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INLEDNING

LEADER, lokalt ledd utveckling, har funnits över 30 år i EU (1991-2021) och används idag i ca 3000 områden runt om i 
Europa. Metoden, som innebär att lokalbefolkningen själva genom stödmottagare och den lokala aktionsgruppen styr över 
utvecklingen på landsbygden efter behov, är unik och viktigt för lokalsamhällets delaktighet och intresse att engagera sig. 

På grund av metodens underifrån och ”bottom up”-karaktär, skiljer sig administrationen från andra stödformer, eftersom det 
är lokalbefolkningen, genom den lokala aktionsgruppen, som aktiverar, ger rådgivning, bedömer ändamålsenligheten för 
åtgärderna som ansöks och väljer ut projekt, med den lokala utvecklingsstrategin och urvalskriterier som underlag, medan 
den förvaltande myndigheten genomför en teknisk handläggning där lagligheten kontrolleras. 

Så började remissutlåtandet till Ålands landskapsregering gällande förslaget på interventioner och dess finansiering för 
2023-2027 i Ålands del av Finlands CAP-strategiplan. Lokalt ledd utveckling på Åland genomförs genom två program/
EU-fonder: Leader inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) 
och Fiske-Leader inom Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäringen (Europeiska havs- 
och fiskerifonden). Programperioden 2014-2020 förlängdes och pågår ännu till och med 2022, men en ny period väntar 
runt hörnet. Från 2023 finns inte längre ett landsbygdsutvecklingsprogram - utan istället en CAP-strategiplan, där samtliga 
jordbruksstöd (och landsbygdsutveckling) sammanförts. Åland har en del av den finska planen, precis som man också har i 
fiskeriprogrammets motsvarighet.

Att Leader Åland har lägre ekonomiska förutsättningar än Leaderområden i både Sverige och Finland har länge varit känt. Det 
är därför särskilt anmärkningsvärt att det ändå finns över 200 projekt som genomförts på Åland sedan starten. Många projekt 
är små, men helheten av projektbanken visar på en stor gemenskap och vilja bland lokalbefolkningen att utveckla vårt örike 
som boendeort och besöksmål. 

Trots den stora ekonomiska skillnaden mellan Åland och Leadergrupperna i Finland har den åländska lokala aktionsgruppen 
både utnämnts till Finlands Leaderpärla och uppmärksammats på EU-nivå för sitt arbete att implementera metoden.  Leader 
utgör en liten del av de åländska EU-programmen, men har stora samhällsnyttiga effekter för lokalbefolkningens delaktighet i 
utvecklingen av samhället. De 107 medlemmarna i föreningen Leader Åland består av föreningar, privatpersoner, företag och 
alla åländska kommuner. Metoden har förankrats på Åland och har stor potential för utveckling av landsbygden framöver.

Styrelsen för Lokalkraft Leader Åland rf

BILDFÖRTECKNING

Framsida, sid 1, 10, 12: 
Leader Ravakkas besök till 
projekt Stora Båtskär hösten 2021. 
Projektet har bland annat rustat upp hamnen, byggt ett dass och 
skapat en vandringsstig.

Sid2: 
Några LAG-ledamöter på framtidsworkshop.
Från vänster, Anna Ingman med dottern Juni, Therese Ling, 
Elina Lindroos, Britt-Marie Williams, Bo-Erik Sandell, 
Marie Snällström, Brage Wilhelms och Alexandra de Haas
Bilden längre ner på sidan:
Therese Ling och Birgitta Eriksson (Addera Mera)

Sid 4:
Våtmarket Gloet, Sund

Sid5: 
Fiskeguide från Bohuslän på besök på Åland, 
dag ett fiskades Havsöring och dag två gädda

Besök från leaderområden Pomo Väst och I samma båt.
Bilden i cirkeln, från vänster: 
Koordinator Alexandra de Haas, 
Pomo Västs verksamhetsledare Gunilla Wasström,
I samma båts verksamhetledare Minna Boström

Sid 6:
Boulebanan på Enklinge under arbete
Discgolfkorg på Sottungas nya bana
Ecco Weckman, Jussböle Gård, projekt Återställande av betesmark 
vid Jussböle

Sid 7:
Bilder från projekt Rädda Bertbyviken
Skyltning vid projekt Kungshamnen i Hulta
Vass, projekt Restaurering av fiskens lekområde
Bild på stekt nors

Sid 8:
Ursula von der Leyen höll tal på Rural Vision Week

Sid 10:
Axganbjudning på Leaderbesök, 
Ålands getost med åländsk marmelad och åländsk svartbröd med 
åländsk gravad sik

Sid 11:
Sjösättning av Alanta, som fått Leaderstöd för skrovbyggnation och 
marknadsföring
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STYRELSEN & DE LOKALA AKTIONSGRUPPERNA 2021

Framtidsfrågor 

Utöver projektansökningsbehandling har Leader Åland skrivit remissutlåtande på Ålands landskapsregerings förslag till  
interventioner i den åländska delen av Finlands CAP-strategiplan 2023-2027.  Det var både viktigt och tacksamt att LEADER 
föreslogs vara en intervention i den åländska delen av CAP-strategiplanen, eftersom lokalt ledd utveckling är en viktig metod 
där lokalbefolkningen själva kan delta och engagera sig i att driva utvecklingen i att skapa en levande landsbygd och attraktiv 
boende- och besöksort genom allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt. Metoden har förankrats på Åland, med-
lemmarna i föreningen Leader Åland består av tredje och privat sektor samt alla åländska kommuner. Över 200 projekt har 
genomförts sedan starten. Metoden är etablerad och har stor potential i framtiden för fortsatt utveckling av landsbygden. 

Ålands landskapsregering föreslog sammanlagt 1,1 miljoner euro under åren 2023-2027 för Leaderåtgärden. Föreningen 
skrev i sitt utlåtande att den föreslagna finansieringsramen för Leader är för låg och man begärde att öka budgeten med 
minst 300 000 euro (100 000 euro drift, 200 000 euro till projekt) för att säkra en kvalitativ lokal utveckling genom Leader 
på Åland. Möten med tjänstemän vid landskapsregeringen och samtal med politiker ägde rum för att hitta lösningar. 

Befolkningen på landsbygden i Finland har haft och kommer troligen att ha bättre ekonomiska förutsättningar för lokalt ledd 
utveckling än på Åland, trots att vi ingår i samma CAP-strategiplan. Leaderområden i Finland har i nuvarande program ca 110 
€/invånare i medeltal (5,5 miljoner euro per Leaderområde i medeltal). Den lägsta finansieringsramen för en Leadergrupp 
under 2014-2020 i Finland var på 3,6 miljoner euro, för ett Leaderområde med 19 600 invånare. Åland hade 1,6 miljoner 
vilket motsvarade 58 €/invånare vid programperiodens start. Den nya finansieringsramen för Leader på Åland föreslås mot-
svara 37 €/invånare på en fem års period (54 €/invånare för 7 år om man slår ihop övergångsfinansieringen med den nya). 

Man konstaterade helt enkelt att trots Leader Åland och Leadermetoden fått ett större förtroende, uppmärksammats för sitt 
arbete både nationellt och internationellt - så avspeglas det inte i budgetförslaget. Efter remissutlåtandet ökade Ålands land-
skapsregering förslaget med 200 000 euro.

I Finlands förslag på Leader-intervention 2023-2027 finns fortsättningsvis möjligheten för Leadergrupper att bevilja stöd till 
mikroföretag och SMF genom lokal utveckling, vilket inte föreslås på Åland. Leader Åland skrev, att så länge Leader inte kan 
bevilja företagsstöd, lämpar det sig bättre att Icke produktiva investeringar för jordbrukare är en egen åtgärd - trots att åtgärden 
implementerats väl. Det blir alldelse för dubbla signaler för andra intresserade om enbart jordbruksföretag har möjlighet att 
söka stöd för åtgärder. Man konstaterade dock att möjligheten att ge stöd för våtmarker och öppnande av landskap till andra 
stödmottagare fortsättningsvis kunde finnas kvar inom Leader i framtiden.

I slutet av december 2021 begärdes Leader Åland även lämna ett remissutlåtande på Europeiska havs-, fiskeri- och vatten-
bruksfondens program 2021-2027, vilket skickades in under 2022.

I styrelsen och de två lokala aktionsgrupperna LAG och FLAG sitter sammanlagt 
24 olika personer som representerar tredje, privat och offentlig sektor. 

Året började med att både Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) och den lokala  
aktionsgruppen (LAG) hade utvärdering av sina strategier, där man tittade 
igenom hur väl målen uppfyllts, vilka typer av projekt på respektive teman som 
efterfrågan varit störst för samt vad som inte uppfyllts lika väl.  

Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) hade sammanlagt sex beslutande möten 
under året, medan den lokala aktionsgruppen (LAG) hade åtta möten, inklusive 
en framtidsworkshop med företaget Addera Mera, med efterföljande julbord, 
vilket bekostades av Landsbygdsnätverket som ett pris för att gruppen utsågs 
till Finlands Leaderpärla 2020. På workshopen diskuterades Leaderstrategins 
vision, horisontella och genomgripande mål för 2014-2022, samtidigt som 
förslag på justeringar inför framtiden togs fram.

Styrelsen har haft fyra möten under året. 
Ordförandegruppen bestående av styrelseordförande Brage Wilhelms,  
LAG-ordförande Therese Ling och FLAG-ordförande David Ståhlman har träffats ett 
par gånger. Några ledamöter från grupperna har även deltagit i möten med Ålands 
landskapsregering, vid besök från andra Leadergrupper och projektägare, samt en 
nätverksworkshop i projektet Smartare tillsammans. Båda föreningens medlemsmöten 
hölls digitalt 2021. På höstmötet presenterade Mariehamns  
Pensionärsförening sitt projekt Häng med upp på nätet.

Kontoret och administration

Lokalkraft Leader Ålands besökskontor finns fortsättningsvis på Ålands Landsbygds- 
centrum vid Jomala Gård, tillsammans med fjorton andra organisationer inom de blå 
och gröna landsbygdsnäringarna. Administration av driften av de två utvecklingsstra-
tegierna och aktionsgrupperna utförs av Firma Alexandra de Haas. Till uppdraget hör 
koordinering, beredning, rådgivning, redovisning och marknadsföring Rådgivningsbe-
hovet hos stödmottagarna för ansökan och redovisning är stort och ökar med åren ju 
fler projekt som beviljas stöd. Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) har även tillfälligt köpt 

tjänster av Skärgårdskonsulterna Ab för att utföra 
rådgivning för fiskerelaterade projekt. Under året 
anlitades även Rörelse Viktor Eriksson som projekt-
ledare för FLAGs eget projekt Havsöring från hav till 
hav.

Ekonomi

Den lokala aktionsgruppens förskott om 58 000 euro som legat orört under perioden har 
förbrukats under 2021. I slutet av 2021 lämnades slutredovisningen (9 184,47 euro) in 
för de 290 000 euro som LAG beviljats för drift under perioden 2015-2021. Under hösten 
påbörjades användningen av de 70 000 euro som Ålands landskapsregering beviljat för 
övergångsperioden 2021-2022, med en projekttid till och med 30.6.2023. Finansieringen 
kommer inte att räcka hela projekttiden, varför föreningens egna medel kommer att nyttjas. 

Även FLAG beviljades tilläggsfinansiering under 2021, genom en omfördelning i fiskeripro-
grammet, varav 20 000 euro allokerades till drift. Vid slutet av 2021 fanns ca 33 000 euro 
kvar för förverkligandet av slutet av programperioden. Även här kan det finnas behov av att 
använda föreningens eget kapital innan nästa programperiod kommer igång och beviljas.

Under året erhöll föreningen Leader Åland även en donation om 10 000 euro från fiskför-
ädlingsföretaget Hätälä Fisk. Efter kampanjen Tack till fiskaren under 2020 skänkte de 100 
000 euro fördelat till alla tio fiskeleadergrupper i Finland. Pengarna skall stötta någon form 
av regional utveckling av det yrkesmässiga fisket och skall dokumenteras med bild och text. 
Ärendet diskuterades internt samt med Ålands fiskare under året och beslöts slutligen  
användas som delfinansiering i projektet Mer åländsk fisk på tallriken, som har som mål att 
gynna fiskerinäringen på sikt. 
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PROJEKT

En positiv överraskning
I början av 2021 hade så gott som all tillgänglig finansiering i 
de båda utvecklingsstrategierna för Den lokala aktionsgruppen 
(LAG) och Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) beviljats, men EUs 
nya programperiod år 2021-2027 för den gemensamma jord-
bruks-politiken och havs-, fiskeri och vattenbruket var försenad. 

Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland 2014-2020 förläng-
des med en övergångsperiod om två år och Ålands landskapsre-
gering beviljade ytterligare 527 000 euro (457 000 till projekt, 70 
000 till drift) till LAGs förverkligande av den lokala utvecklingsstra-
tegin för samma period.
 
Ungefär samtidigt fick FLAG beskedet att Det åländska genom-
förandet av Finlands operativa program för fiskerinäringen 2014-
2020 fortsätter ytterligare ett par år eftersom det fanns finansie-
ring kvar i programmet och Ålands landskapsregering beslutade 
att utföra en omfördelning, vilket gjorde att FLAG fick ytterligare 
120 000 euro (100 000 till projekt, 20 000 till drift) till den lokala 
utvecklingsstrategin Ett hållbart fiske-Åland.

De båda genomförandeperioderna för förverkligandet av Leader 
och lokal utveckling i landsbygdsutvecklings- och fiskeriprogram-
met förlängdes från sista december 2021 till sista juni 2023.

Under 2021 beviljade LAG ca 280 000 euro i stöd till 11 projekt. 
FLAG beviljade stöd till 5 projekt för en sammanlagd summa om 
ca 55 000 euro.

Av de 40 projekt som FLAG förordat stöd har hittills 34 projekt 
slutrapporterats. Bland de 73 projekten som beviljats av LAG, har 
52 projekt hittills lämnat in sin slutredovisning. Sammanlagt har 
nu över 100 projekt beviljats stöd genom Leadermetoden sedan 
2016. 

EGNA PROJEKT

Fisken ska fram
Det fleråriga temaprojektet Fisken ska fram, som delfinansierat flera mindre delprojekt på temat fiskevård, avslutades under 
2020 och slutredovisades i början av 2021. 

Havsöring från hav till hav
Havsöring från hav till hav är ett samarbetsprojekt mellan Leader Åland och Leader 
Bohuskust och Gränsbygd. Åland och Bohuslän är två nordiska sportfiskedestinatio-
ner som har ambitionen att locka till sig fler havsöringsfiskare. I Bohuslän, som har en 
liknande skärgårdsmiljö som Åland, finns pågående sportfiskeprojekt Fjordguiderna och 
Havsöringsvägen och på Åland har vi en liknande struktur med liknande projekt som idag 
får stöd via Leader. Målsättningen är att samla våra gemensamma nämnare kring hav-
söringsfisketurismen och tillsammans marknadsföra våra produkter mot en internationell 
arena. Genom att förena våra resurser kan vi boka upp större mässytor och synas bättre. 
Under 2021 anlitades Viktor Eriksson som projektledare. Guiderna på respektive område 
träffades digitalt och under hösten besökte guider från Bohuslän Åland, tillsammans med 
personal från Leader Bohuskust och Gränsbygd. Projektet förlängdes med ett år och fortsätter under 2022.

Samarbetsprojekt Spektrum
Lokalkraft Leader Åland, Finlandssvenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten inom Leaderområdet Aktion Österbotten har 
tillsammans drivit det interregionala samarbetsprojektet Spektrum. Projektet skall lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet 
genom att sprida information och goda exempel på hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, 
samt ge möjlighet till nätverkande mellan hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland, utbyta bestpraxis och inspirera till hand-
ling och utveckling. Projektparterna har haft egna projektplaner och budgetar. I Finland har arbetet utöver utbytet i huvudsak 
handlat om att skapa en Hållbarhetsvecka i Österbotten. På Åland har det tagits fram sju videoporträtt för att illustrera utveck-
lingsmålen i Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda, samt att använda dem i undervisningen. Under 2021 färdigställdes 
filmerna och intresserade från Österbotten utförde ett studiebesök på Åland med temat Hållbarhet. Harriet Strandvik (HS 
Consulting) har varit anlitad projektledare för den åländska delen av projektet. Projektet slutredovisas i början av 2022.

Smartare tillsammans
I projektet Smartare tillsammans samarbetar leader-
grupperna Lokalkraft Leader Åland rf, I samma båt -  
samassa veneessä rf ry och Pomoväst rf kring byautveckling, 
natur och miljöfrågor samt det egna kvalitetsarbetet. Arbetet 
görs genom gemensamma studiebesök, webinarier och utbyte 
av erfarenheter mellan grupperna. Målsättningen är att genom 
projektet skapa nya nätverk för samarbete mellan grupperna och 
därmed öka kvaliteten på arbetet inom Leaderverksamheten.  
Under 2021 hölls en sammanfattande virtuell workshop för alla 
ledamöter i de tre lokala aktionsgrupperna för att sammanfatta de tidigare 
tillfällena handlade om urvalskriterier, utvärdering och krisberedskap.
Hösten 2021 besökte personal från Pomo Väst och I samma båt för att ha  
planeringsmöten och utbyta erfarenheter. Projektet pågår under 2022.

Mer åländsk fisk på tallriken
Under 2021 valde FLAG att starta ett pilotprojekt som skapar en inspirerande och koordinerande länk mellan restau-
rang-kockar och fiskare för att tillsammans få mer lokal fisk på tallriken. Projektet ska stödja fiskerinäringen och restaurang-
branschen, skapa hållbara samarbeten mellan aktörerna så att åländsk fisk på tallriken blir mer vanligt och attraktivt för både 
restaurangerna, matgästen och för turisterna. Projektets ambition är att öka affärskedjan från hav till kök samt öka kunskapen 
om tillredning av råvaran lokalfisk, även de underutnyttjade fiskarterna som t.ex. mört, id, brax och simpa. Några utvalda,  
intresserade aktörer med målet att skapa möjligheter för mer åländsk fisk till konsumenterna på restaurang, involveras i 
projektet, med sikte på att bana vägen för hela branschen och på sikt öka lönsamheten för hela kedjan. Projektet har en 
styrgrupp där bland annat representanter från  branschen ingår, tillsammans med Ålands fiskare rf, Ålands fiskodlarförening rf, 
Rädda Lumparn rf och Leader Åland. Projektledare är Harriet Strandvik (HS Consulting). Projektet startar 2022. En del av den 
privata finansieringen i projektet kommer från Hätälä Fisk. Efter kampanjen Tack till fiskaren under 2020 skänkte de 10 000 
euro var till alla 10 fiskeleadergrupper i Finland. 
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PROJEKT BEVILJADE AV LAG 2021

Solvallens utegym 
Eckerö idrottsklubb och Folkhälsan i Eckerö bygger gemen-
samt ett utegym vid idrottsplatsen Solvallen i Eckerö. Solvallen 
är en idrottsplats med fotbollsplan och friidrottsytor samt ett 
klubbhus med omklädningsrum och förvaring. I anslutning 
till Solvallen finns en motionsbana som sommartid används 
flitigt av motionärer och vintertid finns skidspår där i mån av 
snö. Syftet med projektet är att främja kommuninvånarnas 
hälsa genom att erbjuda mer möjlighet till träning i hemkom-
munen samtidigt som de får vara ute i naturen året runt.

Boulebana på Enklinge 
Enklinge Hembygdsförening bygger en boulebana i anslutning 
till hembygdsgården på Enklinge. På området planeras även 
en altan med sittplatser samt belysning. Projektet genomförs 
av föreningens medlemmar genom talkoarbete. Till den del 
det är nödvändigt inköps externa tjänster. Projektets mål är att 
aktivera öns invånare inom alla ålderskategorier. Intresset för 
boule är stort även på närliggande öar vilket ger möjligheter 
för tävlingar som bidrar till en ökad kontakt med närregioner-
na.

Häng med upp på nätet! 
Mariehamns pensionärsförening vill tillsammans med samar-
betspartners (Medis, ABF Åland, Elgiganten, Megadata, MKAB, 
Axon, CentralApoteket, Ömsen, Ålandsbanken) höja de äldres 
digitala kunskap. Projektet ger möjlighet att ”komma upp på 
nätet” genom att ge konkret hjälp till att använda tekniken, få 
hjälp att skaffa e-post och sociala media, få tillgång till viktig 
kunskap som förmedlas digitalt, e-handel och ta del av upp-
levelser och interaktiv underhållning via nätet, vilket har varit 
särskilt viktigt under Covid-19 pandemin.

Frisbee golf Sottunga 
Hembygdens Vänner i Sottunga 
anlägger av en discgolfbana i 
hamnområdet på Sottunga, för 
att få en gemensam aktivitet för 
rekreation och motion för  
lokalbefolkningen, samtidigt som 
man ökar besökningsgraden till 
kommunen. Projeket innefattade 
röjning av skog, byggnad av platt-
formar samt montering av korgar.

Kumlinge utegym 
Föreningen Folkhälsan i Kumlinge avser att bygga ett utegym i 
närheten till Kumlinge skola. Utegymmet ska lyfta folkets vilja 
till motion utomhus och ska förses med olika dels inköpta och 
dels hembygda konstruktioner och träningsredskap. Området 
förses även med möjlighet att rasta och fika direkt på plats. 
Marknadsföringen är en stor del av projektet och fokuserar på 

olika målgrupper och kommer att använda både digitala och 
printmedier.

Multikök träffpunkt 
Brändö Hembygdsförening renoverar köket i hembygdsgår-
den för att utöka användningsmöjligheterna samt för att köket 
skall uppfylla dagens krav. Även salsgolvet renoveras för att 
skapa möjligheter att ordna såväl stora som små evenemang 
i lokalen. Ett allmänt funktionellt kök i Hembygdsgården i 
centrala Brändö skulle ge möjlighet att utöka hembygdsför-
eningens verksamhet. Projektets mål är att få inflyttade med i 
verksamheten för att få en större gemenskap. Med idéer från 
sina egna kulturer och seder finns stora möjligheter att utöka 
verksamheten med tillfällen där de själva kan bidra med 
tillfällen där de kan berätta om sig själva, sina egna länder, 
erfarenheter mm. De kunde själva ordna t.ex mat- och musi-
kevenemang samt sådant som inte alls finns i vår egen kultur.

Återställa betesmark i Jussböle  
Jussböle Gård återställer 2,1 ha betesmark som varit obetad i 
ca 35 år. Målet är att återskapa gårdens ursprungliga tillstånd, 
skapa öppna landskap samt bidra till utökad biologisk mång-
fald i området. Att taggtråden kommer bort är är i synnerhet 
bra för älgarna som gärna håller till i skogen nordost om 
betet. Framdeles skall den gamla stigen till kyrkan, som går 
genom betet, och trappan ner för berget mot kyrkan återska-
pas. Vid trappan finns initialer inristade i berget som nu är full 
av mossa. Initialerna är präster som varit verksamma i Sunds 
kyrka.

 
Utbyggnad av båthus i Vårdö 
Ålands Sjöräddningssällskap bygger ut båthuset i Vårdö för att 
skapa en bättre miljö för de frivilliga sjöräddare. Genom en 
utbyggnad på 48 kvm kan sjöräddarna sedan duscha, byta 
om, gå på toaletten osv före och efter uppdragen. Projektet 
bidrar till en positiv effekt på jämställdhet i verksamheten. På 
övervåningen kommer även en möteslokal att finnas tillgäng-
ligt för flera ideella aktiva Vårdö-föreningar. 

Stillhetens trädgård
Tack vare engagerade frivilliga i föreningen Den Inre Oasen 
kommer Stillhetens trädgård vid anrika Sunds prästgård, upp-
förd 1788, undan för undan att väckas ur sin törnrosasömn. 
Trädgården kommer att bli en källa för stillhet och ro, men 
även för kunskap, skönhet och upplevelse. Genom fören-
ingens kärnverksamhet kan tillgängligheten både fysiskt och 
mentalt bli en oas för många människor. Projektet innefattar 

anläggande av en köksträdgård, restaurering av befintlig sten-
mur och terrasser med gångar för rullstolsbundna emellan. 
Bredvid terrassen med odlingslådor byggs ett redskapsskjul 
upptill som fortsätter med ett växthus nertill och en stor sitt-
plats utanför växthuset.

Skärgården i mitt hjärta 
Företagsam Skärgård vill lyfta skärgården, såväl för turister 
som för potentiella inflyttande genom att skapa ett kommuni-
kationsprojekt. Projektet ska främja, lyfta och utveckla skärgår-
dens företagande genom att hålla olika kurser i bland annat 
social media, webbkommunikation, kundbemötande. Målet 
med projektet är även att höja kunskapen om skärgården 
och på sikt öka andelen inresande och inflyttande till Ålands 
skärgård och stärka upp de lokala ekonomierna. Genom att 
anställa sommarjobbare som kan arbeta som sommarinflu-
encers och lyfta skärgården i sociala medier, skapas både 
arbeten i skärgården och en unik möjlighet för ungdomarna 
att visa upp sina egna kommuner från sitt perspektiv på vad 
man ska se och göra när man besöker dessa. 

Rastplats Bråttö vik 
Föglö kommun vill skapa en naturnära rastplats vid Bråttö 
vik. En stig upp till platsen och en mindre parkering anläggs 
i anslutning till rastplatsen, som kommer inrymma ett stock-
bord, ståbord med tak, utedass, sopkärl, någon slags robust 
träleksak för barn samt infoskyltar.

PROJEKT BEVILJADE AV FLAG 2021

Ta tillvara sälskinn 
Ålands slöjd och konsthantverk anordnar kurser i ekologisk, 
traditionell garvning och sömnad av sälskinn. För att öka 
intresset för en etisk säljakt och därmed effektivare kunna 
skydda lokala fiskbestånd behöver vi ha kunskaperna att ta 
vara på bytet. Målgruppen är främst jägare och hantverkare.

Rädda Bertbyviken 
Föreningen Rädda Bertbyviken skall skapa bättre förutsättning-
ar för vattenmiljön och fisken i Bertbyik, Saltvik. Det vattenvår-
dande projektet ska genomföra en utredning av vad som kan 
göras för att rädda viken, samt klippa vass för att möjliggöra 
för fisklek. 

Kungshamnen 
Hulta fiskesamfällighet gräver en kanal och anlägger en sjö-
sättningsramp för att öka tillgängligheten till holmar och  
fiskevatten. Kanalen gynnar även fiskyngel samt fisk i allmän-
het, fiskeribyrån utför tillsammans med Husö biologiska sta-
tion ett forskningsprojekt där före och efter kanalens byggnad.

Restaurering av fiskens lekområde 
Olofsnäs-Skinnarböle fiskesamfällighet röjer vass för att 
restaurera ett gynnsamt lekområde för vårlekande fiskarter 
(gädda,abborre, mörtfiskar) då vassen i dagsläget utgör ett 
vandringshinder i sundet mellan Barskär och Pantsarnäs, Geta.

Mer åländsk fisk på tallriken 
Ett pilotprojekt för att skapa en inspirerande och koordine-
rande länk mellan restaurangkockar och fiskare för att tillsam-
mans få mer lokal fisk på tallriken. Stödmottagare är Lokalkraft 
Leader Åland. 
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På en solig bakgård i Saltvik 
skrapas och slipas det för fullt. 
Stora, vackra sälskinn ligger 
uppspända för bearbetning och 
deltagarna är i full fart.

– Det är roligt att lära sig. Jag 
är säljägare och jag kokar olja 
och tar hand om köttet men jag 
har inte garvat tidigare, säger 
Bengt Mattsson.

Vanligt är att säljägare beta-
lar för att skicka iväg sina säl-
skinn till ett garveri i fastlan-
det. Men med lite hårt arbete 
kan hantverket göras helt själv 
– och miljövänligt.

– Vi använder barkavkok som 
man borstar in. Vi använder 
traditionella metoder och det 
starkaste medlet vi använder 

är Fairy, säger Viktor Eriksson 
som är projektledare.

Men innan man kan göra det 
ska man förbereda skinnet.

– Först tar man bort sälspäcket 
som är cirka 10 centimeter tjockt. 
Säl är ett speciellt djur, det har 
ingen hinna mellan fettet och lä-
derhuden, säger dagens lärare 
Hanna Nore.

Så det gäller att man skrapar or-
dentligt för att få bort allt. 

– Sen tvättar man noggrannt 
med handdiskmedel.

Efter det spänner man upp dem 
och låter dem torka. Därefter 
lägger man på barksyran. 

– Sen skrubbar man in det la-
ger efter lager. Mjukgörningen 
och garvningen går hand i hand. 

Om man inte garvar ordentligt 
blir de hårda. 

Det är mycket jobb.
– Det kan ta tre dagar.
Hanna har lång erfarenhet har 

av lädergarvning.
– Jag har haft det som yrke i 12 

år. Men jag har garvat hela mitt 
liv. Jag har garvat nästan alla djur 
som finns i Finland, förutom varg.

Vilken är svårast?
– Säl. 

Viktor Eriksson visar upp skinn 
av andra djur på plats. En av de 
vackraste är gjord av mårdhund.

– Såna skjuter vi flera tusen av 
på Åland. Men gör inget med skin-
nen.

Det är enligt Eriksson ett slöseri 
med resurser och han hoppas att 
hållbarhetsvurmen ska öka på 
garvningskunskaperna på Åland. 

– Vi ser ett stort intresse.

HEIDI HENDERSSON
heidi.hendersson@nyan.ax

tfn 528 455

 FOTO: THERESA AXÉN

Mödosamt, men givande att göra egna sälskinn
Med hjälp av Leaderpengar 
har entusiasten Viktor Eriks-
son kunnat förverkliga flera 
sälprojekt. Ett av dem är en 
sälskinnsgarvnings-workshop 
som lockat många deltagare.

– Hälften är jägare och hälf-
ten är från konstbranchen.

Bengt Mattsson och Lillian Abrahamsson samarbetar på ett skinn.  FOTO: THERESA AXÉN

Ett glatt garvargäng. Från vänster Amadeus Aakonen, Erica Törnroth, 
Kjell Häggblom, Jannika Reed,  Bengt Mattsson, Hanna Nore, Andreas 
Näse, Madeleine Mattfolk, Viktor Erikson och Lillian Abrahamsson.
 FOTO: THERESA AXÉN

Amadeus Aakonen jagar mycket 
säl och ville ta chansen att lära 
sig hur man garvar själv.  FOTO: 
THERESA AXÉN

Till och med verktygen som 
används i den traditionella garv-
ningen är vackra. FOTO: THERESA 
AXÉN

ÅLAND I EU

Leader Åland fick fortsatt synlighet på EU-nivå under 2021. Under Rural Vision Week: 
Imaging the future of Europe’s rural areas, som arrangerades av Europeiska lands-
bygdsnätverket och Europeiska kommissionen i mars, höll Alexandra de Haas ett inlägg  
om det åländska hållbarhetsarbetet under workshopen Resilient rural areas. 

I maj var Leader Åland inbjudna till Europeiska landsbygdsnätverkets workshop “ENRD 
Thematic Group on the European Green Deal and rural areas” för att hålla  
presentationen ”Mainstreaming environmental sustainability through a Local 
Development Strategy” som handlade om det framgångsrika arbetet med att stödja 
Icke-produktiva investeringar genom Leadermetoden på Åland. 
Highlights från eventet: 
http://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/4tg_egd_highlights_210621.pdf

I juni firades LEADER-metodens 30 år i EU  
på Europeiska landsbygdsnätverkets  
webinar ”LEADER - 30 years and preparing for the future:  
Delivering LEADER’s unique added value”. Webinaret handlade om att utforska 
LEADERs positiva, långsiktiga effekter på landsbygden och diskutera hur dess mervär-
de kan maximeras i framtiden genom bättre partnerskap, lokala utvecklingsstrategier 
och lokala projekt och initiativ under CAP-strategiplanerna. Leader Ålands koordinator  
var inbjuden för att ingå i en diskussionspanel under temat ”Better local develop-

ment strategies - delivering added value in practice” 
Highligts från eventet: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/leader_ws2021_highlights-report.pdf

Leader Ålands koordinator deltog även i ELARDs (European Leader Association for Rural Development) webinar ”How to 
implement LEADER/CLLD added value in the local development strategies” och var ombedd att vara moderator och 
sekretare i en gruppdiskussionerna.

Även i FLAGs motsvarighet till Europeiskt nätverk för lokalt ledd utveckling, FARNET, arrangerade webinar och workshops un-
der året. Leader Åland deltog bland annat i ”Better local development strategies around the Baltic Sea and in inland 
areas” under våren.

MARKNADSFÖRING OCH SYNLIGHET 

Förutom rådgivning, beredning och hantering av stödansökningar är det viktigt att 
lägga tid på att sprida information om förverkligandet av programperioden.  
På www.leader.ax publiceras nyheter, information om ansökan och redovisning, 
beviljade projekten och annat inspirationsmaterial. 

Över 5000 unika personer (jfr 4400 år 2020) besökte sidan under året,  
sammanlagt gjordes över 13700 visningar. De projekt som fått flest visningar på 
leader.ax är Ådans Vänner med 405 sidvisningar samt Enskär , Samarbetsprojekt  
Spektrum, Utsiktstorn i Skarpnåtö och Hammarudda multifunktionella våtmark, 
som alla fått runt 200 visningar vardera.

Utöver Leaders egna hemsida finns föreningen även omnämnd på  
Ålands Landsbygdscentrums sida www.landsbygd.ax. 

Lokalkraft Leader Åland hade i slutet av året 460 följare på Facebook  
(jfr 363 st. 2020) och 300 följare på Instagram. 

Andra marknadsföringskanaler som använts under året är bl.a. lokala tidningar,  
kommunblad och radio, Landsbygdens Folk, Fiskarposten, Landsbygdsnytt samt  
via samarbetsorganisationer och nätverk. 

LAG köpte även annonsutrymme i Ålands Handel som resultat av utvärderingen under året.

Under året fanns Leader omnämnt i lokalmedia över 80 olika tillfällen. 

Grundad av Julius Sundblom 1891
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Kämpar hårt för att 
rädda Bertbyviken

I en vecka har vassen klippts i Bertbyvik. Om ett par veckor och på nytt i augusti görs kompletterande klippningar. Ännu finns det mycket vass kvar som fro-
das. Foto: Wilhelm Lindgren

Invånarna går samman för att stoppa övergödningen
Invånarna runt Bertbyviken har fått nog 
av att vassen breder ut sig ohämmat och 
algerna blommar sitt grönbruna slem i 

många kvadratmeter. I höstas skickade de in vattenprover 
på analys

– Det konstaterades att vi har kanske det sämsta vattnet 
på Åland, säger Ove Nordqvist, ordförande i föreningen 
Rädda Bertbyvik.

Tack vare ett Leaderprojekt har de börjat klippa ner vas-
sen runt om i viken.

– Det gjordes en liten kanal för 40 år sedan för att få me-
ra rotation på vattnet, där kom man knappt igenom med  
båten före vi klippte ner vassen, säger han.

Den stora mängden vass har genom året bildat ett tjockt 
lager bottenslam. Föreningen hoppas få möjlighet att bör-
ja suga bort stora delar av slammet.

– Det finns så mycket att man inte kan ta allt på en gång.
Föreningen har flera åtgärder de vill göra för att få ett 

friskare vatten. Bland annat gräva upp djupa diken ut ur 
viken för att få ett ökat inflöde. Sidorna 4–5

» Nyheter

IFK tog  
en poäng
mot HIFK  

Sidorna 16–17

”Inte värdig  
en rättsstat”
RIKSDAGSBREV ”Regeringens 
hantering av gränsfrågorna 
har varit under all kritik och 
är inte värdig en rättsstat. 
Regeringen behöver ta ett hel-
hetsgrepp i frågorna för att 
återbygga förtroendet. Man 
måste nu också respektera 
riksdagens beslut. Social- och 
hälsovårdsministeriet kan inte 
tillåtas vara en stat i staten.”

Det skriver Ålands riksdags-
ledamot Mats i Löfström i sin 
kommentar till den nya smitt-
skyddslagen. Sidan 11

Nu ska Röde 
Orms tåg säljas
 Sidan 6
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» Sport IFK Mariehamn tog sin 
första poäng på två månader när 
HIFK gästade WHA på söndags-
kvällen. IFK var närmast att vin-
na matchen, men slutresultatet 
skrevs till 0-0.

– Vi är inne i en tuff period nu 
men en poäng är inte dåligt och 
förhoppningsvis kan det bli bör-
jan på något bättre, sade match-
ens lirare Yanga Baliso efter slut-
signalen. Sidorna 12–13

Elias Mastokangas och IFK kryssade 
på WHA.

Ålands Handel, maj 2021
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Projektbesök
Ordförande Brage Wilhelms deltog i Lassa-Långsnäs fören-
ings invigning av Kvarnen i Eckerö.

I slutet av juli sjösattes Segeljakten Alanta för stor publik i 
Sjökvarteret.

Kontoret genomförde platsbesök tillsammans med Ålands 
landskapsregering till Våtmark Ämnäs och till Våtmark Granlid. 

På bilden syns Vesa Koivisto och Maria Granlid.

Ålands sjöräddningssällskap och Ålands fiskare höll pressin-
formation om deras projekt, med besök till Hundklubben, en 
av fiskefyrarna.

Studiebesök från Österbotten inom ramen för projekt Spek-
trum, studiebesök, föreläsningar

Workshop online tillsammans med Leader Pomo Väst och I 
samma båt.

Central Baltic seminarium 
I november lanserades Central Baltic-programmet för 2023-
2027.
Finlandssvenska landsbygdsriksdagen

Smart landsbygd 2.0
Landsbygdsriksdagen arrangerades online. Programpunk-
ter var bland annat Platspolitik i ljuset av pandemin – nya 
möjligheter för landsbygden, Malin Rönnblom, professor i 
statsvetenskap, Karlstads universitet och Aktuellt inom lands-
bygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen: Antonia Hus-
berg, landsbygdsöverinspektör, JSM och Ann-Sofi Backgren, 
specialsakkunnig inom landsbygdspolitik och landsbygdsut-
veckling.

Startskottet ÅLBC
Landsbygdsutvecklingen bjöd personalen vid Ålands Lands-
bygdscentrum till till Klobben och Silverskär.

NÅGRA HÄNDELSER UNDER 2021

Besök från Leadergrupper
Under året har åtta olika Leadergrupper besökt Åland. 
I början av året kom två representanter från Leader Jokivar-
sikumppanit för att filma och intervjua Leader Ålands koor-
dinator samt Michael Björklund inför slutwebinariumet i det 
stora samarbetsprojektet Outdoor Leader, AND OUT WE GO! 
– webinar om naturturismens möjligheter 18.2.2021, med 
anledning av att Åland vann Finlands Leaderpärla 2020. 

En representant från Varsin Hyvä besökte Åland för att dis-
kutera möjligheter för ett samarbetsprojekt om utvecklingen 
av cykelturism i Estland, Finland, Sverige och Åland, som en 
fortsättning på Outdoor Leader. 

På hösten kom två större grupper från Leader Ravakka och 
Leader Pyhäjärviseutu, vid två olika tillfällen, till Åland. Grup-
perna fick besöka flera projekt under vistelsen och utbyta 
erfarenheter med Leader Åland. 

Även representanter från Leader Bohuskust & Gränsbygd, 
Kustaktionsgruppen Aktion Österbotten, I samma båt - Sam-
assa venässä och Pomo Väst har besökt Åland under året, i 
samband med våra pågående projekt 

Presentation av Leader 
Vid två olika tillfällen besökte Ålands 
aktiesparare och Ålands Stuguthyrar- 
förening Ålands Landsbygdscentrum 
där de fick ta del av informaiton från 
Leader Åland om metoden och möjlig-
heter till projektstöd.

Deltagande i kommundirektörsmöte
Kommundirektörerna på Åland fick en presentation om 
arbetet med lokalt ledd utveckling och Leader på Åland 
under deras möte i juni 2021.

Framtidswebinarium
Landsbygdsnätverkets arrarangerade webinariet 210  
miljoner sätt att utveckla landsbygden med anledning 
av återhämtningsfinansieriingen från EU. 

Ålands landskapsregering höll ett digitalt informationstillfälle 
om CAP 2023-2027 i samband med att förslaget gick ut på 
remiss.

Samtal om demokratiskt engagemang 
I ett brett samarbete mellan flera 
organisationer och röster på och 
utanför Åland ordnar Ålands 
fredsinstitut på den internationella 
demokratidagen den 15 sep-
tember på Alandica ”Samtal om 
demokratiskt engagemang – bok-
lansering och tankeverkstäder”.

Det blir då boksläpp av demo-
kratiantologin ”Styr ålänningarna 
sitt öde? Demokratiperspektiv på 
Åland, där 12 författare tar med 
oss in i ett öppet samtal om de-
mokratin på Åland där fakta möter 
tolkning och gamla frågor ställs på 
nytt i nya former.

Flera av författarna är på plats och deltar i samtal om det 
mångsidiga demokratiska engagemanget och frågeställningar 
kring hur vi kan främja demokratiskt engagemang och hur 
det kan mätas? Deltar i samtalen gör också utbildningsminis-
ter Annika Hambrudd, ordförande för Röda korsets Ålands 
distrikt Dan Sundqvist och Ålands diskrimineringsombuds-
man Johanna Fogelström-Duns.

Kustvattendagen - Levande skärgård - vad behöver vi?
Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering bjöd in till seminarie-
dag om vattenfrågor, med Östersjöfondens Vd Lotta Numme-
lin som moderator. Anton Nilsson, Ålands specialrådgivare i 
Bryssel, presenterade EUs nya blåa och gröna strategier som 
kommer påverka verksamheter i Ålands kustvatten. Bland ta-
larna fanns även Torsten Fredriksson, Ålands fiskevårds-fören-
ing, Johan Mörn som berättar om sitt arbete för kulturliv och 
en levande skärgård, Ulf Bergström (SLU) - Hur stärka rovfis-
kebestånd och fakta om vår unika torskstam. Lena Bergström 
(SLU), ekosystembaserad förvaltning av marina miljöer, Åland 
Seamap och Kaj Ådjers, Ålands Fiskevårdscentrum Guttorp. 
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NATIONELLT

ARBETSUTSKOTT SVENSKFINLANDS BYAR

Lokalkraft Leader Åland deltar i ett arbetsutskott under 
Svensk Byaservice vad gäller aktualiteter och gemensamma 
satsningar runt om i Svenskfinland och Åland. Under året 
diskuterades begreppet Smarta byar, digitala kurser för byar 
och föreningar m.m.

 
LANDSBYGDSNÄTVERKET

Landsbygdsnätverket, för alla som på ett eller annat sätt 
utvecklar Finland via Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, har som känt inte haft någon svensk 
verksamhet under nuvarande programperiod. Tillsammans 
med svenskfinland påpekade Åland detta och nu arbetar 
nätverket på att förbättra sig inför framtiden, bland annat ge-
nom att tillsätta fyra arbetsgrupper under 2021-2022, varav 
en är svenskspråkig. Leader Åland och Ålands landskapsre-
gering är representerad i gruppen ”Smarta landsbygder 
i Svenskfinland och i Norden”. Under året har Lokalkraft 
Leader Åland deltagit i regelbundna möten samt på några 
av de arrangemang som ordnats, bland annat webinarse-
rien Livet efter pandemin, om ny rural livsmiljö och ny rural 
samverkansmiljö samt Nordiskt perspektiv på framtidens 
landsbygdsområden – vad kan vi lära oss av varandra?

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
Under sommaren besökte specialsakkunnig Laura Jänis 
Åland för att diskutera Leaderarbetet nu och i framtiden.

INTERNATIONELLT

HELA NORDEN SKA LEVA

Hela Norden ska leva är en samarbetsorganisation för 
byarörelserna i Norden vars syfte är att stödja och befrämja 
all verksamhet som är ägnad att utveckla och vitalisera goda 
och livskraftiga levnadsförhållanden på landsbygden i de 
nordiska länderna. Lokalkraft Leader Åland är medlem och 
därmed Ålands representant. 

NORDISKA SKÄRGÅRDSSAMARBETET (NSS)

Lokalkraft Leader Åland representerar Ålands 
landskapsregering i Nordiska skärgårdssamarbetets styrelse. 
Under 2021 har NSS arbetat kring bl.a. hållbarhetsplaner, 
lokalekonomiska analyser, hållbart fiske, besöksnäringens 
tillväxtpotential och analys av statistik och metoder för 
insamling av statistik, t.ex. genom mobildata.

NÄTVERKANDE OCH SAMARBETEN

DELTAGANDE I ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉNS MÖTEN

Lokalkraft Leader Åland har deltagit i de två årliga 
övervakningskommittémöten för de Europeiska 
strukturfondsprogrammen som genomförs på Åland (ej 
havs-och fiskeriprogrammet), som under 2021 hölls online.

På höstens möte presenterades förslaget till interventioner 
och budgetfördelning för Ålands del avCAP27, varpå 
diskussionen om Leaders ringa finaniseringsram lyftes. 

STYRGRUPPEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

Lokalkraft Leader Åland är medlemmar i styrgruppen för 
landsbygdsutveckling (Ålands landskapsregering) och har 
under året deltagit i flera möten. Styrgruppens uppgift är att 
leda landsbygdsutvecklarens arbete, att bredda och utveckla 
näringsverksamheten och öka dess lönsamhet inom 
landsbygdsnäringarna.

BÄRKRAFT.AX

Leader Åland är medaktörer i nätverket Bärkraft.ax som 
arbetar med Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. 
Föreningen har deltagit i medaktörsmöten och evenemang 
under året, bland annat Bärkraftmötet, där Leaderprojektet 
Ådans Vänner var vann pris i kategorin förening. 

ÅLANDS LANDSBYGDSCENTRUM (ÅLBC)
Ålands Landsbygdscentrum är ett frivilligt samarbetsorgan 
för fjorton olika organisationer med den gemensamma 
visionen att att utveckla och bredda näringsverksamheten 
på landsbygden. ÅLBC har en gemensam ledningsgrupp, 
var Leader Åland ingår, som delar aktualiteter och 
diskuterar gemensamma frågor en gång i månaden. En 
gång i månaden arrangeras även en Hållbarhetsfika, som 
organisationerna turas om att leda. Leader Åland visade två 
olika filmer från olika projekt på temat hållbarhet under året. 

Varje år hålls även ledningsgruppen en strategidag och ett 
startskott där personal från alla organisationer medverkar. 
2021 var Landsbygdsutvecklingen värd för startskottet och 
bjöd ÅLBC till Klobben och Silverskär. 

Hösten 2021 höll ledningsgruppen för ÅLBC en strategidag 
på Stalldalen där man diskuterade visionen, arbetssättet och 
samarbetet.



Lokalkraft Leader Åland
PB 229, AX-22101 MARIEHAMN

+358 457 345 0450
info@leader.ax
www.leader.ax


