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OMBUDSMANNENS HÄLSNING

FRÅN ÖSTERSJÖNS
STRÄNDER TILL HEMMEN
– GÄRNINGAR FÖR HAVETS
BÄSTA
CORONAKRISEN försatte snabbt vårt samhälle i
ett svårt läge. En ljusglimt bland alla bekymmer är vårt
budskap: arbetet för Östersjöns bästa fortsätter. På vårt
arbetsfält, som är att rädda Östersjön, fortsätter planeringen och genomförandet av projekt tillsammans med
våra samarbetspartner. Till all lycka kräver de konkreta
åtgärderna för att rädda havet inga stora sammankomster.
Med undantag av några evenemang som vi blivit tvungna
att inställa eller flytta har vi kunnat fortsätta vår verksamhet i enlighet med planerna.
Stiftelsens ekonomiska grund klarar tills vidare av krisen. I fjol lyckades vår anskaffning av medel rekordbra, och
vi hade en stabil ekonomisk situation redan innan dess.
För detta vill vi tacka våra många samarbetspartner och
finansiärer. Utöver företags- och privatdonationerna får
vår finansieringsbas stabilitet också genom att några av
våra projekt är EU-finansierade eller får annan offentlig
finansiering. Långsiktighet är kärnan av vår verksamhet.
Vårt uppdrag att rädda havet kommer ju ännu att sysselsätta oss i flera årtionden.
I vår kan stiftelsen presentera exceptionellt många
nyheter. I den här donatorrapporten berättar vi om hur
projektet Gödselfrakt och pilotprojekten för återvinning
av gödselmedel i Satakunta har startat. Även de övriga
Ett Rent Östersjön-projekten gjorde framsteg. Vi berättar
också om projektet Muistojen meri/Minnenas hav, som vi
inbjuder er alla att ta del i. De många minnena om Östersjön ger en uppfattning om hur vi betraktar havet. Som
havets räddare är det viktigt för oss att se om vår relation
till havet, våra minnen om havet, förändras när havets
tillstånd förändras. Vi arbetar också för att främja Östersjödagen, som vi lanserade i fjol som Östersjöns egen
temadag och årligt återkommande fest. Dagen firas den
sista torsdagen i augusti.

Tvånget att fysiskt isolera oss från varandra har drivit
oss finländare ut i naturen: till skogarna och till älvarnas,
sjöarnas och havets stränder. Även om restauranger är
stängda och sammankomster förbjudna kan vi alltid gå ut
i naturen. Vid havet påminner vågornas stadiga rytm oss
om en större kraft än oss själva. Till alla lycka är det möjligt att hitta gemenskap även virtuellt, och många museer
och kulturinstitutioner har redan framgångsrikt delat sina
innehåll på nätet. På samma sätt funderar också vi på olika
möjligheter att göra innehåll som ger inspiration och sinnesfrid tillgängliga för alla som sitter hemma i karantän.
För att tillgodose detta behov utvecklar vi för närvarande
en tjänst tillsammans med Museiförbundet – ni kommer
att få höra mer om detta snart.
Mottot för vår stiftelse är ”Ingenting är omöjligt”. Under vår nästan 30-åriga verksamhet har vi blivit vana med
snabba vändningar i våra projekt. Projektet #VÅRTHAV
fortsätter trots pandemin. Det har stor inverkan som möjliggör kontinuiteten och skalbarheten i vårt arbete. Till vår
glädje kan vi berätta att vi i samarbete med Moomin Characters fattat beslut om att fortsätta kampanjen fram till
slutet av juli 2021. I stiftelsen ger vår erfarenhet av arbetet
i många krävande projekt och under besvärliga förhållanden oss extra energi. Vi fortsätter vårt arbete för att rädda
Östersjön och dess arv. Vi håller vårt fokus, går framåt steg
för steg och bit för bit i vårt eget arbete. Även under krisen
håller vi siktet inställt på att göra ett konkret, resultatrikt
och mätbart jobb.
Jag önskar er alla krafter under den här våren och under
sommaren, som snart börjar. Vi träffas snart vid havet, som
åter är lite mer blått!

Annamari Arrakoski-Engardt
John Nurminens Stiftelses ombudsman
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ÖSTERSJÖNS TILLSTÅND OCH
STIFTELSENS NYA PROJEKT

ÖSTERSJÖNS SITUATION EFTER
KLIMATFÖRÄNDRINGSVINTERN
VINTERN I SÖDRA FINLAND var rekordvarm och snöfri. Under
den fick vi uppleva vilka utmaningar klimatförändringen i värsta
fall orsakar för skyddet av vattendrag. I många älvar mättes rekordhöga näringsbelastningar. Till exempel i Sydvästra Finland
kunde älvvattnen tidvis föra med sig över hälften av det årliga
näringsflödet på en enda vecka. Tidigare upplevdes årets största
avrinning av näringsämnen under våröversvämningarna, men till
följd av klimatförändringsvintrarna mäts de största värdena för
avrinningen ofta i december, januari och februari.
Resultaten av havsforskningsfartyget Arandas vinterresa i år
visar att den stormiga och isfria vintern effektivt blandat om det
syrerika ytvattnet i Finska viken ända ner till de djupaste sänkorna
på havsbottnen. Fördelen med detta är att syresituationen var
exceptionellt bra i Finska viken, och forskarna upptäckte inget
giftigt svavelväte alls. Nackdelen är att de rika fosforreserverna i
djupen nu har blandats upp i hela vattenmassan, och Österjöns
ytvatten hade höga fosforhalter jämfört med medeltalet för de senaste 20 åren. På en mätstation mättes rentav mätningshistoriens
högsta fosforhalt. Halten av så kallad beräknad överskottsfosfor,
dvs. fosfor som blir kvar i ytvattnet efter den kvävebegränsade

vårblomningen, som direkt ger näring till algblomningarna på
sommaren, var dock mindre än år 2017 och 2019. Detta kan förebåda att algblomningen är lite lindrigare i sommar än under
de föregående åren. Detta beror naturligtvis på vindarna och på
havsvattnets temperatur. En varm och vindlös sommar främjar
massförekomster av blågröna alger.
Mätningarna under de senaste åren pekar på en negativ
trend som innebär att fosforhalterna i Bottenhavet ökar. Detta
syntes klart också i Arandas vintermätningar år 2020. Halterna
av löslig fosfor har stigit i Bottenhavet under hela 2010-talet. De
har så gott som fördubblats på tio år, vilket ökar sannolikheten
för algblomningar också på Bottenhavet. Tidigare betraktades
eutrofieringen framför allt som ett problem som gällde Finska
viken och Skärgårdshavet, men nu har eutrofieringen ökat också
på havsområden längre upp i norr.
Marjukka Porvari
Direktör för projekten Ett Rent Östersjön

Illustration: Joona Kotilainen
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HAVSRÄDDNINGSPROJEKTEN GÅR
FRAMÅT, ARBETET FORTSÄTTER
STIFTELSENS
NYA PROJEKT

SUSTAINABLE BIOGAS
UNDER 2017 finansierade stiftelsen en förstudie av riskerna i
hela Östersjöregionen för näringsutsläpp i Östersjön vid
biogasproduktion. Enligt studien, som blev färdig 2018,
orsakar biogasproduktion i flera länder i Östersjöområdet
näringsutsläpp som kommer ut i vattendrag och i Östersjön.
År 2019 ansökte stiftelsen tillsammans med ett projektkonsortium som består av olika organisationer om finansiering från
programmet EU Interreg Central Baltic för det nya projektet
Sustainable Biogas (Sustainable Nutrient Management in Biogas Production). Målet med projektet är att minska utsläppen
av näringsämnen från både biogasproduktion och användning
av rötrester i Finland och Lettland samt på Åland. Ett bifallande
beslut erhölls i januari 2020 och projektet inleds senare på våren.

MÅL
Minska biogasproduktionens
inverkan på vattendrag
Ta del av riskbedömningen som John Nurminens Stiftelse
låtit göra: Summary of the findings of the risk assessment
of biogas production in the Baltic Sea Region from nutrient
management perspective

STIFTELSENS NYA PROJEKT GÖDSELFRAKT
SIKTAR PÅ ATT FINNA LÖSNINGAR PÅ
UTSLÄPP AV NÄRINGSÄMNEN I ANSLUTNING
TILL TRANSPORT AV GÖDSELMEDEL
FÖR NÅGRA ÅR SEDAN identifierades inom arbetet för att
skydda Östersjön en ny och potentiellt mycket betydande källa
till utsläpp av näringsämnen: sjötransporter av gödselmedel.
Risken för utsläpp av näringsämnen förknippas med lastning
och lossning av gödselmedelslaster i hamnarna och med sköljning av lastrummen på fartyg som transporterat gödselmedel
som utförs på öppet hav. Problem vid lastning av gödselmedel
är bland annat är att gödselmedlen dammar eller att gödselmedel hamnar i vattnet antingen omedelbart i lastningsskedet eller
med dagvattnen från hamnen. Även andra moment i anslutning
till vilka dammande material transporteras med luften ut i omgivningen orsakar problem. Enligt internationella konventioner
är det tillåtet att släppa vatten som använts för att skölja fartygets
lastrum och som innehåller gödselmedel ut i havet 12 sjömil från
kusten eftersom dessa vatten inte innehåller skadliga ämnen.
Eftersom denna utsläppskälla i värsta fall kan ha en stor volym och stor betydelse för eutrofieringen av Östersjön, beslutade
stiftelsen i slutet av 2019 att starta det nya projektet Gödselfrakt.
I projektets första skede utreds de bästa tekniska lösningarna och
metoderna för lastning och lossning av gödselmedel i hamnarna
och för sköljning av lastrum. Avsikten är också att precisera problemets omfattning i Östersjöns största gödselmedelshamnar.
I det följande skedet främjas införandet av åtgärder som minskar utsläppen i hela Östersjöområdet i samarbete med aktörer i
branschen, till exempel med hamnar, hamnoperatörer, tillverkare
av gödselmedel och städer.

Projektets skala kan åskådliggöras med ett fiktivt exempel.
Ett lastfartyg är lastat med 5 000 ton gödselmedel. I
kombinationsgödselmedlet i lasten finns fem procent fosfor. Det i
fraktavtalen tillåtna svinnet, som i huvudsak uppstår i olika skeden
av lastningen och lossningen, är 0,5 % av lasten. I denna beräkning
är antagandet att svinnet endast är en tiondel av detta. Enligt detta
hamnar 2,5 ton gödselmedel i havet, och denna mängd gödselmedel
innehåller 125 kg fosfor. När denna mängd fosfor hamnar i havet, kan
den producera 125 ton alger. Illustration: Anne Haapanen
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GIPSBEHANDLING AV ÅKERJORD FÖRS UT I
VÄRLDEN I PROJEKTET GYPSUM INITIATIVE,
SOM JOHN NURMINENS STIFTELSE LEDER
I BÖRJAN AV 2020 inledde John Nurminens Stiftelse,
Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet projektet
Gypsum Initiative. Målet med projektet är att sprida
information om gipsbehandling av åkerjord i Östersjöområdet
samt utreda metodens tillämplighet i olika länder. Metoden
har observerats vara effektiv. Miljöministeriet finansierar
projektet utifrån ett anslag för samarbete i Östersjöområdet,
Barentsregionen och den arktiska regionen som
utrikesministeriet beviljat.
Syftet är att i det tvååriga projektet skapa samarbetsnätverk
för jordbrukare, forskare och myndigheter som möjliggör gipsbehandling i Baltikum, Polen, Tyskland, Sverige och Danmark,
göra småskaliga analyser om gipsets lämplighet för de lokala
förhållandena samt förbereda användningen av gips i större
skala och införandet av gipsbehandlingen i de nationella stödprogrammen för jordbruket i kuststaterna kring Östersjön.
Gips spreds på en åker i Nurmijärvi i gipsprojektet för Vanda
å hösten 2019. Foto: Ilkka Vuorinen

SAMPROJEKTET FÖR ÅTERVINNING AV
GÖDSEL I SATAKUNTA FÖRBÄTTRAR
ÅTERANVÄNDNINGEN AV NÄRINGSÄMNENA
I GÖDSEL
INOM HUSDJURSPRODUKTION uppkommer ett överskott av
gödsel, vilket är ett problem för många djurproduktionsgårdar.
Transport av flytgödsel kan utföras kostnadseffektivt endast på
åkrar som ligger på ett relativt kort avstånd. I områden med en
hög koncentration av djurproduktion sprids därför större mängder gödsel ut på åkrarna än vad växterna behöver, särskilt i fråga
om fosfor. Detta höjer åkrarnas fosfornivå, vilket i sin tur ökar
avrinningen av näringsämnen från åkrarna ut i vattendragen.
I Finland är djurproduktionen koncentrerad särskilt till Västra
Finland och Österbotten.
I pilotprojektet för återvinning av gödsel i Satakunta har John
Nurminens Stiftelse, köttproducenten HKScan, bolagets avtalsproducent av svinkött Emomylly och växtproducenten Raisio
avtalat om samarbete i syfte att förbättra livsmedelsproduktionens regionala näringsämnesbalans och minska avrinningen av
näringsämnen i Östersjön.

När gödseln bearbetas så att dess fosforhalt ökar och dess totala
massa minskar kan området för spridning av gödsel utvidgas till
åkerskiften som har låga fosfornivåer och ligger längre bort.
På bilden visas separerad gödsel. Foto: Kai Huovinen
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Under tre år kommer projektet att överföra sammanlagt cirka
7 500 kg gödselfosfor från en koncentration av djurproduktion
med näringsöverskott, Vittis i Satakunta, till ett odlingsområde
med näringsunderskott i Birkaland. Syftet är att producera lokala miljöfördelar genom att både vattendrag och jordmånen får
bättre miljöstatus, samt genom att minska näringsbelastningen
i Bottenhavet. Dessutom är syftet att ta fram information och
verksamhetsmodeller för att förbättra näringsbalansen inom
djurproduktionen i hela Finland.

ETT RENT ÖSTERSJÖN – NÄR UPPNÅR VI DET?
SKYDDET AV ÖSTERSJÖN kräver långsiktigt arbete.
Tack vare John Nurminens stiftelses satsningar och samarbetsprojekt har den årliga fosforbelastningen till följd av
övergödning i Finska viken minskat med hela 75 procent.
Detta är världsrekord inom arbetet för att skydda haven. På
hela Östersjöns nivå återstår det dock mycket att göra.

Diagrammet nedan beskriver mängden fosfor och kväve
som släpps ut i Östersjön och målen. För att uppnå en god
ekologisk status för Östersjön borde utsläppen av fosfor
minska med ytterligare 9 000 ton om året, och utsläppen
av kväve med ytterligare 50 000 ton om året.

UTGÅNGSLÄGET

1997-2003

fosfor

kväve
37 000

910 300

ton / år

ton / år

P
P
P

31 000
ton / år

P

842 000

2016

ton / år

P

N2
N2
N2
N2
N2

MÅLLÄGET
21 700

792 000
ton /
år

-41 %

-6 %

INFORMANT: HELCOM
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MINNENAS HAV

MINNENAS HAV – KOM MED FÖR ATT SPRIDA
ORDET OM ATT ÖSTERSJÖN ÄR UNIKT
I APRIL publicerades projektet Minnenas hav, för vilket målet är att belysa människornas minnen och uppfattningar om
havet från olika vinklar och att få finländarna att tänka på sin
relation till Östersjön. Det är viktigt att lyfta fram berättelsen
om havet och dess historia. Då förstår vi varför vårt unika Östersjön måste skyddas.
Utifrån mångfalden av minnen och finländarnas relation
med Östersjön skapas en transmedial utställningshelhet som
offentliggörs på Östersjödagen 27.8.2020. Minnen samlas in
också efter utställningen eftersom de kan användas senare för
att skapa nya utställningar, böcker eller podcasts.
Minnena från dem som gett sitt samtycke skickas också in
till Finska Litteratursällskapet SKS arkiv. Vårt mål är att lämna
ett bestående spår i nationens minne och utöka vårt nationella kulturarv!

KOM MED FÖR ATT SPRIDA BUDSKAPET OM
DET UNIKA ÖSTERSJÖN
DU KAN SKICKA IN MINNET som bild, text, ljudinspelning
eller videoklipp. Minnet kan vara långt eller kort, roligt eller rörande – eller skrämmande! Det viktigaste är att minnet är meningsfullt för dig på något sätt.
Läs mer om vår kulturgärning år 2020 och skicka in ditt eget
minne till oss på adressen:
www.johnnurmisensaatio.fi/sv/minnenas-hav/

Vi bjuder in John Nurminen Stiftelses samarbetspartner att dela adressen till projektets webbplats
och utmana sina egna intressenter att delta i
insamlingen av minnen.

UTMANA
DINA EGNA
INTRESSENTER
ATT KOMMA
MED!
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Från september erbjuder vi också våra partner möjligheten att låna den virtuella utställningen, som sammanställts av alla inlämnade
minnen, till sina lokaler.

ÖSTERSJÖDAGEN

27.8.2020 FIRAR VI DEN GEMENSAMMA
ÖSTERSJÖDAGEN
ÖSTERSJÖDAGEN är en årlig festdag som ordnas för att fira
havet. Dagen har lanserats av John Nurminens Stiftelse. Målet
med dagen är att få oss alla att njuta av vårt unika hemhav och
göra konkreta gärningar för dess bästa. Avsikten är inte bara att
fira Östersjön, utan också att öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia.
Stiftelsen önskar att en så mångsidig grupp av aktörer inom
både kultur och miljöskydd som möjligt medverkar som partner
för Östersjödagen. Tiotals instanser från städer och organisationer till kulturaktörer och företag har redan anmält sig som
partner till Östersjödagen.

ALLTID DEN SISTA TORSDAGEN I AUGUSTI
ÖSTERSJÖDAGEN firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Det är möjligt att delta i
Östersjödagen på många sätt, till exempel genom att ordna ett
evenemang som är öppet för alla eller genom att göra en gärning för Östersjön.
Evenemang kan ordnas i förhållande till vilket marint tema
som helst. Ett evenemang på Östersjödagen kan vara till exempel
en utställning, verkstad, guidad naturutflykt eller en föreläsning

som är öppen för alla. Organisationer, kompisgrupper, organisationer och alla som är inspirerade av Östersjödagen kan delta
som arrangörer. Evenemangen är öppna för alla och deltagandet är i huvudsak avgiftsfritt. Utöver att ordna evenemang har
Östersjödagens partner också göra gärningar för Östersjön.
Gärningen för Östersjön kan vara vilket jippo som helst
som firar havet. Res ut på äventyr till en holme tillsammans
med arbetskamraterna, samla en grupp som städar stranden
nära ert hem, laga en Östersjömeny tillsammans eller hitta på
någonting helt annat!
Organisationer, grupper och andra aktörer kan anmäla och
dela sina Östersjögärningar eller evenemang på Östersjödagens webbplats www.östersjödagen.fi
Vi följer uppmärksamt med coronaepidemiläget och myndighetsrekommendationerna. Flera evenemang planeras för
själva Östersjödagen 27.8.2020, men de kommer att genomföras
endast om myndigheterna anser att den övergripande situationen är säker. Vid behov kan Östersjödagen också genomföras
helt på nätet och i de sociala medierna, där deltagarna delar
upplevelser och erfarenheter.

KOM MED FÖR ATT FIRA ÖSTERSJÖDAGEN GENOM
ATT GÖRA EN GÄRNING FÖR ÖSTERSJÖN!
Dela ditt djupaste havsminne, laga en Östersjömeny tillsammans med dina arbetskamrater eller ordna ett gruppdopp för Östersjön. Få inspiration för din egen gärning för
Östersjön genom att läsa om de färdiga jippona för dagen:
www.itameripaiva.fi/sv/garningar/

ANMÄL DIN
EGEN ORGANISATION
MED I FIRANDET AV
HAVETS MÅNGFALD
OCH OMÄTBARA
VÄRDE.

www.östersjödagen.fi

27.8.2020
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#MEIDÄNMERI
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NYHETER OM ANSKAFFNINGEN AV MEDEL

MATERIALBANKEN FÖR FÖRETAGSSPONSORER
HAR UPPDATERATS
PSST, FÖRETAGSSPONSOR! Har du redan tittat på vår förnyade
materialbank? Här hittar du tips för skyddet av Östersjön som John
Nurminens Stiftelse sammanställt. Tipsen är lätta att dela till exempel
med dina följare på sociala medier. I materialbanken har vi också samlat ett omfattande material som ert företag kan använda för att visa att
det stödjer John Nurminens Stiftelses långsiktiga arbete för att skydda
Östersjön och dess arv.
Materialbanken finns på adressen:
www.johnnurmisensaatio.fi/sv/materialbank/
För att få ett lösenord till materialbanken, skicka e-post till vår medelsanskaffningsdirektör Erkki Salo, erkki.salo(at)jnfoundation.fi.

RÄDDA EN BIT AV ÖSTERSJÖN
EVENT COMING UP but no donation plan set up? Why don’t you save a piece
of the Baltic Sea, right in front of your favourite shore or cove? On the Foundation’s puhdasmeri.fi/en pages, you can save a piece of the Baltic Sea. A
new feature has been added, allowing you to create a team and to encourage
event participants to save their own pieces of the Baltic Sea. The total donated
amount will be accrued under your team. Together, you will protect the Baltic
Sea and preserve its valuable cultural heritage. The Baltic Sea is saved one
piece at a time – with your help.
Learn more on the site: www.puhdasmeri.fi/sv/

JOIN THE JOHN NURMINEN FOUNDATION'S
GREAT WAVE
EVENEMANG PÅ KOMMANDE och donationsobjektet saknas? Hur vore
det att rädda en bit av Östersjön utanför din favoritstrand eller -havsvik? På
webbplatsen puhdasmeri.fi kan du rädda en bit av Östersjön. Som en ny
funktion är det nu möjligt att skapa team och uppmana dem som deltar på
evenemanget att rädda sina egna bitar av Östersjön. Den totala donationssumman ansamlas i ditt teams namn. Tillsammans bidrar ni till skyddet
av Östersjön och dess värdefulla kulturarv. Vi räddar Östersjön bit för bit –
med din hjälp.
Läs mer på webbplatsen: www.johnnurmisensaatio.fi/sv/donera/

Foto: Timo Ketonen
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VI SKYDDAR ÖSTERSJÖN OCH
DESS KULTURARV

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

@johnnurmisensaatio

@jnurmisensaatio

John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö

