Vill du veta mer?
Besök vimlavatten.org eller kontakta oss:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
(samordnande projektpartner)
• främjar den regionala utvecklingen genom att sköta
statsförvaltningens uppgifter och utveckling i
regionerna
• har specialkunskap inom vattenvårdsplanering, landsbygdens näringar och deras miljöersättningssystem
Kontaktperson: Anna Bonde, anna.bonde@ely-keskus.fi,
tel. +358 295 027 777

Länsstyrelsen i Västerbotten
• samordnar de regionala insatserna för utveckling
inom näringsliv, lantbruk och landsbygd, miljö och
samhälle
• har specialkunskap inom miljöförbättrande åtgärder,
lagstiftning och kommunikations- och jämställdhetsfrågor
Kontaktperson: Tobias Eriksson, tobias.eriksson@lansstyrelsen.se, tel. + 46 10 225 43 71

Finlands Skogscentral
• främjar skogsbruket och olika näringar inom skogsbranschen, ger skogsägare råd om hur man sköter och
utnyttjar skogen och skogsnaturen, ger information om
landets skogstillgångar samt övervakar att skogslagen
följs
• har specialkunskap inom hållbart utnyttjande av
skogstillgångarna, tryggande av skogens biologiska
mångfald, naturvårdsarbeten och kontakt till privata
skogsägare
Kontaktperson: Simon Ollus, simon.ollus@metsakeskus.
fi, tel. +358 50 571 6750

Naturresursinstitutet (Enheten naturresurser och
bioproduktion)
• expertorganisation, som arbetar för främjande av
hållbar användning av naturresurser och bioekonomi
• har specialkunskap inom växtodling, jordmån
och dränering
Kontaktperson: Jaana Uusi-Kämppä, jaana.uusi-kamppa@luke.fi, tel. +358 29 532 6622
SGU, Sveriges geologiska undersökning
• har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt
• har specialkunskap inom kartläggning och karaktärisering av sura sulfatjordar längs Norrlandskusten
Kontaktperson: Gustav Sohlenius, gustav.sohlenius@
sgu.se, tel. + 46 18 17 92 76
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Forststyrelsen (Österbottens naturtjänster)
• förvaltar statliga land- och havsområden, kontakt till
privata markägare
• har specialkunskap inom kartläggning av naturvärden
och inom naturvård
Skogsstyrelsen
Kontaktperson: Carina Järvinen, carina.jarvinen@metsa. • är en myndighet för frågor som rör skog. Utövar tillsyn
fi, tel. +358 20 639 6143
av skogsvårdslagen och ger skogsägarna råd
• sektorsansvarig myndighet med specialkunskap inom
GTK, Geologiska forskningscentralen
skogs- och miljöområdet, bland annat skogsbrukets
• är en expertorganisation inom geologiska naturresur- hänsynstagande till vattendrag
ser och hållbart utnyttjande av dem
Kontaktperson: Lars Berggren, lars.berggren@skogssty• har specialkunskap inom översiktskartering av sura
relsen.se, tel. + 46 933 39764
sulfatjordar och miljöriskbedömning
Kontaktperson: Anton Boman, Anton.Boman@gtk.fi, tel. Åbo Akademi
+358 50 348 6247
• är ett universitet med forskning inom sura sulfatjordar
• har specialkunskap inom karaktärisering och kartläggLinnéuniversitetet
ning av sura sulfatjordar, samt identifiering av tecken av
• är ett universitet med forskning inom geokemiska
sura sulfatjordar i vattendrag och mynningssediment
processer
Kontaktperson: Peter Österholm, posterho@abo.fi, tel.
• har specialkunskap inom kemiska och mikrobiologiska +358 2 215 4509
processer i sura sulfatjordar
Kontaktperson: Mats Åström, mats.astrom@lnu.se, tel. +
46 480 447342

vatten och människan i landskapet

PROJEKTETS MÅL ÄR ATT:
• kartlägga de sura jordarnas utbredning för att i framtiden
kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats
• genomföra konkreta åtgärder, bland annat ta fram modelllösningar för dränerade områden och därmed minska deras
läckage av syra, metaller, näring och partiklar
• ta fram informationsmaterial för att öka medvetenheten
bland markägare och andra berörda instanser

De små vattendrag
som mynnar i havet
har stor betydelse för
ekologi, ekonomi och
hälsa i kustområdet.
Samtidigt är de i
många fall kraftigt
påverkade av
människan.

Under år 2015-2018 arbetar projektet
VIMLA - Vatten och Människan i Landskapet, på olika sätt med att öka kunskapen
och på sikt förbättra tillståndet i dessa
vattendrag, både på den svenska och
finländska sidan om Kvarken. Projektets
modellområden är Toby å i Finland och
Hertsångerälven i Sverige.

Vimla är ett Interreg-projekt som pågår till 2018.
Projektets totala budget är 2 071 000 euro. Finansiärer är Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund och Havs- och vattenmyndigheten.

• träffa och diskutera med organisationer, näringsidkare och
allmänhet i både Sverige och Finland för att komma fram till
hur vi gemensamt kan hitta lösningar och förebygga problem

