D O N AT O R
- RAPPORT
NO. 1 / 2019
JUNI

Vi räddar Östersjön och dess arv för
kommande generationer

www.johnnurmisensaatio.fi

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
4

Ombudets hälsning
– Östersjön kommer att räddas ett
fotavtryck i taget

5

Vi uppnår resultat

6

En översikt av Östersjön
– Effektiva vattenskyddsåtgärder genom
gränsöverskridande samarbete

7

Projekten Ett Rent Östersjön

8

Jordbruksutsläpp
– Gipsprojektet för Vanda å

9

Havets interna belastning
– Närfiskprojektet och SEABASED

10

Industriellt avloppsvatten
– BEST-projektet

10

Framtida projekt

11

Viktiga kulturgärningar – Att skapa en bro
till världen

FÖLJ OSS
@johnnurmisensaatio
@johnnurmisensaatio
@jnurmisensaatio
John Nurmisen Säätiö
John Nurmisen Säätiö

John Nurminens Stiftelse
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
www.johnnurmisensaatio.fi
info@jnfoundation.fi
2

DONATORRAPPORT

3

OMBUDETS HÄLSNING

Östersjön kommer
att räddas ett
fotavtryck i taget

M

itt ödmjuka tack! Förra året
fick vi ett förtroendevotum
från våra företags- och privatdonatorer i form av en
rekordstor insamling som
gav 2,2, miljoner euro för
vår verksamhet. Det ligger på vårt ansvar att
styra dessa medel till en effektiv verksamhet.
Detta är ett enkelt löfte att hålla, eftersom det
finns rikligt med arbete och många åtgärder
att vidtas. Vår verksamhet är mångsidig, men
förra året riktades en exceptionellt stor andel
av insamlade medel till en ny innovativ vattenskyddsmetod och till projektet som sporrar den: av donerade medel gick sammanlagt
765 000 euro till gipsprojektet för Vanda å.
Framgången med medelanskaffningen samt
miljöministeriets finansiering för detta projekt är en fint bevis på finländarnas havsförsvarsvilja.
Samarbetsbyggare

Annamari Arrakoski-Engardt
Ombud

Vi utför konkret arbete till förmån för Östersjön
varje dag – men det räcker förstås inte. “Vi”
är större än denna stiftelse. Östersjön är i
högsta grad ett samarbetsprojekt, för vars
skydd det behövs påverkan på gräsrotsnivå,
medborgarsamhällets styrka, städer och
kommuner, miljöförvaltning, dotterstiftelser
inom Östersjöskyddet och övriga tredje
sektorns aktörer, företag, finansiärer,
riksdagsledamöter, lagstiftare, ministrar,
presidenter. Under denna valvår arrangerade
vi två mycket framgångsrika valdebatter
beträffande Östersjön. Jag var särskilt
glad över att representanterna för de olika
partierna var av samma åsikt om betydelsen
av skyddet av Östersjön.
Den finska statens storsatsning på gipsbehandling av åkrar vid Skärgårdshavet är ett fint
exempel på konkreta åtgärder inom skyddet
av Östersjön. Ett viktigt steg inom vattenskyddet är också tilldelningen av finansiering för
forskning i strukturkalk och fiberslam, inte
endast som en faktor för ökad odlingsproduktivitet utan uttryckligen som en faktor för en
minskning av övergödningen, eftersom gipsbehandlingen inte som åtgärd lämpar sig för
att användas på sjöarnas avrinningsområde.
Jag har en stor tilltro till finländsk vetenskaplig forskning: förhoppningsvis får vi tillgång
till nya vetenskapligt beprövade vattenskyddsmetoder under de kommande åren.
Vi har ökat samarbetet med andra aktörer och jag är särskilt glad över vår nya partner Naturförbundet, som redan under flera
år utfört värdefullt arbete inom miljöfostran.
Naturförbundets Östersjö-skolbesökare har
under åren mött hundratals och tusentals
skolelever och vi har nu glädjen att i samarbete med dem delta i coachningen och inspirera
eleverna samt även starta skräpkampanjen
#muovitonmeri (plastfritt hav) som syns vidsträckt på stränderna i sommar.

Vi framför tillsammans havets berättelse och bevarar naturens mångformighet.
Vårt mål är att rädda Östersjöns unika
natur och arv livskraftigt även för kommande generationer. Vi vill rädda blåstångsskogarna och bandtångsängar
som är viktiga för Östersjön samt havets
unika kulturarv, ända från fyrarna som
sträcker sig till höjderna till skeppsvrak
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som gömmer sig under ytan.
Vad är ditt Östersjöavtryck?
I vår kampanj som inleddes i början av juni lyfter vi
fram Östersjökalkylatorn som offentliggjordes
för ett par år sedan. Kalkylatorn, som utvecklats
av Naturresursinstitutet och forskarteamet på
Finlands miljöcentral, och som uppkommit
genom Helsingin Sanomats och även denna
stiftelses medverkan, är ett fint verktyg
med avsikt att öka människors förståelse
om betydelsen av egna val för Östersjöns
tillstånd. Vår kampanj uppmanar människor
att räkna ut storleken på sitt Östersjöavtryck.
Östersjöavtrycket kan var och en minska genom
egna val. Pröva du också
www.itämerijalanjälki.fi.
Med kalkylatorn är det möjligt att räkna ut näringsavtrycket som vi orsakar Östersjön och även
metoder och idéer för att kompensera det. Ett
enkelt exempel är att en gång i veckan ersätta
en köttmåltid med fisk som fångats hållbart från
Östersjön. Avsikten är inte att döma någon eller
få någon att känna sig skyldig utan genuint öka
medvetenheten om vad Östersjöavtrycket består av. Vi arbetar året runt för att förbättra Östersjöns ekologiska tillstånd. Vår viktiga uppgift
är att öka förståelsen för vad som behöver göras
– och vad som behöver förändras – för att rädda
Östersjön och dess arv.
För att verkligen åstadkomma en förändring
i Östersjöns tillstånd är det värt att kritiskt granska effektiviteten och kostnaderna för olika åtgärder. Klimatförändringens effekter förutspås
öka Östersjöns övergödning ytterligare. Övergödningen utgör förutom en beklaglig olägenhet för oss som njuter av havet också det allra
allvarligaste hotet mot den biologiska mångfalden i havet. Av dessa anledningar måste vi vidta
alla förstahjälpsåtgärder för att rädda Östersjön
samtidigt som vi fördjupar oss i grundorsakerna.
vilka vi brottas med just nu.
Å andra sidan vill vi inte begränsa Östersjöavtrycket till en enbart ekologisk sak utan granska
människans avtryck på havet även i ett mera bredare perspektiv. Havets tillstånd är ett resultat av
människans och havets växelverkan. För tillfället
kan tonen i berättelsen verka gå i moll, men jag
tror på människan som problemlösare och på
en utgång som går mera i dur. Östersjöns hundra- och tusenåriga berättelser är värda att framföras. Jag hoppas också att havet och minnena
som mina egna mor- och farföräldrar upplevt på
något sätt överförs till mina egna barn och bevaras till deras barn och kommande generationer.
Ett sätt att förmedla och dela med sig detta
havsarv är förstås en bok, för oss en viktig och
kär kanal för berättelser om havet. Förutom
mellan bokpärmarna hittar man oss också på utställningar, evenemang, podcastsändningarnas
ljudvågor och Loki-webbtjänsten. I år kommer vi
att publicera ett exceptionellt fint urval av faktaböcker om havet som leder oss till att beundra
Skärgårdshavets unika kulturarv, världshavens
undervattensvärld och Finska vikens rika historia. Havsmonstren har redan släppts loss i Vellamo-havsmuseet i Kotka, härnäst sätter vi kursen
på Skärgårdshavet. Välkommen på en resa till
havets land!
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21/31 genomförda Ett Rent Östersjön-projekt
Minskad fosforbelastning med 1 000 ton/år i
S:t Petersburg
En minskning på 75 % av fosforbelastningen i
Finska viken i samarbete med andra aktörer
Innovationspris till Nutributegräsrotsfinansieringsplattformen
ELO-stiftelsens matkulturpris till
Närfiskprojektet
650 000 kg vårdfiskad Östersjömört
1 000 hektar gipsbehandlade åkrar
40 publicerade böcker
4 Tieto-Finlandia-nomineringar
Över 1 000 havsberättelser i Loki-tjänsten
Navigeringstjänst för förebyggande av
oljekatastrofer
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E N ÖV E R S I K T AV
ÖSTERSJÖN

Effektiva vattenskyddsåtgärder
genom gränsöverskridande samarbete

Marjukka Porvari
Direktör för projekten
Ett Rent Östersjön

N

är båt- och stugsäsongen inleds och
man väntar på att badvattnet ska bli
varmare är det många som funderar
på hur tillståndet på blågrönalger
ser ut för sommarsäsongen. Många
av oss kommer ihåg sommaren
2018 som en algmardröm som man hoppas att aldrig ska bli verklighet igen. Den enda positiva saken
med alganhopningen förra sommaren torde ha varit att politikerna blev medvetna om Östersjöns och
insjöarnas dåliga tillstånd och anvisade 45 miljoner
euro till att användas under de följande tre åren för
att effektivera vattenskyddet i Finland.
Jag kommer inte ihåg en enda situation under
min egen 20-åriga karriär då man skulle ha gjort
en så här stor engångssatsning på vattenskyddet.
Pengar löser naturligtvis inte allt, utan det behövs
också effektiva och verkningsfulla vattenskyddsåtgärder genom vilka övergödningens belastning kan
minskas. Jag anser att det var en utmärkt nyhet att
man från effektiveringsprogrammet för vattenskyddet kommer att anvisa mer än 20 miljoner euro till
en effektiv och snabbverkande gipsbehandling av
åkrar vid Skärgårdshavet som är i dåligt skick. Vi har
i stiftelsen redan under många år i våra gipsbehandlingsprojekt av åkrar, först i Lundo och nu i Vanda å,
bekantat oss med metoden och vi vet att den fungerar. Det är fint att staten i stor utsträckning tar tillfället i akt beträffande denna effektiva metod under
de närmaste åren.
I vårt eget gipsprojekt på området av Vanda å är
avsikten att efter tröskningen börja gipsbehandla
mer än dubbelt så stor åkerareal än förra året, sammanlagt 2 400 hektar. Även vårdfisket av mörtfiskar
på Skärgårdshavets avrinningsområde fortsätter
som vanligt – fiskesäsongen är i gång som bäst och
vi önskar fiskarna bra väder och ryssjor fulla med
fisk.
Förutom åtgärder i hemlandet fortsätter vårt arbete som omfattar hela Östersjöområdet. Vårt mål i
BEST-projektet är att effektivera rengöringen av in-

dustriellt avloppsvatten vid kommunala reningsverk
i Finland, Estland, Lettland, Polen samt på Kaliningradområdet. Den senaste nykomlingen är vårt innovativa SEABASED-projekt, som syftar till att minska
havets interna belastning och där vi efter mer än ett
år av planeringsarbete äntligen kan utföra konkreta
åtgärder som pilotprojekt. Dessutom förbereder vi
ett antal nya effektiva åtgärder och projekt för att
förbättra havets tillstånd. Vi kommer att berätta
mera om dessa senare.
Sedan till sommarens algsituation: grundsituationen är besvärlig, eftersom saltpulserna som nått
Östersjön för några år sedan har höjt språngskiktet
för havets salta och tunga grundvatten, d.v.s. haloklinet, så högt att det från botten av Östersjöns huvudbassäng finns ett hinderfritt flöde till vårt havsområde. Vattnet i bottnen av huvudbassängen är
däremot mycket fosforrikt på grund av den interna
belastningen som utlöses av syrelösheten. Finlands
miljöcentral har uppskattat att risken för blågrönalger i Finska viken sommaren 2019 kommer att vara
på samma nivå som åren innan, alltså betydande,
och i Skärgårdshavet samt i sydöstra Bottenhavet
måttlig. På övriga håll i Bottenhavet och Bottenviken
är risken låg. Mycket beror också på sommarens väderlek: ett varmt och vindstilla väder kan få blågrönalgblomningen att växa kraftigt.
Trots bekymren med alger önskar jag våra donatorer härliga sommarstunder på Östersjöns stränder, i skärgården och ute på öppna havet! Ert stöd
möjliggör vårt arbete för att rädda havet och vi lovar att också i fortsättningen göra vårt yttersta för
att förbättra dess tillstånd genom effektiva vattenskyddsåtgärder såväl i hemlandet som utomlands.

PROJEKTEN ETT
RENT ÖSTERSJÖN
Vårt arbete styrs av mätbara
resultat och effektivitet. Vi
utför konkreta åtgärder genom
gränsöverskridande samarbete
och obundet.

Avslutade projekt
Pågående projekt
Samarbetsprojekt

GIPS
PILOT GIPSPROJEKT FÖR
VANDA Å

Viborg
Udarnik
S:t Petersburg

TANKERSKYDD
PROJEKT
NÄRFISKPROJEKT

ODLING AV
BLÅMUSSLOR

Kohtla-Järve

SEABASED

Pöltsamaa

Gattjina
Kingisepp

Fosforit

Riga
Jurmala
Jelgava

Polotsk
Vitebsk
Molodetšno
Lida

Gdansk
BEST projekt

Grodno

Baranovichi

Slonim

Szczecin

Warszawa
Leszno

Brest

Doruchow

Lviv
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H AV E T S I N T E R N A
BELASTNING
NÄRFISKPROJEKTET - Från havets vågor till tallriken

JORDBRUKSUTSLÄPP

Bild: Miina Mäki

Jordbruket står i en nyckelposition då man undersöker
metoder för att minska näringsbelastningen på de finska
havsområdena. Gipsprojektet för Vanda å förbättrar
vattenkvaliteten i Vanda å och Östersjön.
GIPSPROJEKTET FÖR VANDA Å
- Mot klarare vatten

I

nom ramen för gipsprojektet för Vanda å
behandlas under åren 2018–2020 upp till 3
500 hektar åkrar vid Vanda åns avrinningsområden med gips. Åtgärden minskar belastningen av näringsämnen och fasta ämnen i Vanda å och Finska viken och förbättrar
därmed vattenområdenas ekologiska tillstånd
och rekreationsvärde. Projektet har möjliggjorts
av John Nurminens Stiftelses privata donatorer samt spetsprojektfinansieringen som beviljats av miljöministeriet. I projektet deltar John
Nurminens Stiftelse, föreningen Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Helsingfors universitet samt Finlands miljöcentral.
Gipsbehandlingen utförs av lokala jordbrukare.
Gipsprojektet för Vanda å som inleddes 2018
fick en flygande start då 23 entusiastiska jordbrukare anmälde sig för projektet. Totalt 1 070
hektar av åker behandlades med gips då vädret
var gynnsamt. Vattenskyddsmetoden är helt avgiftsfri för jordbrukaren. Projektet ansvarar för
alla kostnader i samband med gipsets transport
och spridning samt för planeringen av arbetet.
Gipsbehandlingen fortsätter 2019 med målet att sprida gips på mer än 2 000 hektar efter
tröskningen på hösten. Jordbrukare från Vanda
ås hela avrinningsområde får en kallelse till att
delta. Förutom gipsspridningen följer man i
projektet åtgärdens inverkan på avrinningsvattnets kvalitet och fiskbeståndet.
Under 2018-2019 genomförde John Nurminens Stiftelse gipsbehandling också i Borgå när
Borgå vatten neutraliserade sitt eget näringsavtryck genom att stöda gipsspridningen på Borgå
ås avrinningsområde.

Närfiskprojektet återvinner en betydande
mängd näringsämnen från havet till land
genom vårdfiske av mörtfiskar samt bygger upp
en rutt för den otillräckligt utnyttjade inhemska
fisken till finländarnas mattallrikar.
Karpfiskbestånden vid den finländska kusten
har växt, delvis troligtvis på grund av övergödningen i vattendragen. Karpfiskbestånden tävlar
om näring och livsrum med andra mer ekonomiskt fördelaktiga fiskarter. Effektivt fiske inriktat på karpfisk kan förbättra fiskens tillväxt och
även ge mer utrymme för rovfiskar och därmed
balansera fiskbeståndets sammansättning.
Förutom att inhemsk mörtfisk är läcker och
hälsosam reducerar fångsten också näringsämnen från Östersjön. Ett smart och välsmakande
sätt att skydda vårt älskade hav är att äta fisk
som har fångats på ett hållbart sätt i Östersjön.
Inte ens skadliga ämnen hindrar en från att äta
mörtfiskar, eftersom de inte kan samlas i mager
fisk.
Braxen, den mest undervärderade resursen i
Östersjön, har funnit sin väg till många människors tallrikar med hjälp av John Nurminens
Stiftelses Närfiskprojekt. I butikerna finns det

redan smakliga braxen- och mörtprodukter i
vilka man utnyttjat Närfiskprojektets mörtfisk.
Pirkkas skärgårdsbiffar har varit populära. Kesko utökade också sitt produktsortiment med nya
skärgårdsbiffar med spenat. Järki Särki-konserverna hittas på hyllorna i allt fler butiker. Dessutom lanserade Särkifood Oy en ny frysvara med
malet fiskkött som tillverkats av inhemsk braxen
från Östersjön.
År 2018 fiskades inom ramen av projektet
omkring 200 000 kilo braxen och mört och till
följd av detta reducerades 1,6 ton av fosfor från
Östersjön. Under hela projektet har cirka 4,5
ton fosfor kunnat reduceras från Östersjön. Målet 2019 är att fånga 200 000 kilo mörtfisk. Vi
kommer att fortsätta vårt arbete inom kommersialiseringen av produktionskedjan, så att allt
fler mörtfiskprodukter ska hittas på butikernas
hyllor och slutligen också på tallrikarna efter att
projektet slutförts.
Utbud och efterfrågan går hand i hand, och
konsumenten har stor makt. Om du inte hittar
hållbart fiskade mörtprodukter ännu i din närbutik, lönar det sig att fråga köpmannen om en
möjlighet att få produkterna till sortimentet!

SEABASED - Lösningar för att minska havets inre fosforbelastning

Bilderna uppifrån ned: Ilkka Vuorinen, Oona Lavonsalo, Ilkka Vuorinen
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John Nurminens Stiftelse har länge arbetat för
att minska fosforutsläppen till havet som ökar
tillväxten av blågrönalger och detta har lett till
resultat. Tyvärr har ett överskott av fosfor på
grund av människans verksamhet hamnat i Östersjön redan under årtionden.
Fosforlasten, som också kallas för havets
interna belastning, hamnar i havets bottensediment och i syrelösa förhållanden frigörs den
igen för att användas av alger. Rikliga algblomningar sjunker till botten när de dör och deras
nedbrytning förbrukar syre och försvagar bottnens syretillstånd ytterligare. Enligt Finlands
miljöcentrals senaste studie har antalet syrefria
botten i Östersjön ökat och huvudbassängen
är fortfarande i dåligt skick, vilket tillsammans
med det varma vädret kan leda till somrar med
betydande mängder av blågrönalger också under de kommande åren.
Stiftelsen inledde det treåriga projektet
SEABASED (Seabased measures in Baltic Sea
Nutrient Management) i mars 2018. Projektets
avsikt är att minska övergödningens effekter på
Östersjön. I projektet utvärderas de åtgärder
som vidtas i syfte att förbättra havsområdets
tillstånd genom att minska havets interna belastning. En del av åtgärderna stöder även den
cirkulära ekonomin eftersom näringsämnen
från havet återanvänds på land. Inom ramen för

projektet genomförs även pilotprojekt med utvalda åtgärder i kustområdets havsvikar.
Åtgärder som genomförs inom projektet i
form av pilotprojekt är bland annat att avlägsna sedimentets aktiva syreförbrukande ytskikt,
ta tillvara det näringsrika bottenskiktets vatten
för att återanvändas inom jordbruket och binda
fosfor till havets bottensediment med hjälp av
kalkstensbaserat naturmaterial. Dessutom planeras på Åland ett kompensationssystem för
undervattensmiljön i syfte att framöver vara en
lokal skyddsmetod för havet som även kan til�lämpas annorstädes.

DONATORRAPPORT

9

Bilder: Jukka Nurminen

INDUSTRIELLT
AV LO P P S VAT T E N

I BEST-projektet effektiviseras
behandlingen av industriellt avloppsvatten

I

bosättningscentrum leds industriellt avloppsvatten ofta till det kommunala avloppssystemet. Men ibland kan industriellt
avloppsvatten skada avloppsnäten, utrustningen och reningsprocesserna och till och
med orsaka farliga situationer för arbetstagarna i reningsverken. Om reningsverken inte
kan rengöra dem tillräckligt effektivt, kan närings- och skadliga ämnen hamna i vattendragen.
BEST-projektet (Better Efficiency for Sewage
Treatment) är ett projekt för effektivare rengöring av industriellt avloppsvatten i kommunala
reningsverk i Östersjöområdet. Förbättringar
kan uppnås bl.a. genom att utveckla samarbetet mellan industri, myndigheter och vattenverk
samt genom att göra konkreta investeringar för
reningsverk. Projektets huvudfinansiär är EU:s
Interreg Baltic Sea Region-programmet.
Under år 2019 utreder projektet de viktigaste
utvecklingsbehoven i olika länder samt bear-

betar rekommendationer och ett utbildningsprogram för att förbättra behandlingen av industriellt avloppsvatten. Ostfabrikerna E-Piim i
Estland och Latvijas Piens i Lettland investerar i
en förbehandling av avloppsvatten så att kapaciteten i de lokala reningsverken inte ska överskridas. Dessutom förbättrar vattenverken uppföljningen av framtida avloppsvatten (Põltsamaa,
Estland), reduceringen av fosfor (Doruchow,
Polen) och slambehandlingen (Leszno, Polen).
Projektgruppen arrangerar under året evenemang i S:t Petersburg, Riga och Kaliningrad
angående en gemensam behandling av avloppsvatten från industrin och hushållen i Ryssland, livsmedelsindustrins avloppsvatten och
förbehandlingsmetoder för industriellt avloppsvatten. Syftet med evenemangen är att utbyta
information och sprida god praxis.

för spridningen av rötrester på förhand funBIOGASPRODUKTION
derat ut en tillräcklig åkerareal eller en annan
Löftet om biogas är stort, men riskerna för lämplig metod. Om rejektvattnet leds till komdess utsläpp av näringsämnen måste överva- munala reningsverk, ska reningsverken ha en
kas. Stiftelsen inledde år 2017 en förstudie om tillräcklig kapacitet för rejektvattnet eller så ska
näringsämnesutsläpp inom biogasproduktio- rejektvattnet förbehandlas.
nen på Östersjöns avrinningsområde. Riskbedömningen genomfördes av ett konsortium BIOGASANLÄGGNINGEN I LVIV
bestående av nio expertorganisationer under
ledning av den tekniska högskolan i Riga. En- I projektet byggs inom den närmaste framtiligt utredningen som stod klar 2018 är produk- den ett effektiverat fosforreduktionssystem för
tionen av biogas kopplad till risker och många avloppsvattnet från biogasanläggningen i Lviv
av dessa berör flera av länderna i Östersjöom- i Ukraina. Staden ligger på Östersjöns avrinrådet. År 2019 strävar stiftelsen efter att hitta ningsområde och genom projektet säkerställs
finansiering och samarbetspartner för att ge- att fosforn i slammet som används som råvara
nomföra ett projekt i anslutning till minskning för biogasproduktionen inte hamnar i Östersjön
och övergöder den.
av riskerna med biogasproduktion.
Med hjälp av en effektiv reduktion av fosBiogas är en välkommen förnybar energiform och biogasproduktion skapar nya möj- for kan man förhindra ett årligt fosforutsläpp
ligheter för återvinning av näringsämnen. I på ca 110 ton till vattendragen. Byggarbetet av
kampen mot klimatförändringen behövs i biogasanläggningen har fördröjts. Stiftelsen
brådskande ordning förnybara energiformer, kommer att under år 2019 konkurrensutsätta
bland dem biogas, som kan användas för att er- och ingå ett avtal om konsultarbete för att försätta fossil energi. Löftet om biogas är enormt bereda tekniska och kommersiella upphandoch nya anläggningar byggs i Europa i snabb lingsdokument för förvärv av investeringar i
fosforreduktion.
takt.
John Nurminens Stiftelse har också stött
på problem med biogasproduktionen i sitt NÄRFISKPROJEKTET I SVERIGE
skyddsarbete för Östersjön. Dessa är vanligtvis
koncentrationen av stora mängder näringsäm- OCH PÅ ÅLAND
nen i vissa områden, vilket kan leda till negativa
effekter för vattendragen. Ansamlingen av nä- Stiftelsen har ansökt om finansiering för ett
ringsämnen i vissa områden sker ofta trots bio- spin off-projekt inom ramen för Närfiskprogasproduktionen, men produktionen av biogas jektet som genomförs i Sverige och på Åland.
kan i vissa fall förvärra problemet. Uppmärk- Syftet med projektet är att öppna marknaden
samhet måste ägnas åt behovet av att noggrant för mörtfiskprodukter i Sverige och att inleda
beakta produktionens effekter på vattendragen fångst av mörtfiskar längs med svenska kusten
redan vid planeringen av anläggningarna. I en och på Åland.
korrekt genomförd biogasproduktion har man
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Betydande kulturgärningar:

ATT SKAPA EN BRO
TILL VÄRLDEN

Vi vill framföra havets berättelse: havet, som fungerar som en bro till världen för oss finländare. Det är viktigt att göra
berättelsen om havet och dess historia känd för att vi samtidigt lär oss förstå varför vårt unika Östersjön även måste
skyddas. Vår verksamhets mångfald gör oss unika: vi arbetar för Östersjöns bästa över generationsgränserna.
Böcker som handlar om havets berättelser utgör en viktig och kär kanal för stiftelsen. John Nurminens Stiftelse
som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. Stiftelsens
kulturverksamhet som betonar sjöhistoria har koncentrerats till sjöfartens, upptäcktsresornas och kartografins
historia, samt att göra dessa kända. Basen för verksamheten är stiftelsens samlingar av havskonst, marinantikviteter
och antika kartor. John Nurminens Stiftelse som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling
och havsrelaterad information. Stiftelsen ger ut högklassiga fackböcker riktade till allmänheten om sjöfartens,
marinkonstens, upptäcktsfärdernas och kartografins historia samt om Östersjöns nuvarande tillstånd.
År 2019 publicerar stiftelsen fyra nya böcker. Böckerna handlar såväl om havsmonster, Skärgårdshavets unika kultur
som den finländska segelfartygssjöfarten från fregatten Vanadis synvinkel. I verket som publiceras i september 2019
presenteras hisnande vackra undervattensbilder som tagits av stiftelsens grundare Juha Nurminen.
Förutom mellan bokpärmarna hittar man oss också på utställningar, evenemang och på webben. Loki-webbtjänsten
som är öppen och fritt tillgänglig för alla innehåller pärlorna i havsmuseernas samlingar, tips för utflyktsmål och
information om den maritima kulturen. I Loki-tjänsten skapar fascinerande berättelser, de bästa utflyktsmålen och
informationen om Östersjöns historia och kultur oemotståndliga berättelser om det omgivande havet. I stiftelsens
podcast-serie kan man lyssna till havets berättelser då gästerna berättar sina egna historier och minnen som gäller
Östersjön.
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