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Pelasta Itämeri ja  
sen perintö 
kuukausilahjoittajana: 

www.johnnurmisensaatio.fi/lahjoita

 

Östersjön behöver hjälp av alla som bor kring det. 
John Nurminens Stiftelsen ser till att vi genom att 
stödja stiftelsens verksamhet kan ändra riktningen 
och framtiden för ett av världens mest förorenade 
hav. Konkreta åtgärder är det enda sättet att rena 
havet. På så sätt kan vi bevara Östersjön både för 
oss och för kommande generationer.

 
- MEERI KOUTANIEMI,  

FOTOGRAF, JOURNALIST

Bild: Anna Karhu-Cormier

http://www.johnnurmisensaatio.fi/lahjoita
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Bild: Ilkka Vuorin
en

UTHÅLLIGHET I FARLIGA VATTEN

JOHN NURMINENS STIFTELSE klarade sig bra i de far-
liga vattnen, dvs. coronaåret 2020, både i fråga om mede-
lanskaffning och genomförande av projekt. Vi dök ner i 
distansarbete och skapade ett nytt sätt att jobba virtuellt 
och lyssna på oss själva, varandra och våra samarbetspart-
ner – med målet klart för ögonen. 

I slutet av förra året 
kunde vi slutföra två 
viktiga projekt.

Vaccinationstakten framskrider och i och med det också 
förhoppningarna om att kunna ordna evenemang. I vilket 
fall som helst firar vi Östersjödagen den 26 augusti 2021 
antingen tillsammans och njuter av sommarfagra augusti 
eller, om situationen så kräver, helt virtuellt. I sommar lö-
nar det sig också att styra kosan mot Björneborg. Utställ-
ningen Kartalla ollaan vid Satakunta museum presenterar 
pärlorna i stiftelsens kartsamling.

I slutet av förra året avslutade vi två betydande projekt: 
Gipsprojektet vid Vanda å, där vi behandlade över 3600 
hektar åkrar med gips. Gipsbehandling är en kostnadsef-
fektiv åtgärd och minskar näringsbelastningen från åkrar 
till vattendrag med 50 procent. Vi avslutade också det 
EU-finansierade BEST-projektet, där reningen av industri-
ellt avloppsvatten i kommunala reningsverk förbättrades 
både genom investeringar och genom bättre metoder. 
Projektets rekommendationer till politiska beslutsfattare 
och myndigheter har tagits emot positivt av Kommissionen 

för skydd av Östersjöns marina miljö, och i vissa länder har 
man redan börjat ändra miljötillståndspraxis i den riktning 
som projektet rekommenderar.

Dessutom lyckades vår stiftelse kommersialisera 
vårdfisket på Östersjön inom Närfiskprojektet. De goda 
resultaten av projektet och den ökande populariteten för 
inhemsk vild fisk på konsumenternas tallrikar ledde också 
till det nya Baltic Fish-projektet. Projektet syftar till kom-
mersialisering av vårdfisket av karpfisk också på Åland 
och i Sverige. Hållbart vårdfiske är ett bra sätt att minska 
näringsbelastningen i Östersjön och karpfisk erbjuder en 
hälsosam och klimatvänlig proteinkälla.

Vi kommer att fortsätta vårt konkreta, mätbara och ef-
fektiva arbete i våra åtta pågående projekt, som alla syftar 
till att minska övergödningen, som är det mest omfattande 
och aktuella problemet i Östersjön. På detta sätt bidrar vi 
också till att bevara den marina mångfalden. Mångfalden 
lyfts också fram i John Nurminens Stiftelses nya böcker 
i vår: Johanna Pakolas Vaarallisilla vesillä, som belyser 
östra Finska vikens glömda historia, och Raimo Sundelins 
bildverk Meren muisti – Havets minnen, där den marina 
naturens mångfald har en central roll.

Klimatförändringen flåsar oss i nacken, naturförlust 
hotar. Men vi vet att det ännu inte är för sent!

Havet svallar fritt – vi ses på vågorna.

FD Annamari Arrakoski-Engardt
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse

Bild: Timo Ketonen



VÅRT ARBETES ANDEL AV DE 
UTSLÄPPSMINSKNINGAR SOM GENOMFÖRTS  

I ÖSTERSJÖN ÄR 70 %

Vi har minskat fosforbe-
lastningen i Östersjön 

med 30 % jämfört med 
det övergripande målet, 

som är 70 % av den faktis-
ka belastningen.
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* Utsläppsnivå för 
gott ekologiskt 
tillstånd i Östersjön 
(HELCOM).

Utsläpp  
1997—2003

37 000

Utsläpp  
2017

30 000

JNS:s andel av 
minskningen 
4 700

Årligt  
fosforutsläpp  
i Östersjön, ton

Minskade  
utsläpp  
Från 2003 

7 000
Av 
minsknings 
målet fattas 

8 000

Minskningsmålet för 
programmet för skydd 
av Östersjön

15 000 
av den genomsnittliga 
nivån för 1997—2003

Målutsläppsnivå 
22 000



Vintern 2021, som började ovanligt 
kall, snöig ochistäckt, är i många 
avseenden bättre och naturligare 
för Östersjönän den föregående 
vintern utan snö och is.
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ÖSTERSJÖNS TILLSTÅND OCH STIFTELSENS 
PROJEKT ETT RENT ÖSTERSJÖN

ETT VÄXANDE PROBLEM UNDER ISEN

SKYDDET AV ÖSTERSJÖN blir vanligen ett offentligt samtals-
ämne under sommaren, då semesterfirarna tillbringar tid vid stu-
gor och båtvatten. När algflottarna plötsligt förstör badvattnet 
och den sköna sommarstämningen fylls morgonprogrammen 
på tv med Östersjöexperter som berättar för folket vad det blom-
mande havet beror på. Och när man högljutt kräver att något 
genast måste göras, aktiverar sig också en del beslutsfattare för 
att agera för havet eller åtminstone lovar att göra det. 

Vintrar som vintern 2021, som började ovanligt kall, snöig och 
istäckt, är i många avseenden bättre och naturligare för Östersjön 
än den föregående vintern utan snö och is. Näringsbelastning-
en från land kan i värsta fall vara så enorm att den under bara 
några månader kan motsvara eller till och med överstiga den 
totala belastningen under tidigare år. För snöiga vintrar tackar 
alltså förutom skidåkare också Östersjön och dessutom vår enda 
arktiska sälart, östersjövikaren, som är hotad i Finska viken och 
Skärgårdshavet och vars förökning allvarligt hotas av isfria vintrar.

Inget gott som inte har något dåligt med sig: ett större is-
täcke än under genomsnittliga vintrar i havsområdet bidrar till 
att förvärrar syrebristen på havsbottnen, eftersom vinterstor-
marna inte kommer åt att blanda vattenmassorna. Syrebristen 
startar en otäck kemisk ond spiral, där gamla synder, dvs. nä-
ringsämnen som runnit ut i havet under årtionden, börjar fri-
göras på havsbottnen.  Under dåliga år kommer merparten av 
Östersjöns näringsbelastning från havsbottnen. När detta läggs 
till den belastning som rinner ut från land är ingredienserna för 
den algsoppa som förstör sommarsemesterstämningen klara.

Arbetet för att förbättra Östersjöns tillstånd pågår varje dag, 
under alla årstider, både i våra egna konsumtionsval och i genom-
förandet av åtgärder för att minska belastningen. Därför lönar 
det sig att stödja och lyfta fram skyddet av Östersjön också när 
istäcket och den lysande vintersolen döljer problemet under isen.

Marjukka Porvari 
direktör för projekten  
Ett Rent Östersjön

Bild: Timo Ketonen

Tyvärr glöms dock krismedvetenheten och krisstämningen 
gällande Östersjöns tillstånd ofta bort när sommaren är slut 
och flottarna av blågröna alger sjunker till havets botten. Det 
är visserligen mänskligt att glömma det som inte syns. Även 
om det sjuka Östersjöns symtom är särskilt synliga när havet är 
isfritt, är orsaken till sjukdomen, dvs. näringsbelastningen från 
land och havsbotten, ett året runt-fenomen och ofta som värst 
utanför sommarsäsongen.
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SJÖTRANSPORT AV MINERALGÖDSEL
utgör en betydande risk för utsläpp av näringsämnen i Östersjön

5000 t
mineralgödsel går

Av en båtlast med

till spillo, och
 därför kommer

2,5 t

125 kg
fosfor ut i havet,   vilket 

slutligen gör  att det växer

125 t
alger i havet

Mer än 
44 miljoner ton 
mineralgödsel 
skeppas via 
hamnarna kring 
Östersjön varje år

Antalet gödsel-
medelstransporter 
per år, miljoner ton.  

Siffrorna bygger en uppskattning 
av gödselvolymerna 2019.

Vid transport av mineral-
gödsel tillåts ofta ett svinn 
på 0,5 procent. Om ens en 
tiondel av detta svinn kommer 
ut i miljön och fartyget har en 
last om 5 000 ton, utgör detta 
2,5 ton mineralgödsel som 
innehåller 125 kg fosfor. 
I havet är denna mängd 
fosfor nog för att producera 
125 ton alger.

 www.johnnurmisensaatio.fi
 GÖDSELFRAKT-PROJEKTET 

Bild:  Anne Haapanen

https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/lannoitelaivaus-hanke/
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PÅ TUR MED KUSTFISKARE

Det femåriga Närfiskprojektet har påtagligt visat hur många bitar som måste 
falla på plats för att önskat resultat ska uppnås. När vi startade projektet 2015 
fick vi från många håll höra hur flera försök tidigare hade gjorts med samma 
mål – karpfisk för finländska matbord – och hur det bara inte går och därför 
inte är värt ens ett försök. Ett hållbart vårdfiske av karpfisk kunde dock vara 
ett kostnadseffektivt sätt att avlägsna näringsämnen från vattenmiljön, och 
om den fisk som fångas till fullo används som föda för människor skulle 
den traditionella näringen vara en cirkulär ekonomi när den är som bäst.

UPPLÄGGET kändes nästan sekelgammalt när vi för drygt 
fem år sedan lämnade Helsingfors och gav oss ut till en 
skärgårdsbrygga för att studera kustfiskarnas vardag. Jag 
beundrar fortfarande den öppenhet med vilken man tog 
emot oss, helurbana Östersjöbeskyddare, när vi kom till 
det lokala gästgiveriet för att presentera vårt projekt och 
dess konstiga regler och vi gick omkring på bryggan för 
att utforska faciliteterna i fiskehamnen. Det var ändå från 
början tydligt vad som mest förenar en urban marinbiolog 
och en kustfiskare: kärleken till skärgården och havet. 
Fiskare ser och upplever havet på nära håll, dagligen och 
ur ett annat perspektiv än vi som tillbringar arbetsdagarna 
med att främja skyddet av havet. Även förändringarna 
i havet syns, och om fiskfångsten blir liten känner 
fiskaren det konkret i sin plånbok. Om det fanns någon 
misstänksamhet mot oss så visade man det inte, utan det var 
lätt att fokusera på det gemensamma målet för samarbetet: 
karpfisken och att få den till de finländska matborden.

Braxens väg till tallriken ser helt annorlunda ut när man känner 
till aktörerna bakom varje steg i en värdekedja. Flaskhalsarna i 
värdekedjorna blev mycket tydliga när jag ringde upp potentiella 
fiskmassatillverkare runt om i landet, eller när vi på stiftelsen 
förberedde oss för att köpa tusentals kilo fryst fiskmassa till ett 
mellanlager för att hjälpa småproducenter ifall den förvänta-
de efterfrågan på konsumentmarknaden inte skulle realiseras. 
Även om vi på stiftelsen i slutändan kunde undvika fiskaffärer 
och också hittade en felande länk i Närfiskprojektets värdekedja 
precis innan fiskbiffarna skulle lanseras i butikerna, är vägen till 
fiskdisken fortfarande inte okomplicerad för den karpfisk som 
fångas i kustvattnen.

När man granskar stora fenomen eller statistik är det allt-
för lätt att glömma människorna bakom dem. Om till exempel 
en säl kommer till en ryssjeöppning – i praktiken ett buffébord 
med fisk – känns förlusten direkt och personligen vid fiskarens 
eget matbord, och det är lätt att förstå att det inte finns någon 
sympati för det söta däggdjuret med pepparkornsögon, även 
om saken ser annorlunda ut mot bakgrund av statistiken. För att 
bättre förstå de praktiska utmaningarna bad vi i Närfiskprojektet 
också fiskarna direkt om synpunkter på och lösningsförslag för 
problempunkterna i näringen och värdekedjorna.

Vi lärde oss bland annat att kontakterna mellan aktörerna ofta 
inte sträcker sig längre än ett steg i värdekedjan, och efter att ha 
sålt sin fångst vet fiskaren inte hur den fortsatta vägen för fisken 
ser ut. Inte heller kommer kanske fiskbiffstillverkaren eller den 
produktansvarige i detaljhandeln att tänkta på att fiskaren och 
aktören i det första förädlingssteget, såsom fiskmassatillverka-
ren, måste känna till det framtida behovet av råvaror månader 
i förväg för att vara beredda på efterfrågan och kunna leverera 
varorna till butikshyllan! Ett närmare samarbete mellan aktö-
rerna skulle därför vara på sin plats.

Närfiskprojektets femåriga resa har fört oss från gungande 
fiskebåtar till prispallar vid galamiddagar och från konferenslo-
kaler till produktionslinjer för fiskbiffar. Vi uppnådde våra mål 
och lärde oss mycket, men det finns fortfarande arbete att göra 
för att karpfiskens framgångssaga ska kunna fortsätta. Jag är 
stolt över att hemma vid matbordet för mina barn kunna berätta 
att jag verkligen vet var vår mat kommer ifrån, eftersom jag har 
träffat varje fiskare och varit vid så gott som alla fångstredskap 
där braxen till lunchbiffarna har fångats. Fiskarnas dagliga arbete 
möjliggör tillgång till inhemsk fisk på våra matbord, och därför 
bör också framtagandet av lösningar i värdekedjorna utvidgas 
till gräsrotsnivån så att vi även framöver 
kan ha karpfisk i affärerna!

Miina Mäki
Projektchef,  
projekten Ett Rent Östersjön

B
ild

: M
arie S

parréus

Karpfiske i Kalix, Sverige.



Jag har tillbringat hela mitt liv vid Östersjön. Mina 
sommarminnen från barndomen handlar mycket 
om att bada och hoppa omkring på strandklippor. 
Som tonåring gick jag till havet och stirrade ut över 
vattnet när jag behövde lugna sinnet. Nu som vux-
en finns både mitt hem och mitt sommarställe vid 
Östersjön, och mitt eget barn har lärt sig att älska 
att bada i havet och spana efter havsdjur. Ett bra 
sätt att hjälpa Östersjön är att bli månadsgivare – 
börja redan idag!

- KRISTA KOSONEN,  
SKÅDESPELARE

Rädda Östersjön och dess arv  
som månadsgivare: 

www.johnnurmisensaatio.fi/sv/donera

Bild: Lasse Hendriks

B
ild

: M
aric

a Rosengård
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För ett år sedan i maj 2020, mitt under coronapandemin, öppnades 
dörrarna till John Nurminens Stiftelses och Finlands museiförbunds 
gemensamma Digimuseum, som gör det möjligt att bekanta sig med 
museernas utbud tryggt från hemsoffan. Tidpunkten visade konkret att 
det fanns ett behov av tjänsten och vi fick mycket positiv respons. 

DIGIMUSEO.FI FYLLER  
ETT ÅR I MAJ

UNDER ÅRET har arbetet med att utveckla tjänsten redan ta-
git ett andra steg och i maj 2021 kan vi lansera en version som 
genom en ny lag kommer att konkretisera vad ett virtuellt mu-
seibesök går ut på och hurdana alternativ vänner av kultur har 
för att njuta av innehåll hemma i soffan.

Museerna har visat stort intresse och den digitala produktio-
nen av utställningsinnehåll har inletts med hjälp av våra sam-
arbetspartner. Antalet utställningar kommer att öka betydligt 
under detta år. Inom branschen litar man på samarbetets kraft. 

Digitaliseringen av kulturarvet och museerna har tagit snabba 
steg under det gångna året, men med hjälp av Digimuseum kan 
vi vara med om att skapa ett unikt föregångarskap till och med 
i hela Europa! Digimuseo.fi erbjuder lösningar som möjliggör 
webbutställningsbesök och en social dimension. Det kommer 
att vara en naturlig kanal vid sidan av museernas fysiska utställ-
ningar. Digitaliseringen erbjuder också helt nya möjligheter att 
presentera historien genom en virtuell verklighet samt en möj-
lighet att göra samlingarna i museernas källare tillgängliga för 
konsumenterna.

Museerna utvidgas till nätet, vi bjuder in alla mu-
seer och samlingsinnehavare samt företag som 
vill vara en del av framgångshistorian!

www.digimuseo.fi/sv/
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1 000 000 EURO   
HAR SAMLATS IN FÖR SKYDD AV ÖSTERSJÖN 

OCH DESS ARV
Kampanjen #VÅRTHAV, som lanserats i samarbete mellan Moomin Characters 

och John Nurminens Stiftelse, har redan före slutmetrarna uppnått sitt mål 
och samlat in svindlande en miljon euro för skydd av Östersjön och dess arv. 

Du hinner fortfarande med, 
kampanjen fortsätter fram till 31.7.2021.

www.oursea.fi/sv

EN MILJON 
GÅNGER,  

TACK!

B
ild

: ©
 M

oom
in
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h

aracters ™

Insamlingstillstånd: Polisstyrelsen RA/2016/682, utfärdat 31.10.2016. Giltigt 1.1.2017–31.12.2021, 
hela Finland förutom Åland. ÅLR 2021/2572/ 1.5.2021–31.12.2021, Åland.
Syftet med de medel som samlas in: Skydd av Östersjön och dess arv.

https://oursea.fi/sv


John Nurminens Stiftelse 
Bölegatan 2 
00240 Helsingfors

@johnnurmisensaatio John Nurmisen Säätiö@johnnurmisensaatio @jnurmisensaatio John Nurmisen Säätiö

www.johnnurmisensaatio.fi/sv/
info@jnfoundation.fi

VI RÄDDAR ÖSTERSJÖN OCH DESS ARV TILL 
DE KOMMANDE GENERATIONERNA

Bild: Timo Ketonen

https://www.facebook.com/johnnurmisensaatio
https://www.youtube.com/channel/UCwJO7MLE-38hkG8jkBrCqCQ/videos
https://www.instagram.com/johnnurmisensaatio/
https://twitter.com/jnurmisensaatio
https://www.linkedin.com/company/john-nurmisen-saatio
https://johnnurmisensaatio.fi/sv/
http://info@jnfoundation.fi

