfäl-
lig sysselsättning för personer som är i behov 
av det. Det kan t.ex. handla om rensning och 
skräpplockning i Tusenskönan. 

Tack vare våra olika projekt kan våra anställ-
da och medlemmar använda föreningen som 

en språngbräda ut i arbetslivet. 

Tidigare anställda och aktiva medlemmar har 
genom sitt brinnande engagemang i förenin-
gen fått ordinarie tjänster inom både privat 
och offentlig sektor. 

Föreningen skapar ständigt arbetsplatser 
via sina projekt. Till exempel har Green Key 
och Blue Flag både skapat permanenta an-
ställningar och höjt Ålands status inom grön 
turism. Genom kommande projekt strävar 
föreningen efter att fortsätta skapa nya 
arbetstillfällen.
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3.Medlemmen i centrum

Vi vill erbjuda alla medlemmar ett sätt att 
aktivera sig: en kurs, en studiecirkel, en 

grupp eller inspirerande möten. Medlems-
fikor är en inkörsport till föreningen och ett 
forum för diskussioner och information. Våra 
uppskattade informationstillfällen under be-
nämningen Café Planet är en möjlighet att 
uppmärksamma aktuella frågor.  

Det ideella arbetet i föreningen sker genom 
möten och mötesförberedelser, talkoarbe-
ten, diskussion och utlåtanden, deltagande i 
utskott och arbetsgrupper, hjälp vid evene-
mang, ledande av utflykter, studiebesök och 
exkursioner. Föreningens medlemmar bi-
drar med personlig kunskap och erfarenhet-
er i att skapa en levande organisation med 
utvecklande och inspirerande möten och 
insikter.

Medlemmarna har en central plats i föreningen och vi strävar till att vår 
verksamhet ska baseras på medlemmarnas vilja och engagemang.  

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

Vi vill driva en allt mer inkluderande verksam-
het och aktivera fler medlemmar. 
Våra medlemsmöten är numera välbesökta 
tillställningar där vi träffas och utbyter idéer.  
Målsättningen är att öka antalet aktiva och 
engagerade medlemmar och hålla medlems-
antalet på en stabil nivå.
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4.Våra mötesplatser

På föreningslokalen arbetar föreningens 
personal. Föreningslokalen fungerar ock-

så som ett mötesutrymme för styrelsen, olika 
arbetsgrupper samt studiecirklar. Medlem-
mar välkomnas att besöka lokalen och kan 
även få tillgång till mötesrummet för volontä-
rarbete utanför kontorstid. 

Ålands Natur & Miljö bjuder även andra mil-
jömedvetna aktörer att hyra in sig. Tillsam-
mans bildar vi Ålands gröna kontorshotell.  

Parken Tusenskönan kallas även för Marie-
hamns gröna vardagsrum och är en fristad 
för kulturhistoriskt växtmaterial. I parken 
samlas medlemmar för talkor, medlemsfikor 
och andra typer av sammankomster. Fören-
ingen förvaltar parken som är i Mariehamns 
stads ägo. 

Vår webbsida, elektroniska nyhetsbrev och 
sociala medier är viktiga kommunikationska-
naler och används flitigt. Ålands Natur & Mil-
jö administrerar ett tiotal Facebookgrupper 
dit medlemmar är välkomna att diskutera 
på ett öppet och respektfullt sätt. Vi tillåter 
inte diskriminerande, kränkande eller hatiskt 
innehåll i våra grupper. Utöver dessa mötes-
platser träffas medlemmar på föreningens 
evenemang som arrangeras på olika orter 
på Åland.

Föreningen har idag två centra-
la fysiska mötesplatser: fören-
ingslokalen på Simonsgränd och 
parken Tusenskönan i centrala 
Mariehamn, som under våren är 
stängd p.g.a. omplantering och 
omstrukturering. 
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5. Administration

Möten 

Föreningen håller stadgeenliga vår- och 
höstmöten för medlemmarna. Vi strävar 

efter att hålla medlemsmötena vid Green 
Key-certifierade anläggningar.  

Styrelsen sammanträder vid minst åtta ordi-
narie möten under året. Ledamöterna jobbar 
helt ideellt och stöder kansliets personal i di-
verse frågor som rör verksamheten.  

Under styrelsen finns ett verkställande ut-
skott (VU) som bistår verksamhetsledare 
och övrig personal i förberedande och verk-
ställande av beslut. Styrelsen väljer inom sig 
minst tre personer, varav en är föreningens 
ordförande, vice ordförande, sekreterare 
eller kassör, till det verkställande utskottet. 
Protokoll förs och delges till styrelsen. Ar-
betsgrupper kan tillsättas av styrelsen eller 
kanslipersonalen. 

Utöver de stadgeenliga medlemsmötena 
ordnas medlemsfikor för medlemmar några 
gånger per år. Det är en naturlig inkörsport 
till föreningens verksamhet och kombineras 
ofta med andra aktiviteter och information 
om aktuella teman.  

Personal och arbetsgrupper

Till kanslipersonalen hör verksamhetsle-
dare och medlemsansvarig. Utöver dessa 

finns projektanställda i föreningens projekt. 
Andra tillfälliga anställningar kan förekomma. 
Utöver kärnverksamheten skapar föreningen 
värdefulla och meriterande arbetslivsmöjlig-
heter genom till exempel praktikplatser och 
projektanställningar.   

Föreningen har under flera år haft sakkunniga 
talespersoner för de olika farlederna och en 
Advisory Board, ett rådgivande organ för för-
eningens samhällspåverkan. Styrelsen och 
kansliet ska under året utreda hur talesper-
sonernas och Advisory Boards kompetens 
ska tillvaratas i framtiden. 

Kommunikation  

Kommunikationen till föreningens medlem-
mar sker genom regelbundna nyhetsbrev 

via epostutskick. Föreningen är också aktiv 
på sociala medier och uppdaterar kontinuer-
ligt Ålands Natur & Miljös Facebooksida samt 
Instagram. På webbsidan www.natur.ax pu-
blicerar vi nyheter och aktuella evenemang 
som berör vår verksamhet. Under året tar 
vi fram en konkret kommunikationsplan för 
verksamheten. 

Under 2021 lanserar vi en ny, mer an-
vändarvänlig, webbsida. Den går under 
adressen www.natur.ax och ska förnyas 
både gällande grafik och innehåll. Målet 
är att sidan blir mera användarvänlig och 
att informationen blir lättillgänglig.

Besökare ska enkelt kunna hitta olika 
rapporter, protokoll samt information 
om verksamheten samt projekt. Det 
ska även vara enkelt för besökare att bli 
medlem, månadsgivare eller göra dona-
tioner till föreningen via webbsidan. In-
formation om föreningen ska även finnas 
tillgänglig på engelska. 
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Ekonomi 

Ålands Natur & Miljös verksamhet finansie-
ras till största delen av PAF-bidrag. Fören-

ingen får också bidrag från Mariehamns stad 
och söker årligen bidrag för olika projekt från 
olika finansiärer. 

Föreningens egenfinansiering består främst 
av medlemsavgifter, bidrag från månadsgiva-
re samt donationer. Målet för verksamhets-
året är att få fler månadsgivare och donato-
rer via vår webbsida. För att ytterligare öka 
egenfinansieringen upptar föreningen ibland 
deltagaravgifter, söker aktivt sponsorer samt 
får ekonomiska bidrag i form av kondolean-
ser och arv. Kontrollbesöken inom Green 
Key bidrar också till föreningens egenfinan-
siering. Ålands Natur & Miljö jobbar aktivt 
med att hitta nya sätt att öka föreningens 
egenfinansiering. Det planerade projektet 
Röster från rötterna kan inom några år öka 
föreningens intäkter genom att föreningen 
certifierar naturterapeuter. 

Föreningen har sedan några år en Skogsfond 
med syftet att köpa markområden i natur-
skydds- och rekreationssyfte. Fonden admi-
nistreras av en styrelse och en arbetsgrupp 
söker efter passliga markområden att köpa 
in. 
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