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1

English Summary

Simskäla is a small island belonging to the Åland Islands in the Baltic Sea. The resident population is 35 people, there are 50 part-time residents and 200 summer residents, a typical situation for a small island where energy, freshwater, transport and
healthcare demands are low in winter and very high in summer.
Simskäla is connected to the electric grid but its two main industries – greenhouse
cultivating of vegetables and a tavern with its own cattle – produce their own energy. The greenhose is heated by a system of water pipes in a small and shallow
bay, collecting heat, summer and winter, from the sea. For every 1 kW used for
pumping up the heat from the sea, 4 kW of heat is produced for the greenhose. The
inn uses a geothermal system for heating, further supplemented by a small wind
turbine and solar cells.
As the ferry to and from the island was identified as a major possibility of lowering
the islands’ energy use and subsequent emissions, the islanders made a plan and a
reengineering proposition to the local government.
They have smartly used knowledge and input from other small islands such as Eigg,
Terscehlling, Tilos and Samsö.
Although very small and with no local political power, the small island of Simskäla
attempts to be a balanced, sound and sustainable place for modern families to live.
An important part of this is the use of energy.
Simskäla in August 2015
Christian Pleijel and Mikael Lindholm
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2

Fakta

2.1 Geografi
Simskäla är ca 2.000 ha landområden varav huvudöarna utgör drygt hälften + c:a
12.000 ha vattenområde
2.2 Kort historik
Befolkat åtminstone 1400-talet. Högsta befolkningsnumerären runt år 1900 med
230 personer.
2.3 Befolkning
Simskäla har 35 bofasta invånare året om i 13 hushåll. Simskäla har också en deltidsbefolkning som består av dels fritidsboende (30 stugor med 50 personer som bor
100 dagar om året på Simskäla), dels sommargäster (70 stugor med 200 personer
som bor 30 dagar om året på Simskäla).
Belastningen – the human pressure – på öns färskvattenbrunnar, energisystem, avlopp- och avfallshantering, postutbärning, telefonnät, hälsovård, räddningskår och
brandförsvar (”blåljusfrågor”), samt vägar och färjor bör kalkyleras enligt följande:
Fastboende (365 dagar)

35

12.775

Fritidsboende (100 dagar)

50

5.000

Sommarboende (30 dagar)

200

6.000

Summa

23.775

Det befolkningstal som bör användas om man vill räkna ut öns ekologiska fotavtryck
är 23.775 delat med 365 = 65. Ur ekologiskt och infrastrukturellt perspektiv är
Simskälas invånartal inte 35 utan 65.
2.4 Administration
Simskäla är en av 9 byar i Vårdö kommun och är ingen egen administrativ enhet.
Det finns ingen kommunal service på ön utan såväl skola, barndagvård som äldreboende finns på fasta Vårdö.
2.5 Näringsliv
Simskäla har en jordbrukare med inriktning på grönsaksodling i växthus, en som har
fårskötsel och en som har köttdjur av rasen highland cattle. Det finns stuguthyrare
och Värdshus med upplevelseturism som fiske och jakt.
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2.6 Transporter
SJÖTRAFIK
Simskälaleden går från Sandö på norra Vårdö till södra Simskäla. Farledens längd är
1.070 meter. Leden trafikeras av linfärjan 121 SIMSKÄLA längd 32 m, bredd 8 m,
djup 2,4 m. Byggd i Mariehamn år 1986, lastar 60 ton, gör 8 knop och tar 14
personbilar eller 1 långtradare och 70 passagerare. Överfarten tar 7 minuter och
körs på anrop (ej tidtabell).
En linfärja är ett mycket kostnadseffektivt fartyg. De små anonyma arbetshästarna
som körs av en enda man utför ett mycket viktigt arbete i skärgården. Det finns åtta
linfärjor på Åland varav sex går i trafik på sina respektive linjer och två är
reservfärjor.
Färjans nya motor, data, energiåtgång : Scanias 6 cylindriga commonraildieslar på
258 kW/ st installerade 2011, genomsnittsförbrukning/motor 11,5l/h
Man åker gratis på alla linfärjor.
År 2014 var resandevolymerna följande:
Passagerare

60.000

Fordon

38.000

Cyklar

1.000

I privat ägo finns på Simskäla 65 mindre fritidsbåtar (>20 hk) och 20 större
båtar/snipor (<20 hk) som körs i medeltal 20 h/år.
VÄGTRAFIK
På Simskäla finns 43 fordon (22 privatbilar och 1 taxibil, 10 fyrhjulingar/mc och 10
traktorer.
2.7 Energikonsumtion
Simskälas invånare och besökare konsumerar energi i huvudsak för (a) uppvärmning, (b) transporter och (c) kommunalteknik (vatten och avlopp).
Jordbrukets andel har ej beräknats skilt, ej heller turismen.
(a)

Uppvärmning
PRIVAT
De fastboendes 13 hushåll värms med olja & luftvärmepump (1), jord/bergvärme (3), flis (2) och ved kombinerat med luftvärmepump (7).
Sommarstugorna värms med ved och el samt finns 5-6 mini-vindkraftverk.
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Den totala privata förbrukningen på Simskäla är:
Olja (2014)
El (2013)
Ved

4 m3
550 kWh
180 m3

I genomsnitt går c:a 60 procent av energiförbrukningen för en privat fastighet
till uppvärmning av huset. Omkring 20 procent går till varmvatten (dusch, disk
mm). Resterande 20 procent går till hushållsel: kylskåp, tvättmaskin, belysning
och andra elapparater.
(b)

Transporter
SJÖTRAFIK
m/s 121 Simskäla
Färjans bruttovikt
Gångtimmar/år

60 t
3200

Bränsleåtgång/h

23

Bränsleåtgång/ton

70

De fritidsbåtar som redovisats ovan förbrukar årligen 5.000 liter bensin +
6.000 liter diesel.
VÄGTRAFIK
De privata fordon som redovisats ovan förbrukar årligen 6.000 liter bensin
(varav 1/3 till småmaskiner som motorsågar etc) samt 9000 liter diesel.
(c)

Kommunalteknik
Vatten
Vattnet på Simskäla kommer från enskilda borrade brunnar, både för permanent- och fritidsboende.
Bara några få liter används till dricksvatten och matlagning av de totalt cirka
160 liter som vi använder varje dag. De flesta har tvättmaskin och dusch vare
sig det är ett permanent boende eller ett fritidsboende, när det gäller diskmaskin och badkar är det snarare de åretruntboende som har det.

2.8 Utsläpp
Utsläpp från Simskälas invånare består av avlopp, avfall och koldioxid.
(a)

Avlopp
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På öar är den övervägande del av avloppen enskilda och många av dem undermåliga, vilket gäller även på Simskäla. Simskälas samlade avlopp kan beräknas till är 160 liter x 65 mandagar x 365 = nästan 4 miljoner liter färskvatten
som blir avloppsvatten varje år. Den största delen är BDT (bad, disk och tvätt),
en mindre del är toalettavfall som innehåller bakterier, fosfor och kväve samt
medicinrester.
Vattenreningsverk? (Finns för inkommande dricksvatten ej för avloppsvatten).
(b)

Avfall
I medeltal producerar en finländare 457 kg avfall per person och år vilket
också får anses gälla på Simskäla. Hälften av avfallet (drygt 200 kg) går till
kompost. Av återstoden återvinns 153 kg varav 35 kg tidningar, 12 kg kartonger, 1,5 kg metallförpackningar, 5 kg plast, drygt 100 aluminiumburkar och
19 kg glas. Mängden grovavfall är i snitt 160 kg per person.
Om vi räknar med motsvarande 65 bofasta produceras det således sammanlagt 30 ton avfall per år som måste föras härifrån. På fasta Åland finns en rationell hantering av sopor som innebär att man t ex kan sälja dem som bränsle
till svenska fjärrvärmeanläggningar och till billig materialåtervinning. Riktigt så
enkelt är det inte på Simskäla där mängderna är små och transporterna långa.
Siffror från MISE?

(c)

Koldioxid
Beräknas senare.
Vägtrafikens CO2 ekvivalent
Färjetrafikens utsläpp?
Fritidsbåtarnas utsläpp CO2
Den största delen av Simskälas utsläpp kommer antagligen från färjtrafiken
men även fritidsbåtar och persontrafik kan ha betydande andelar.
De sammanlagda utsläppen i CO2 ekvivalenter är 1.191 ton.

Simskäla har en hel del skog som tar upp koldioxid från atmosfären – antagligen
långt mer än mängden utsläpp som uppstår på ön. ca 200 hektar skog? Totalt binder
skogen nästan xxxx ton CO2 Ska räknas ut mot skogsarean) per år, det vill säga mer
än tio gånger mer än vi släpper ut. I detta avseende är Simskäla en mycket grön ö.
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2.9 Energiproduktion
Simskäla får sin energi från (a) elnätet, (b) olja/bensin/brännolja/diesel (c) lokalt
producerad energi så som vindenergi, bergvärme, jordvärme, luftvärmepumpar och
solceller, samt (d) ved).
Simskäla försörjs med en elkabel från Vårdö/Sandö som kommer i land i sundet
mellan Östra och Västra Simskäla. En ny kraftledning har byggts till Mikael Lundells
växthus.
Flytande bränslen levereras med tankbil som kommer med färjans bränsletur.
Mängden importerad energi har redovisats ovan: olja 4 m3, el 550kWh/år, bensin
11.000 liter och diesel 15.000 liter.
(c)

Lokalproducerad energi
Vind: på Simskäla 5 små, privata vindkraftverk.
Det finns 15 privata installerade solceller/paneler.
Mikael Lundells växthus hämtar energi genom ett kollektorsystem med 20
kilometer slangar utlagda i en vik och 5-6 pumpar. För varje kWh som åtgår för
pumpningen får Lundell ut 4 kWh i värmeenergi.
Stormskärs värdshus har ett jordvärmesystem.

(d)

En stor del av de fastboendes uppvärmning kommer från ved, som simskälaborna traditionsenligt fäller i egen skog på vintern. Därmed tas en lokal tillgång tillvara, skogen hålls i skick och det gör vedhuggaren också.
Mängden ved är 180 m3. 1m3 väger c:a 300 kg och innehåller c:a 1.200 kWh
vid fukthalt 20%. 180 m3 har alltså ett energiinnehåll om drygt 200.000 kWh
men sedan ankommer det på hur energin omvandlas till värme i huset vilket
beror på vilken panna som används och hur, och så går en del energi ut i rök.
En modern panna har en verkningsgrad om 75-85%.
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Förebilder

Öar som kan tjäna som förebild till Iniö, som har en jämförbar storlek (yta, befolkning) och en liknande situation är till exempel Eigg i Hebriderna (Skottland), Tilos i
Grekland och Terschelling i Nederländerna.
3.1

Eigg

Scottish Highland Council och The Scottish Wildlife Trust samt med egna insamlade medel, köpa ön för en och en
halv miljon pund år 1997. Säljaren visade sig överraskande vara en affärsman
i Hong Kong.
Nu när Eigg-borna äger sin egen ö har
tar de stora gröna steg mot framtiden.
Efter att i årtionden ha använt dieselgeneratorer för att producera el, bildades Eigg Electric 2008 som fick igång öns
första elnät 2008.
”My island uses as much energy in a
year as a ferry does in a week”, säger
Camille Dressler som bor här.

På Eigg bor 85 vuxna och 11 barn på 30
km2. Ön köptes av en privatperson
(Keith Schalenberg från Yorkshire) för en
och en kvarts miljon pund år 1975 men
han förlorade den i en skilsmässa och
måste köpa tillbaks den från sin fru för
en miljon pund. Hans relation till Eiggborna var dock inte längre densamma
varför han sålde ön till en tysk konstnär
för en och en halv miljon pund år 1995.
Konstnären ifråga var synnerligen svårfångad och öborna ville köpa ön åt sig
själva. De grundade The Eigg Heritage
Trust och lyckades med stöd från The
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Eigg har tre hydrolektriska generatorer
(som producerar el i de vattenfall som
bildas av de extrema skyfallen) och fyra
vindgeneratorer under berget An Sgurr.
Men eftersom det händer att det inte
regnar jämt är elen ransonerad till ett
momentant uttag om 5 kilowatt per invånare. Det är vad som behövs för att
koka tevatten och köra en tvättmaskin,
eller för att tända femtio 100 watts lampor. Alla har mätare hemma för att hålla
koll på sin el och man lär sig snabbt att
sprida ut förbrukningen över dygnet. Företag får ta ut 10 kW.
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3.2

Tilos

Tilos är en ö norr om Rhodos känd för
sin kreative och stridbare borgmästare,
läka- ren Anastasios Aliferis. En ovanlig
fågelvän som motar bort fågeljägare
från sin ö genom att uppbåda majoriteten av öborna och över 6.000 ornitologer från hela Euro- pa i ett upprop som
leder till att Tilos blir ett fågelskyddsområde. År 2008 viger han två homosexuella par för vilket han hotas av fängelsestraff vilket inte längre är fallet eftersom
åtalet läggs ner 2009 och Tasos - som
han kallas - går bort, bara sextio år gammal 2013.
Tilos är en egen kommun, 65 km2 stor
med en positiv befolkningsutveckling på
senare år: 1961 bodde här 789 personer, år 1981 var de 301 vilket gick ner till
258 år 1991 mest beroende på emigration till USA och Australien. Nu har det
vänt uppåt till 780 invånare. Här finns
gott om naturliga källor och ön är bitvis
mycket fruktbar.

3. 3

Terschelling

År 2007 samlas Terschelling och grannöarna Texel, Schiermonnikoog, Ameland
och Vlieland för en konferens om öarnas
framtid. Där är olika experter både från
ön och fastlandet till exempel miljöplanerare, naturvårdare, turism experter,
bönder och konstnärer. Konferensen resulterar i olika scenarier för framtiden,
som sedan diskuteras med alla Terschellingbor och blir ett enda scenario med
ett tak för turismen och tre strategiska
områden:
(1) Att ge energi: ön ska producera mer
förnybar energi än den gör av med,
(2) Att vara en laddningsstation för människor: ge ny energi och kraft åt besökarna
(3) ”Tested & Tried” på Terschelling: ön
vill vara en experimentplats där
många slags försök och test kan utföras.
På dessa öar myntas begreppet ljusförorening. Som en del i sin strategi har
man 2012 bytt all utebelysning till
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LED-lampor vilka minskar energiåtgången med 60%, använder förnybar
energi, ger lägre underhållskostnader,
3.4

inte avger någon CO2 och ger mindre
ljusföroreningar. Terschelling säljer mörker. Och stjärnljus.

Samsö
siness. En regnig höst var det kritiskt. Man bör göra ”worst case scenario”.

Danska staten bjöd för 20 år sedan in
kommuner att komma in med en plan
för hur man kunde förverkliga klimatmålen på befintlig teknologi. Samsøs
plan var bäst och man satte igång på
90-talet.
Planen skulle omfatta förslag för att
skapa den värme som behövs, den el
som behövs och hur transporter skulle
skötas (mål 35 % förnyelsebar energi
år 2035).
Värme
Samsøs värmeprojekt skapades
utan statlig ersättning. Det finns
idag 4 decentraliserade värmeverk,
tre som eldas med halm och ett
som eldas med flis och använder
solpaneler. 65 % av öns värmebehov täcks, nätverket (grid) sträcker
sig 6-7 km från verken. Halmen
måste finnas på ön annars ingen bu-
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Flis- och solpanelvärmeverket, som låg
på Nordön, besöktes. Har en 45 m3
hög, isolerad vattentank som buffert,
vattnet 80 grader. Förser 220 hus med
värme april-oktober i huvudsak med
solfångare och resten av tiden med
flispanna. En reservoljepanna finns för
underhållsavbrott. Fliset kommer från
ön och produceras i en flistugg som
kommer från fastlandet nu och då. Askan levereras till jordbruket.
Besök också på Bundby halmvärmeverk som förser 230 hus med värme i
en omkrets på 6 km. Verket ägs av brukarna och en styrelse bestämmer priset på värmen. Detta verk hade det
lägsta priset. Halmbalarna (vete) gjordes i gemensamma balningsmaskiner,
600 kg per bal, motsvarar en tunna
olja. Halmbalarna förs in i processen
via en lång transportör som skall fyllas
en gång per dag, ca 10-13 balar under
vintern och 6-7 under annan tid. Ballagerbyggnaden måste fyllas två gånger
per år, dvs halm ska lagras också på
andra ställen. Ingen buffrande vattentank, men skulle behövas. En person
sköter detta på deltid. Verkets effekt
1600 kW. Priset på värme i Danmark
svagt stigande, men här har det planat
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ut, idag ca 10 % billigare än allmän
prisnivå.

Underhållet måste fås utifrån. De landbaserade gör ön självförsörjande på el.

Hantverkare på ön klarar underhållet
av värmeverken. Vattnet ut till brukare
80 grader, kommer tillbaka som 40
grader, förlusterna ca 40%.

Elbilar

Samsø har vindmöllor till lands och till
havs. En andel kostade 3.000 DKK
(430€). Lånades i bank, som fick kapitalet tillbaka på 7 år och aktien lösgjordes från panten och gavs åt ägaren. Åtminstone 5 av de landbaserade ägs av
befolkningen. Landmöllorna skapar
2300 MWh/per år per 1 MW effekt,
havsmöllorna 3500 MWh. Till havs är
de 85 m höga, på land lägre.
Till havs byggdes möllorna för att få
CO2-balans för oljebaserade transportredskap och färjor. 5 av 10 möllor ägs
av kommunen, kostade 180 Millioner
Dkr för kommunen. Havsbaserade ger
mera energi än vad som förbrukas på
transporter. CO2 reduktion ligger på
140 %. Byggdes på ett grunt område
söder om ön, 10 x 2,3 MW

På rundturen besöktes även äldreboendet och vi fick se hemtjänstens 10
nya elbilar som laddas med solpaneler
byggda som ett biltak.
Skillnader och likheter
Den största skillnaden mellan Danmarks förhållande till Samsö och Finlands förhållande till sina öar är att
Danmark uppmuntrar sina lokalsamhällen att bli mer hållbara medan
Finland inte kommit lika långt. Stödsystemen för förnyelsebar energi är
generösare i Danmark än i Finland.
Öbefolkningen är enligt beskrivningen vi fick dock ganska lika i båda
regioner och har ofta en konservativ
hållning till nytänkande vilket gör
det viktigt att få med nyckelpersoner
i projekten för att skapa förtroend
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4

Risker och hot

Att den fasta befolkningen minskar från 35 till 20.
Att inte barnen vill flytta tillbaks.
Turlista och nattstopp i färjetrafiken.
Vattenmiljön.

5

Kultur, identitet och uppfattningar

Det är inte så långt i kilometer och sjömil räknat till Simskäla – bara drygt en kilometer. Det tar 8 minuter med färjan men med väntetiden kan det lätt bli 15-20 min.
Den som är van att färdas 70 km/h upplever sig ha färdats 23 kilometer på 20 minuter, inte 1 kilometer. Därför känns Simskäla (liksom de flesta öar) långt bort. Vi erfar
tid, inte kilometer. Vi upplever ön som avlägsen på grund av upplevelsen.

6

Möjligheter

6.1 Workshop
Vid en enkel workshop den 25 augusti gick Björn Rönnlöf, Mikael Lindholm och
Christian Pleijel igenom de Simskälas möjligheter att utvecklas som samhälle:
-

Turism, främst genom att bygga en gästhamn

-

Odlingar även förädling av produkter t ex äpplen

-

Samarbeten med organisationer som verkar för friluftsturism, hållbarhet och
småskalighet t ex Friluftsfrämjandet

När det gäller energikonsumtion och sin energiproduktion så är följande två projekt
mest intressanta:
-

Ett vindkraftverk, som växthusen och värdshuset tänka sig att bygga i egen
regi. Den kan vara ett andelslag där fler simskälabor kan ansluta sig.

-

Att minska färjans energiåtgång och utsläpp genom att gå över till dieselektrisk drift (laddning på natten skulle räcka vintertid, sommartid behövs en
hjälpkärra). Det skulle kunna minska oljeåtgången från nuvarande 70 m3 till
20 m3 och minska utsläppen med 75%.
Samma åtgärd skulle kunna göras på landskapets andra linfärjor: Björkö,
Seglinge, Ängösund, Embarsund.
Det kan minska risken för besparingar av typen turlista och natt-stopp.
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7

Handlingsplan

Beslöts att göra följande:
1 Planera för ett vindkraftverk i egen regi.

Inom 5 år

Kan utredas med egen kompetens (Lundells bror)
Finansieringsmöjligheter förutom privat kapital?
2 Ta upp en diskussion med landskapets trafikavdelning om
ny motor i färjan

Inom 8-10 år
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