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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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De fem farlederna

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”. 2011 gjordes en 
uppföljning och programmet 
uppdaterades. Programmet innehåller 
konkreta målsättningar och åtgärder för 
hur Åland ska vända skutan mot 
hållbarhet, Ålands Natur & Miljö använder 
programmet som en grund till hur vi 
arbetar.

1. Ekosystem i
balans och
biologisk mångfald

2. Förnyelsebar
energi och hög
energieffektivitet

3. Allt vatten har
god kvalitet

4. Hållbar
konsumtion och
produktion

5. Välmående, tillit
och delaktighet



2021 2030 2051

Vi har tre gånger större are-
aler av välskötta betes- och 
slåttermarker än vid 2018. 
Dessa vårdbiotoper är 
ekonomiskt självbärande. 

Alla åkrars mullhalt 
klassas som hög.

Den hållbara skogsav-
verkningen motsvarar 
den hållbara avverk-
ningsvolymen samtidigt 
som återbeskogningen är 
livskraftig. 

Alla livsmiljöer och livs-
former som är av särskilt 
värde för den biologiska 
mångfalden är bevarade 
genom frivilliga åtgärder 
och lagstöd.

Vi använder våra naturresurser 
mångsidigt och med omsorg. 
Frodiga natur- och kulturland-
skap uppfyller en mångfald 
av mänskliga behov. Skogen 
är livskraftig och den hållbara 
avverkningen gynnar åländskt 
trähusbyggande. Svamp- och 
bärplockning, betesdjur, 
träindustrin och skyddade 
områden lyfter den åländska 
säregenheten. 

Sammanhängande kulturmarksområden 
har idag svagt skydd i lagstiftning. Area-
len av kulturmarker har minskat drastiskt. 
(i Finland med i genomsnitt 90% sedan 
1960-talet, på Åland något mindre men 
ändå betydligt). 

De gamla betes- och slåttermarkerna 
växer igen vilket leder till att arter som 
varit beroende av dem undanträngs. 

Ensidigt jordbruk har försämrat jordhäl-
san. En effekt är att mindre koldioxid 
binds i jordarna.

Åländskt byggande görs till stor del av ut-
släppsintensivt material. 

Vissa avverkningsmoment skadar naturen 
på ett oavsiktligt sätt.  Skogsbruket har 
minskat mängden död ved, som är kritisk 
för många arter. Efter stormen Alfrida 
2019 ökade dock mängden död ved 
avsevärt.

1,8% av den åländska naturen är fredad 
vilket är lågt jämfört med internationella 
mål. Ytterligare 1000 hektar av värdefulla 
biotoper som togs fram i biotopinvente-
ringen 2001-2003 är skyddade enligt natur-
vårds- respektive skogsvårdslagen. 

Flera viktiga arter och biotoper saknar lag-
stadgade skydd. Bristande hänsyn tas till 
naturaspekter vid exploatering, speciellt 
vid kustzoner. 

Invasiva främmande växt- och djurarter 
sprider sig och undantränger naturligt fö-
rekommande arter

Åtgärder

Identifiera och inrätta skyddsområden för 
vårdbiotoper samt informera och utbilda 
allmänheten. 

Gynna åländskt naturbeteskött vid upp-
handling och inköp.

Näringspolitik för bevarande och sköt-
sel av naturbetesområden (t.ex. inom 
LBU-program).

Ökad användning av varierande växtföljd 
och insatser för jordhälsa.

Alla ny- och ombyggnationer ska ske med 
åländskt trä. 

FSC-certifiera mer skog.

Informationsspridning och utbild-
ning i hållbar skogsvård.

System för frivilligt skydd av privat mark 
med ett särskilt fokus på strandskydd, för 
att bevara återstående obebyggda strand-
områden. Bibehållande av det naturskydd 
som jordförvärvsreglerna medför idag. 

Fler vetenskaplig-biologiska inventeringar 
över hela Åland.

Förteckning över privat skyddade fisklek-
områden och fågelskyddsområden.

Förstärk naturskyddet och öka arealen 
skyddade områden.

Utveckla hållbar naturturism på Åland.

Minska invasiva främmande djur- och 
växtarter.

Farled 1. 



2021 2030 2051

Vi säljer enbart utsläpps-
neutrala transportfordon.

Ökad energieffektivisering 
med 30 % jämfört med 2018.

Vår elförsörjning och upp-
värmning drivs av enbart 
förnyelsebara energikällor 
och vi exporterar el på 
årsbasis.

Den åländska bilparken är stor, 
gammal och fossilbaserad. Det 
finns fler registrerade fordon än 
invånare. Det är anmärkningsvärt 
internationellt. Det är oklart hur 
mycket fordonen körs. Antalet el-
bilar och laddhybrider ökar sakta.

Coronapandemin har möjliggjort 
distansarbete för många. Mötes-
resor och turistresor har minskat 
avsevärt sedan tre år tillbaka.

Vi konsumerar en hel del energi 
på Åland internationellt sett, och 
2/3 av energimixen är fossil (äv. 
trafik inkluderas). Landskapsfär-
jorna drivs på lätt brännolja som 
bränsle. Installerad solenergi har 
ökat på Åland.

Nya vindkraftverk byggs och pla-
nering av ytterligare vindkraftverk 
pågår.

Den totala energianvändningen, 
med sjöfarten inräknad, är på 
Åland 43 MWh / person / år.  

Av den åländska elmixen kom-
mer 70–80 % från Sverige och 
vindkraften står för enbart ca 20 
%. Den svenska mixen är ännu 
inte fullständigt klimatneutral. 
Vad gäller uppvärmningen finns 
fortfarande en hel del oljepannor 
kvar.

Enbart lokala förnyelsebara 
energikällor används för vår 
elförsörjning och uppvärmning 
och på årsbasis exporterar vi 
grön åländsk energi. Energi-
användningen har minskat 
markant genom energieffekti-
viseringar och grön el har blivit 
den viktigaste energibäraren. Vår 
fordonsflotta drivs enbart med 
förnyelsebara bränslen. På det 
sättet har vi blivit klimatneutrala. 

Åtgärder

El- och biogasdrift stöds av infrastruk-
tur, digitalisering och många olika 
finansieringsformer.
Ta bort hinder mot installation av ladd-
stationer och uppmuntra fastighetsä-
gare, kommuner och elbolag att skapa 
möjligheter till att ladda elbil i lägen-
hetshus/flerbostadshus/kvarter.
Uppmuntra till upphandling av fossilfria 
transporter och fordon som på sikt kan 
köpas begagnade av privatpersoner.

Utökad och smidig kollektivtrafik.

Planera för och understöd cyklismen 
genom t.ex. avdrag i beskattningen.
Miljöanpassat tonnage till skärgårdstra-
fiken. Kortare rutter än två timmar 
borde köras på eldrift.

Arbeta med beteendeförändringar som 
leder till minskad energianvändning 
och energieffektivisering. 

Förverkligande av Ålands första 
offshore-vindkraftpark.

Stödformer för (lokalproducerad) för-
nyelsebar energi. 

Fjärrvärmenätet moderniseras och 
användning av olja i fjärrvärmenätet 
fasas ut. 

Möjliggör byte från oljepannor och 
annan fossil uppvärmning av bostäder 
till hållbara alternativ. Informera om 
stöd, lönsamhet med investeringen och 
finansiering.

Restprodukter från samhället som inte 
duger till återbruk eller återvinning 
används till energiändamål.

Farled 2. 
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Skapa förberedande lagstiftning för 
kommande teknik med tre rör för 
vatten och avlopp vid byggande. Mer 
information och mer kontroll vid 
byggande. 

Skapa förutsättningar för att få 
privata avlopp i skick enligt lagen om 
avloppsreglering.

Fiskodlingar och vattenbruk som 
förorenar havsvattnet läggs ner. 

Obligatoriska fosfor- och kvävefällor i 
anslutning till åkrar och intensifierad 
rådgivning inom jordbrukssektorn. 

Utveckla effektiva avloppssystem vil-
ket minskar utsläpp i vattendrag och 
ökar recirkulation av näringsämnen 
och mullhaltiga ämnen.

Ett kluster för hållbar vatten- och 
fiskevård inrättas för att öka det folk-
liga engagemanget för vattenvård 
och vård av fiskeområden.oc
Skadliga bottenfärger, bekämpnings-
medel och andra skadliga ämnen 
förbjuds. 
Flera marina reservat ska inrättas. 
Fredning av landskapets och privata 
vattenområden vid fiskens lektider. 

Insatser för minskad bruksvatten-
konsumtion såsom teknik för multi-
pel återanvändning. 

Öka ålänningarnas medvetenhet om 
sin vattenkonsumtion.si

Ökad användning av dagvatten i våt-
marksområden och för bevattning. Skydd 
av grundvatten för framtida behov.

Breda skyddszoner till 
närliggande vattendrag vid 
skogsavverkning. 

Inga fler vattenorganis-
mer tillkommer i de röda 
listningarna över hotade 
arter och trenden blir sakta 
positiv.  Vi har balansera-
de bestånd av inhemska 
arter. Invasiva främman-
de arter sprids inte i våra 
vattenområden. 

Vi nyttjar 50 % mindre ren/
hushållsvatten än vid 2018.

Vi hushåller med vårt vatten och använ-
der rent vatten nästan enbart som dryck 
och för hygien. Skadligt näringsläckage 
och föroreningar till söt- och havsvatten 
har upphört från åländska aktiviteter. Cir-
kulation av näringsämnen som samhället 
genererar sker i lokalt fungerande system.  
Alla näringsämnen i våra avlopp är en re-
surs som tas tillvara i ett kretslopp. När 
det åländska dagvattnet når hav eller sjö 
har det runnit långsamt och genomgått 
en naturlig rening. På så sätt blir popula-
tionerna med vattenlevande organismer 
rikliga och varierande. Vattnet är en viktig 
del av den fysiska samhällsplaneringen. 
Vattnet har god ekologisk status och vi tar 
alla ansvar för vattnet. 

Vi förbrukar ca 165 l vatten/dygn/per-
son, där hygien och toalettspolning 
står för merparten av användningen. 
Det är mycket internationellt sett.

Icke-fungerande kretslopp av kväve 
och fosfor som behövs för vår lokala 
matproduktion bidrar till övergödning, 
algblomning och syrefria bottnar.

I synnerhet jordbrukets och fiskodling-
arnas näringsläckage är betydande, 
men fritidsbåtar och internationella 
kryssningsfartyg släpper också ut 
avloppsvatten direkt i haven trots 
lagstiftning.

Hushållens direkta utsläpp i naturen 
och havet sker i okänd omfattning och 
ofta i strid med gällande lagstiftning.

Förnyelseavverkningen inom skogs-
bruket förändrar både näringsomsätt-
ning och vattenbalans, ökar avrinning 
och utlakning av näringsämnen och 
sediment. Öppen svämgödselhan-
tering leder till näringsläckage och 
metanutsläpp. 

Medvetenheten om näringsläckage 
har ökat vilket gjort att bl.a. använd-
ningen av handelsgödsel har minskat. 

Skadliga ämnen sprids i haven som 
påverkar ekosystemen, såsom mikro-
plaster, mediciner, kemikalier och 
avfall. Ämnena har effekter också på 
kustnära livsområden och fågellivet. 
Vidare sker ett lokalt överfiske i Öster-
sjön som påverkar Östersjöns ekosys-
tem negativt.te Farled 3. 

2021 Åtgärder

Näringsläckage och läckage av 
andra skadliga ämnen till vat-
tendrag har minskat avsevärt. 

Varje ålänning har sitt avlopp 
i skick och följer lagen om 
avloppsreglering, samt arbe-
tar aktivt för att minimera sin 
påverkan på våra vatten.



2030 2051

Ett mått på välbefinnan-
de som bortser från BNP 
visar att välbefinnandet har 
ökat markant sedan dess 
införande.

Varukonsumtionen 
har sedan 2018 mins-
kat markant medan 
tjänstekonsumtionen 
har ökat i motsvarande 
grad. Vi konsumerar 
inom våra egna ekono-
miska ramar. 

Återvinningen har från 
2018 ökat med 30%, åter-
användningen har ökat 
med 40% och allt bioavfall 
recirkuleras. 

Det vi konsumerar har en 
stor användningsgrad ge-
nom bl.a. fler möjligheter till 
hyr-, låne- och bytestjänster. 

Alla vet att lycka kommer från det 
mellanmänskliga. Vår ekonomi 
består till stor del av tjänstekon-
sumtion och det materiella vi 
handlar är åländskt, klimatsmart, 
miljömärkt och ekologiskt, och 
tillfredsställer våra verkliga be-
hov. Våra materiella resurser har 
en stor användningsgrad, och vi 
pratar inte längre om avfall; alla 
oskadliga resurser finns i cirkulära 
system där återanvändning står i 
centrum.

Levnadsstandarden på Åland är hög 
och skuldsättningen ökar årligen, 
vilket vittnar om en allt ökande privat-
konsumtion. Vår konsumtion skapar 
ett stort ekologiskt fotavtryck vilket 
bidrar till spridning av ämnen på ett 
aldrig tidigare skådat sätt. Som en 
följd stöder vi bland annat låglönear-
bete i odrägliga förhållanden i låglö-
neländer. Spårbarheten på utländska 
produkter och påverkansmöjligheter-
na på dessa är låg.  
Coronapandemin har gett upphov till 
beteendeförändringar i positiv rikt-
ning genom minskat resande, ökning 
av odling, handarbete, renoveringar, 
hemester osv. Negativa effekter av 
pandemin är ökad konsumtion av 
prylar, ökad alkoholförsäljning och 
sämre psykiskt mående hos en del av 
befolkningen. Näthandeln har ökat.

Den åländska avfallsmängden är 
betydande (i genomsnitt 445 kg/
person/år, mitten i EU-statistik). 
Återvinningen är dessutom ofullstän-
dig. En biogasanläggning på Åland 
planeras inom 3 år. Vår konsumtion 
av plastprodukter bidrar inte bara till 
fossilberoende utan också nedskräp-
ning och utsöndring av mikroplaster. 
Sopförbränning är problematisk då 
askan från förbränningen inte kan 
cirkuleras.  

Låga nyttjandegrader av det vi köper 
är ett onödigt utnyttjande av ekolo-
giska och sociala resurser. Borrma-
skinen t.ex. används 12 min. totalt 
under sin livstid. Vi delar på inköpta 
materiella resurser i liten grad.

Farled 4. 

2021 Åtgärder
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2030

Ingen ska behöva 
känna sig ensam utan 
känner snarare stark 
tillhörighet till sam-
hället. 

Det finns inga löne-
skillnader mellan 
kvinnor och män 
och olika yr-
kesgrupper för 
likvärdigt arbete.

Sysselsättnings-
graden är hög och 
skillnaderna mellan 
samhällsgrupper har 
försvunnit.

Likvärdig skolgång för 
alla barn.

Missbruket av rusme-
del inklusive spel har 
minskat avsevärt. 

Kränkningar, våld och 
kriminalitet har mins-
kat i samhället. 

Vi har nått en hög grad av gemen-
skap där vi respekterar och hjälper 
varandra. Alla har samma förutsätt-
ningar för att leva hälsosamma och 
trygga liv samt har samma möjlighe-
ter att delta i samhället. Det lägger 
grunden för att alla kan blomstra 
och känna meningsfullhet i tillvaron.

Psykisk ohälsa antas växa som folkhäl-
soproblem i pandemins spår, och olika 
köns- och åldersgrupper påverkas i olika 
grad. Det saknas statistik gällande psykisk 
hälsa hos vuxna. Åländska ungdomar mår 
sämst i landet och användning av snus, 
rusmedel och även sexuellt våld har ökat. 
Permitteringar och arbetslöshet hos vux-
na påverkar hela familjens mående. 

Av de med en årsinkomst på över 40 000€ 
är en stor majoritet män, medan kvinnor 
oftast ligger i de lägre inkomstklasserna. 
Uttaget av föräldrapenningen är ojämn-
ställt. Långa föräldraledigheter med hem-
vårdsstöd ökar risken för fattigdom när 
kvinnor blir äldre. Inflyttade som saknar 
nätverk, kunskap om samhället och utbild-
ning riskerar ekonomisk utsatthet.

Utbildningsnivån ligger mitt i raden inter-
nationellt (ca 40 % har gymnasial utbild-
ning). På grund av Coronapandemin har 
arbetslösheten på Åland ökat markant, 
och mest hos ungdomar.  

Införandet av KST och de nya lagarna 
för barnomsorg, grundskola och soci-
alvård förbättrar det sociala skyddsnätet i 
samhället. 

Spelberoende och användningen av rus-
medel på Åland förekommer allt längre 
ner i åldersgrupperna. Det skapar bl.a. 
våld och annan kriminalitet samt ekono-
misk utsatthet. 

På många håll saknas representation för 
minoritetsgrupper och kvinnor i samhället 
och diskriminering förekommer. Flickor 
och kvinnor är mer utsatta för diskrimi-
nering på nätet än män. Det finns indika-
tioner på att kränkningar och våld bland 
unga ökar.  

Farled 5. 

2021 Åtgärder

Åtgärder och verksamheter som möjliggör me-
ningsfull sysselsättning och möjlighet att delta i 
gemenskaper för alla människor. 

Ha människan i fokus i allt beslutsfattande, oav-
sett ålder, kön, etnicitet och familjebakgrund. 

Skapande av en åländsk rapport om psykisk 
ohälsa för olika åldersgrupper, kön, etnicitet 
osv. som kan följas upp regelbundet. 

Stimulera möjligheter till arbete som passar oli-
ka individer i olika livssituationer. Skapa enga-
gemang för förenings- och volontärarbete.

Föräldrapenningen likställs lönen och utbetal-
ningstiden förlängs. 

Aktivt arbeta för lika lön för likvärdigt arbete 
och förebygga löneskillnader mellan olika yr-
kesgrupper, kvinnor och män. 
Underlätta mångsyssleri genom bl.a. kortare 
och flexiblare arbetstider. 

Utbildningsinsatser för hållbart ledarskap i 
samhället. 

Genomsyn av utbildningsväsendet utifrån be-
hovsanpassning. 

Jobba för attraktiv utbildning för livslångt läran-
de för människor i olika livsskeden 

Inrätta ett attraktivt praktiksystem. 

Det förebyggande arbetet mot beroenden utökas. 

Riktade insatser mot unga för att undvika kränk-
ningar och våld i kommande generationer. 

Stå upp för minoritetsgrupper och motarbeta 
diskriminering, kränkningar och våld. Lämna in 
besvär när lagar inte följs. 
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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 allmänheten som väljer beslutsfattare. 
Vi strävar också till att mobilisera 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 2022 har Ålands Natur & 
Miljö valt att fortsätta jobba 
med de tre fokusområdena:

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

Genom att kombinera verksamhetens
tre ben med de tre fokusområde-

na för 2022 har vi gjort en plan över oli-
ka evenemang, åtgärder, kampanjer m.m. 
som vi ska fokusera på under året. 
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 
medlemmarnas eget engagemang viktigt, 
det vill säga att den som kommer med 
ett initiativ även behöver vara beredd att 
själv på något sätt engagera sig i frågan.

Detta jobbar vi för 2022. Utöver dessa fokusområden arrangerar vi föreläsningar, Café 
Planet, studiecirklar och är aktiva i samhällsdebatten. Projekt för 2022 förutsatt att 
medel beviljas, är: Vision Mariero och Städa Åland.

Detta år fortsätter arbetet inom de tre 
fokusområdena på en mer nischad nivå. 
Inom alla områden är det viktigt att vi 
jobbar med klimatet i fokus för att motverka 
den negativa utvecklingen i 
klimatförändringarna som påvisades i FN:s 
klimatpanel IPCC:s senaste klimatrapport. 
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Projekt - Städa Åland

Under 2022 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.

Under 2022 kommer projektet att bli en 
egen organisation likt Håll Sverige rent, 
alternativt en del av en annan organisation. 
Mer konkreta åtgärder kommer att göras så 
att verksamheten kan stå på egna ben vid 
projektårets slut. Detta rör bland annat den 
nya strukturen, ekonomi och administration 
av verksamheten.

Under året kommer vi även att fortsätta 
med det arbete vi byggt upp inom 
projektet, det vill säga att fortsätta med att 
avlägsna skräp från naturen och att 
uppmuntra till att registrera in det på vår 
hemsida. Vi kommer fortsättningsvis även 
att utbilda och upplysa i fråga om skräpets 
skadliga inverkan på miljö, djurliv och oss 
människor. 
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Projekt - Vision Mariero

Målet med det LEADER-finansierade projektet
    Tusenskönan i toppskick var att iordningsställa

  trädgården Tusenskönan enligt befintlig växtplan. 

Projektet skulle ha slutförts under år 2021, men blev 
förlängt då projektet av flera olika orsaker fördröjdes. 
Projektets nya slutdatum är 31.5.2022.  Trädgården är 
under tiden stängd och planen är att öppna trädgården 
då projektet är klart. Under projektets gång har 
föreningen beslutat att trädgården byter namn till 
Mariero.

Medan arbetet i trädgården har pågått har en mer 
långsiktig vision växt fram som vi valt att kalla Vision 
Mariero. Tanken är att planera hela det biologiska 
kretsloppet i trädgården för att främja den biologiska 
mångfalden. Detta görs genom att förbättra jordhälsan 
och skapa olika mikroklimat vilket ska resultera i en 
estetiskt tilltalande miljö för djur och människor. Under 
projektets gång vill vi informera, utbilda och inspirera 
andra och skapa en långsiktig hållbarhetsplan för 
trädgården. På så sätt blir trädgården en plattform för 
att bredda kunskaper inom både trädgård och 
växtkunskap. Genom projektet skapas nätverk, och 
samarbeten utvecklas med aktörer som arbetar inom 
trädgård och social verksamhet. 

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

Regereration 2030

Föreningen planerar att vara medaktör 
i Regeneration 2030s hållbarhetsvecka 
2022. 

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 kontrollbesöken på 
anläggningarna.  

Bärkraft

Ålands Natur & Miljö är medaktör i nätverket 
Bärkraft och föreningen deltar aktivt i 
arbetsgrupper för flera av 
hållbarhetsmålen. Under verksamhetsåret 
fortsätter samarbetet. Föreningens 
verksamhet ska fungera som ett kom-
plement till Bärkrafts arbete. En öppen 
dialog ska ständigt pågå för att klargöra 
föreningens roll i förhållande till Bärkrafts så 
att verksamheterna kompletterar varandra.

Gemensamt kan vi vägleda och informera 
ålänningar hur man ställer om för ett 
hållbart och klimatvänligt liv. 

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 

Delar ur Ålands Natur & Miljös och fastländska Natur 
och Miljös styrelse.

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

Vi siktar på att fortsätta sprida information 
och kunskap från de tidigare projekten om 
kemikalier i vardagen (Operation giftfritt 
dagis, Kemikaliekoll Åland och 
Kemikaliesmart Ö) både inom och utanför 
Ålands gränser.

Simonsgränd, 22100 Mariehamn 018-17 230 | info@natur.ax | www.natur.ax
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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
• Ålands fågelskyddsförening
• Archipelago Pares

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 Mariero. 

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

Myndighetssamarbete 

Under verksamhetsåret planerar vi att 
fortsätta samarbeta med Miljöbyrån på 
Ålands Landskapsregering kring 
information om, och bekämpning av 
invasiva arter. Tillsammans med Archipelago 
Pares och Ålands fågelskyddsförening 
samarbetar vi för att påverka 
landskapsregeringen för att det ska finnas 
en långsiktig plan för bekämpning av 
invasiva rovdjur på Åland.

Föreningen har ett fortlöpande avtalat sa-
marbete med Mariehamns stad om skötseln 
av trädgården Mariero.

Samarbete med Medborgarinstitutet plane-
ras genom att deras SFI-klasser bjuds in 
till våra utflykter och evenemang.

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  
i olika arbetsgrupper och tillfrågas ofta om 
sin åsikt i samhällsdiskussioner och debatter.

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, inspirerar 
varandra och utbyter idéer.  Målsättningen 
är att öka antalet aktiva och engagerade 
medlemmar och hålla medlemsantalet på 
en stabil nivå.

Simonsgränd, 22100 Mariehamn 018-17 230 | info@natur.ax | www.natur.ax
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I föreningslokalen arbetar verksamhets-
ledaren, medlemsansvariga och projekt-

ledaren för Städa Åland. Föreningslokalen 
fungerar också som ett mötesutrymme för 
styrelsen, olika arbetsgrupper samt 
studiecirklar. Medlemmar välkomnas att 
besöka lokalen och kan även få tillgång till 
mötesrummet för volontärarbete utanför 
kontorstid. 

Ålands Natur & Miljö bjuder även andra mil-
jömedvetna aktörer att hyra in sig på en 
plats i vårt öppna kontorslandskap. 
Tillsammans bildar vi Ålands gröna 
kontorshotell.  

Trädgården Mariero är en fristad för 
kulturhistoriskt växtmaterial. I trädgården 
samlas medlemmar för talkor, medlemsfikor 
och andra typer av sammankomster. Fören-
ingen förvaltar trädgården 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.

4.Våra mötesplatser

Föreningen har idag två centra-
la fysiska mötesplatser: fören-
ingslokalen på Simonsgränd och 
trädgården Mariero 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.  

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

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.   

Föreningens Advisory Board är ett 
rådgivande organ för föreningens 
samhällspåverkan. Advisory Board 
fortsätter stöda föreningens arbete genom 
deltagande i arbetet med uppföljning och 
revidering av föreningens program Åland 
2030 för fulla segel, och föreningens 
verksamhetsplanering. De delar även med 
sig av sina erfarenheter och sin sakkunskap 
från ett flertal olika verksamhetsområden 
vid remissförfrågningar.

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. Där finns 
också olika rapporter, protokoll och 
förfrågningar, information om verksamheten 
samt projekt. Det är även enkelt för 
besökare att bli medlem, månadsgivare eller 
göra donationer till föreningen via 
webbsidan. Information om föreningen finns 
även tillgänglig på engelska. 

verksamhetsledare och medlemsansvarig.
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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. För att ytterligare öka 
egenfinansieringen upptar föreningen 
ibland deltagaravgifter, söker aktivt 
sponsorer samt får ekonomiska bidrag i 
form av kondoleanser 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. 

Föreningen har sedan några år en Skogsfond 
med syftet att köpa ett markområde i 
naturskydds- och rekreationssyfte. Fonden 
administreras av en styrelse och en 
arbetsgrupp söker efter passliga 
markområden att köpa in. Vi siktar på att 
under detta år hitta ett markområde som 
passar för föreningens syften.
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