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1. ALLMÄNNT 

1.1 SAMMANFATTNING 

Friskt vatten är en livsnödvändighet. Det tillhandahåller en rad ekosystemtjänster (t.ex. fiske och 

rekreation) och utgör vårt allra viktigaste livsmedel. I EU:s vattendirektiv ställs det krav på att alla 

medlemsländer ska skydda och vårda sitt vatten så att det fortsätter vara bra eller blir bättre. Därför 

måste vi på Åland liksom andra medlemsländer arbeta långsiktigt för att förbättra och/eller bibe-

hålla en god vattenkvalitet samt skriva åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för våra vatten.  

 

 
Bild: Per Bergfors, Mariehamn. 

 

Landskapsregeringen har tagit fram ett åtgärdsprogram som efter en del justeringar under hösten 

2009 kommer att fastställas senast den 22 december 2009 enligt vattenlagen för Åland och i enlig-

het med EU:s vattendirektiv.  

 

I åtgärdsprogrammet behandlas kustvattnen samt yt- och grundvatten för landskapet Åland. Åt-

gärdsprogrammet ska ses som ett strategiskt planeringsverktyg. Det är ett medel för att försöka 

uppnå målet – en god vattenkvalitet för de åländska vattnen senast 2015, eller vid den senare tid-

punkt som fastställs i programmet.  

 

Gamla miljöskulder lever kvar som en belastning eller förändring av vattenmiljöerna som gör det 

svårt att uppnå en god ekologisk och kemisk status. Åland begär därför undantag från måldatumet 

2015 i många av vattenförekomsterna, eftersom områdena har varit starkt påverkade av mänsklig 

verksamhet under lång tid, både lokalt, regionalt och från övriga länder. Näringsämnen har lagrats 

upp i sedimenten och det kommer att tid att innan ämnena har omsatts i de kretslopp som de ingår i. 

Dessutom kan de insatser som krävs för att återställa en god vattenkvalitet vara orimligt höga och 

en måluppfyllelse till 2015 är därför omöjlig att uppnå. Måltabeller har upprättats för olika paramet-

rar, som t.ex. klorofyll, se kapitel 5. I måltabellen framgår det vid vilket uppmätt värde av klorofyll 

som målvärdet GOD vattenstatus uppnås för varje kustvattenförekomst.  
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Åtgärderna i programmet består dels av s.k. grundläggande åtgärder och dels av s.k. kompletterande 

åtgärder. De grundläggande åtgärderna beskriver i huvudsak hur Åland uppfyller ett antal EU-

direktiv genom sin lagstiftning. En mycket viktig grundläggande åtgärd är t.ex. att förstärka dricks-

vattenskyddet. När inte de grundläggande åtgärderna räcker till för att uppnå en god vattenkvalitet 

ska kompletterande åtgärder tillgripas. Ekonomiska styrmedel är ett exempel på en kompletterande 

åtgärd. Åtgärdsprogrammet består av en kombination av både grundläggande och kompletterande 

åtgärder. 

 

De åländska vattnen påverkas dels av egna utsläpp, dels av belastning som kommer från andra län-

der via havsströmmar och nederbörd. Arbetet för att förbättra vattenkvaliteten måste därför bedrivas 

på två fronter, dels genom åtgärder på Åland för att minska de egna utsläppen, dels genom internat-

ionellt samarbete. 

 

Den lokala näringsbelastningen härstammar främst från jordbruk, fiskodling och bosättning och 

åtgärdsprogrammet är i huvudsak inriktat på att minska näringsbelastningen från dessa verksamhet-

er.  

 

När tillstånden för fiskodlingar revideras måste många av dem flyttas ut till öppnare och djupare 

områden för att minska belastningen på de inre vikarna i enlighet med en ny lagstiftning från 2007. 

Landskapsregeringen föreslår nu också en ny fiskodlingsstrategi där målsättningen är minskad be-

lastningen från befintliga fiskodlingar ytterligare. Avsikten är att samarbeta med näringen i utveckl-

ingen mot en mer miljövänlig/hållbar fiskodling. Samarbete ska påbörjas under hösten 2009 och 

nödvändiga utredningar och åtgärder ska påbörjas under 2010. Detaljerade utsläppskrav och -mål 

slås fast i samband med att ett genomförandeprogram fastslås i slutet av 2010. 

 

Musslor från musselodlingar kan, om man hittar tekniskt gångbara lösningar, användas som foder 

till höns och fisk, jordförbättring och gödsel. De skulle kunna ingå i ett system med utsläppshandel. 

På Åland pågår ett projekt som ska utreda förutsättningarna för storskaliga musselodlingar för upp-

tag av närsalter. 

 

För att minska näringsbelastningen inom jordbruket föreslås riktad rådgivning för enskilda gårdar 

och styrning av stödsystemet för jordbruket mot att vara mer effektivt ur miljöskyddsperspektiv. 

Informationsinsatser samt utökat stöd för anläggandet av kombinerade bevattningsbas-

sänger/sedimenteringsbassänger och våtmarker anses också som angeläget. 

 

När det gäller bosättning och avlopp fortsätter det arbete som redan pågår med utbyggnad av en-

skilda och kommunala avlopp. Insatser behövs också för att få igång fler kretsloppsanpassade av-

loppsbehandlingar, något som kan vara speciellt värdefullt ute i skärgården där reningsverk saknas. 

Industrier och andra belastande verksamheter bör anslutas till kommunala reningsverk. För att 

kunna genomföra många av förslagen behövs rådgivning och ekonomiskt stöd. 

 

Det är viktigt att kommuner och andra vid sin planläggning av t.ex. byggnationer gör en översiktlig 

plan och tar hänsyn till det skydd av grund- och dricksvatten som behövs. Det finns ett behov av en 

övergripande planering där markägare, verksamhetsutövare, kommuner och landskapsregeringen 

samverkar för att hitta långsiktigt hållbara lösningar.  

Överlag ska en stor del av kommande åtgärdsarbete inriktas mot att upprätta skyddsplaner för såväl 

yt- som grundvattentäkter. 

 

Behandlingen av dagvatten bör förbättras genom t.ex. längre genomströmningstider och anläggande 

av dammar och rening med hjälp av växter. Det är viktigt att de stöd som finns för vattenförbätt-

rande åtgärder bibehålls. 
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Inom skogsbruket föreslås att åtgärderna inom skogscertifieringens regelverk fortsätter. Vattenvår-

den inom skogsbruket kan främjas genom ökad rådgivning till skogsägare, vidareutbildning av 

skogsfackmän och utveckling av metoder för vattenvård. I övrigt upplever skogsbruksbyrån en in-

tressekonflikt mellan olika näringar och bevarandeintressen där olika regler gäller för samma mar-

kägare, beroende på om han/hon är kund hos skogsbruks-, jordbruks- eller miljöbyrån. Det är därför 

viktigt att se över regelverket. 

 

Arbetet för att nå de långsiktiga målsättningarna för trafik och sjöfart måste fortsätta. Det vill säga 

att minska utsläpp från såväl fartyg som biltrafik. Vid väg- och vissa byggprojekt måste grundvat-

tenområden beaktas och ordentliga grundvattenundersökningar genomföras. Dessutom bör man 

utveckla samarbetsplaner för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor. För småbåtsägare kan man 

genom informationsinsatser försöka styra dem till att använda mer miljövänliga alkylatbränslen. 

Utbyggnaden av mottagningsstationer för avloppsvatten för fritidsbåtar bör fortsätta och det finan-

siella stödet bör behållas. 

 

När det gäller olika vattenföretag så behöver regelsystemet skärpas till ytterligare, speciellt när det 

gäller muddringar och byggande i vatten. Viktiga lekplatser för fisk och fiskyngelområden riskerar 

att bli förstörda, vilket på lång sikt hotar fiskbestånden. Det vore önskvärt med en utarbetad strand-

policy för varje kommun där hänsyn tas till speciellt känsliga områden. Regelverket behöver även 

förbättras när det gäller marktäkter så att större hänsyn tas till yt- och grundvatten. 

 

Förutom en styrning av budgeten mot genomförbara åtgärder behövs det informationsinsatser och 

rådgivning från t.ex. olika myndigheter och byråer på landskapsregeringen, lagstiftningsarbete och 

forskning för att nå målen.  

 

För att åstadkomma förändringar som beror på atmosfäriskt nedfall och utsläpp i Östersjön från 

andra länder måste internationellt arbete genomföras. Åland deltar aktivt i bland annat HELCOM-

arbetet och samarbetar i övrigt med länderna runt Östersjön på olika sätt. Ansvaret är sålunda förde-

lat mellan olika aktörer som politiker, tjänstemän, forskare, kommuner, markägare och privatperso-

ner. Mycket av arbetet kommer dock att styras från landskapsregeringen och dess byråer.  

 

1.1 LÄSANVISNING 

Åtgärdsprogrammet börjar med beskrivande delar som syftet med åtgärdsprogrammet, vattendirek-

tivets roll, kopplingen till förvaltningplanen, nationella och internationella program och effekter av 

miljöförändringar (kapitel 1-3). Därefter följer i kapitel 4 redogörelser för vattnets nuvarande status 

och en beskrivning av olika belastningskällor från sektorer som t.ex jordbruk, skogsbruk, fiskodling 

osv. I kapitel 4 ingår även en redogörelse av planerade och pågående åtgärder för de olika sektorer-

na. I kapitel 4.4 redogörs det för vattnens tillstånd och klassificeringen av vattnen. 

Miljömål med tillhörande måltabeller redovisas i kapitel 5. I måltabellen framgår hur stor minsk-

ning som behövs för att nå målet – en god vattenkvalitet. 

I kapitel 6 beskrivs först de grundläggande åtgärderna och hur de verkställs genom åländsk lagstift-

ning. Sedan följer en kort beskrivning av vad som avses med s.k. kompletterande åtgärder. 

 

Ett kombinationspaket för olika åtgärder presenteras i kapitel 7 där kostnadsberäkningar och en 

konsekvensbedömning utförts. Kombinationspaketet är mycket omfattande och åtgärderna är kon-

centrerade till områdena jordbruk, fiskodling och bosättning. Med utgångspunkt från de förslag som 

beskrivs för olika verksamhetsområden i kapitel 4, kombinationspaketet i kapitel 7 och åtgärdsför-

slagen i kapitel 8 har prioriterade åtgärder plockats ut efter samråd med olika byråer och näringar. 

Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer redovisas i kapitel 9. I kapitel 10 presenteras en samman-

fattning av de åtgärder som ska prioriteras och genomföras under den kommande förvaltningscy-

keln (6-årsperioden). Sammantaget utgör kapitel 6 och 10 handlingsplanen för vattenvården under 

de närmaste åren. Flera av åtgärderna är i överensstämmelse med åtgärdsförslagen i HELCOM:s 
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aktionsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Dokumentet avslutas med en utredning av sam-

arbetet i kapitel 11. 

 

1.2 INLEDNING 

Landskapet Åland är en självstyrd del av republiken Finland med egen lagstiftningsbehörighet på 

bland annat vattenområdet. Åland utgör ett enda avrinningsdistrikt och Ålands landskapsregering 

har utsetts till behörig myndighet enligt artikel 3.2, vattendirektivet (2000/60/EG). 

 

Syftet med vattendirektivet är att upprätta en ram för skyddet av inlandsvatten, vatten i övergångs-

zon, kustvatten och grundvatten. Målsättningen är att allt naturligt vatten skall uppnå en god vatten-

kvalitet senast år 2015. Detta innebär att ingen försämring p.g.a. påverkan från mänsklig verksam-

het får förekomma. Efter antagandet av vattendirektivet har ett s.k. dotterdirektiv antagits, Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten 

mot föroreningar och försämringar (grundvattendirektivet). I direktivet anges bland annat hur 

grundvattenförekomsternas kemiska status ska bedömas och riktlinjer för åtgärder för att hindra 

eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten. 

 

I vattendirektivet strävar man efter följande mål: 

 Tillstånden för yt- och grundvattnen skall inte försämras.  

 Ytvattnens ekologiska och kemiska tillstånd är gott eller utmärkt till år 2015. 

 Grundvattnens kemiska och kvantitativa tillstånd är gott eller utmärkt till år 2015. 

 Det ekologiska tillståndet för konstgjorda och kraftigt modifierade vattendrag är så gott 

som deras modifierade tillstånd tillåter (dvs. bästa möjliga tillstånd) 

 Utsläpp av miljögifter och andra skadliga ämnen till vattnen begränsas. 

 Den skadliga inverkan av översvämningar och torka minskas. 

Skyddet av de åländska vattnen finns framför allt reglerat i landskapslag (2008:124) om miljöskydd, 

landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd och i vattenlagen (1996:61) för Åland. För att 

skydda och förvalta vattnen så att god vattenkvalitet uppnås skall övervakningsprogram, åtgärds-

program och förvaltningsplaner upprättas enligt landskapslag (ÅFS 2005:54) om ändring av vatten-

lagen för landskapet Åland. Syftet med landskapsregeringens åtgärdsprogram är att uppnå och be-

vara en effektiv och hållbar vattenanvändning med en god vattenkvalitet samt att förebygga en för-

sämring av vattenkvaliteten.  

 

Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram upprättas för de vatten som: 

1. Ska bibehålla eller uppnå god eller hög ekologisk samt kemisk status. 

2. Ska uppnå god potential eller kemiska status (kraftigt modifierat vatten). 

3. Ska ges undantag. 

 

Av åtgärdsprogrammet skall framgå lagstiftnings-, budget-, informations-, tillsyns- och övervak-

ningsbehov samt de administrativa behov som genomförandet av en åtgärd fodrar. Allmänheten 

skall informeras om åtgärdsprogrammet, uppmuntras att ta del av det och ges tillfälle att avge syn-

punkter. Med åtgärder menas såväl styrmedel (t.ex. lagstiftning, krav, information etc.) som fysiska 

åtgärder, dvs. den faktiska förändringen som sker i distriktet för att säkerställa att god status uppnås. 

Det kan röra sig om sanering av förorenad mark, restaurering av sjöars vattenkvalitet, förändrad 
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gödselhantering eller upprättade av skydd. I vattendirektivet finns det dessutom krav på att åtgär-

derna för att nå god status i vatten skall vara kostnadseffektiva. 

 

Förvaltningsplanen 

Förvaltningsplanen är en sammanfattning av hur det står till med vattnen i distriktet, vad man har 

gjort och vad man planerar att göra. Planen blir en översiktlig sammanfattning av all den informat-

ion som ställs samman inom distriktet. Den skall tjäna som ett planeringsunderlag för alla berörda 

myndigheter, liksom som ett fortlöpande verktyg för kommunikation med allmänheten och intres-

senter om vatten och vattenvård. Planen blir även den verksamhetsberättelse som lämnas till EU-

kommissionen som rapportering om genomförandet av direktivet. Förvaltningsplaner skall göras på 

den nivå som motsvarar indelningen i vattendistrikt. Man får emellertid avgöra från fall till fall om 

det även kan behövas utarbetas detaljerade planer för delavrinningsområden – delförvaltningspla-

ner. Eftersom Åland består av ett enda avrinningsdistrikt kommer åtgärdsprogrammet och förvalt-

ningsplanen att till stora delar överlappa varandra. Delar av åtgärdsprogrammet ska dessutom ingå i 

förvaltningsplanen.  

 

 
Figur 1. Vattenförvaltningens planeringscykel beskriver översiktligt arbetsgången i 

vattenförvaltningsarbetet. En cykel tar normalt sex år att genomgå och omfattar  

bland annat analys av vattendistrikten, upprättande av åtgärdsprogram,  

övervakning och rapportering. Källa: Naturvårdsverket. 

 

Förvaltningscykeln 

En förvaltningscykel löper på sex år i taget och omfattar bland annat en analys av vattnen, övervak-

ning och rapportering. Utkast av såväl en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram upprättades till 

den 22 december 2008 och fastslagna versioner ska antas senast den 22 december 2009. Uppgifter-

na i förvaltningsplanen rapporteras till EU i mars 2010 i samarbete med Finland. Inom tre år efter 

offentliggörandet av en förvaltningsplan, eller efter en uppdatering, ska en interimrapport lämnas 

med en beskrivning av hur långt genomförandet av åtgärdsprogrammet har framskridit. En ordentlig 

översyn av dokumenten ska ske vart 6:e år. Landskapsregeringen har dock beslutat att uppföljning-

en av vattenåtgärdsprogrammet ska vara kontinuerlig med en revidering vart 4:e år. Handlingarna 

kommer att finnas tillgängliga elektroniskt på landskapsregeringens hemsida och alla har möjlighet 

att ge synpunkter till landskapsregeringens miljöbyrå. 

 

2. BEFINTLIGA PROGRAM OCH PLANER SOM BERÖR VAT-
TENVÅRDEN 

2.1 NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA PLANER OCH PROGRAM 

Vattenvården och –skyddet styrs på ett internationellt plan av ett antal fördrag och överenskommel-

ser. På det nationella och regionala planet styrs vattenvården av uppgjorda planer, program samt 

gällande miljölagstiftning.   
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En frisk och ren vattenmiljö är av grundläggande betydelse för Åland. Landskapsregeringen har 

därför tagit fram ett miljöhandlingsprogram (2005-2008) som strävar till att vara så heltäckande 

som möjligt, men med särskild fokus på vattenmiljön. I programmet presenteras även  

långsiktiga målsättningar som fortfarande gäller fram till dess något annat fastslås. För att nå bästa 

möjliga resultat måste åtgärder vidtas på många olika plan. För att minska gränsöverskridande för-

oreningar krävs ett intensivt arbete på nationell, nordisk och EU-nivå samt ett ökat miljösamarbete 

med Östersjöländerna. För att vara en trovärdig medaktör i det politiska miljöarbetet utanför Åland 

måste landskapet också väsentligt minska de egna utsläppen av övergödande ämnen som kväve och 

fosfor. Särskilt avgörande är utsläppsminskningar inom fiskodling, jordbruk och enskilda avlopp. I 

miljöhandlingsprogrammet föreslås därför åtgärder för att markant minska utsläppen i sjöar och 

vattendrag för att på sikt minimera den lokala belastningen av den känsliga skärgårdsmiljön kring 

Åland. Det långsiktiga målet är att genom lagstiftning och ett effektivt tillsynsarbete i kombi-
nation med god information kontinuerligt minska utsläppen av förorenande och farliga äm-
nen till kustvatten, sjöar och vattendrag.  
 

Vattendirektivet har implementerats i vattenlag (1996:61) och vattenförordning (1996:77) för land-

skapet Åland. Lagen tillämpas på nyttjande, skydd och vård av ytvatten och grundvatten. Lagen är 

tillämplig på markanvändning samt andra verksamheter och åtgärder inom landskapet som riskerar 

att påverka ytvattnets eller grundvattnets förekomst, beskaffenhet eller ekologiska betydelse inom 

eller utanför landskapet. Enligt vattenlagen är det envars skyldighet att efter förmåga och tillfälle, 

genom aktivt handlande och genom att avstå från skadlig påverkan, skydda och vårda grundvatten 

så att dess beskaffenhet inte kan medföra hälso- eller miljöfara. 

I landskapet Åland är Rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater 

från jordbruket genomfört genom Ålands landskapsregerings beslut (2000:79) om begränsning av 

utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket. Beslutet gäller hela Åland och reglerar områden som 

lagring av stallgödsel, spridning av stallgödsel och mängden av kvävegödsel som får användas inom 

åkermark.  

 

EU:s medlemsstater har kommit överens om ett gemensamt uppfyllande av Kyotoprotokollet. För-

delningen mellan EU-länderna finns i direktivet om handel med utsläppsrätter. Tilldelningen inom 

Åland av utsläppsrätter till företagen har gjorts enligt landskapslagen (2005:60) om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel vilket innebär att Åland tillämpar samma 

system som övriga Finland. 

 

EU har ambitiösa mål gällande energiproduktion och konsumtion och den helt övergripande mål-

sättningen är reducerat utsläpp av växthusgaser. Energiproduktionen står för ca 80 % av koldioxid-

utsläppen. Några av de viktigaste långsiktiga målsättningarna för Åland är: 

−Reduktion av växthusgaserna med 20 % jämfört med 1990 års nivåer senast år 2020 (Finland 38 

%) 

−Öka andelen förnyelsebara energikällor till 20 % senast år 2020 

−Öka energieffektiviteten med 20 % senast år 2020.  

 

Andra viktiga dokument som upprättas till skydd för miljön och vattenmiljön är t.ex. Ålands kli-

matstrategi och Landsbygdsutvecklingsprogrammet för 2007-2013. Landskapsregeringens fiskeri-

byrå har en handlingsplan för hållbar fiskodling (2007), ett skogsprogram finns på skogsbruksbyrån 

och en miljöutredning från 2003 med åtgärdsförslag finns på trafikavdelningen. 

 

Internationellt samarbete 

Arbetet för att begränsa och minska utsläpp till luften och våra vatten har pågått länge. Flera inter-

nationella överenskommelser har antagits under de senaste årtiondena med syfte att begränsa ut-

släppen av miljöföroreningar. 
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Utfiskning, stora oljeutsläpp och övergödning har medfört att större fokus har lagts på havsmil-

jöfrågorna de senaste 10 åren både inom EU och internationellt. De senaste åren har havsmiljö, ris-

ken för klimatförändringar och globaliseringen ytterligare ökat intresset för havsfrågorna.  

 

Det internationella samarbetet i havsmiljöfrågor sker huvudsakligen kring de marina konventioner-

na HELCOM
1
 och OSPAR

2
. 

 

Målet för HELCOM är att skydda Östersjön från alla typer av föroreningar från land, sjöfart och 

flyg. OSPAR har som mål att skydda och bevara de marina ekosystemen i Nordsjön och Nordostat-

lanten. Miljöministrarna inom HELCOM och OSPAR antog 2003 en deklaration om att de båda 

kommissionerna ska samarbeta med varandra och EU. Deklarationen tar upp ekosystemansatsen, 

bevarande av biologisk mångfald, samt fiskets och sjöfartens miljöeffekter.  

 

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till marin strategi med ett marint direktiv som kommer 

att spela stor roll för den kommande utvecklingen. Denna strategi stöder en ekosystembaserad och 

regional ansats för effektivare skydd av den marina miljön i europeiska havsområden. Enligt direk-

tivförslaget ska medlemsländerna själva formulera de mål och åtgärdsplaner som behövs för att 

förbättra havsmiljön. Detta ska ske i en process där länderna samordnar sig inom havsregioner 

varav Östersjön är en. Åtgärdsplanerna ska enligt förslaget vara klara till år 2018. 

HELCOM och OSPAR kommer att få en viktig roll att genomföra strategin. I HELCOM har man 

dessutom tagit fram en handlingsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP). Målet är att 

Östersjön ska vara opåverkat av övergödning, ostört av miljögifter, ha en miljöanpassad sjöfart och 

en väl bevarad biologisk mångfald. Finland ska minska sina utsläpp med 150 ton fosfor och 1200 

ton kväve enligt den kvotfördelning som föreslås i BSAP. Reduktionskraven för Åland och finska 

Skärgårdshavet har dock inte specificerats. I beslutet om BSAP ingår också att HELCOM-länderna 

vill att Östersjön ska vara pilotområde för att genomföra EU:s marina direktiv. Målen i BSAP, lik-

som i den marina strategin, är att EU:s havsområden ska ha uppnått en god miljöstatus till år 2021. 

BSAP:s ca 150 åtgärder ska vara igångsatta senast år 2016. 

 

Inom EU har dessutom den gemensamma fiskeripolitiken CFP (Common Fisheries Policy) och den 

gemensamma jordbrukspolitiken CAP (Common Agricultural Policy) stort inflytande på miljöpå-

verkan i havet. Flera andra EU-direktiv har också stor betydelse för hur åtgärder på miljöområdet 

utformas. Bland de viktigaste är ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), art- och habitatdirektivet 

(1992/43/EG), fågeldirektivet (1979/409/EEG) och nitratdirektivet (91/676/EEG) som innehåller 

minimikrav för att minska kväveförluster (nitratförluster) från jordbruket till såväl yt- och grundvat-

ten som kust och havsvatten. Enligt direktivet ska varje medlemsland peka ut områden som är käns-

liga för nitratpåverkan och upprätta ett åtgärdsprogram med målet att minska näringsläckaget från 

jordbruket. Dessutom finns takdirektivet för luftutsläpp (2001/81/EG) samt kemikalielagstiftningen 

REACH.  

 

Inom sjöfartsområdet sker samarbetet främst inom IMO (International Maritime Organisation, FN:s 

globala sjöfartsorganisation) som har tagit fram flera konventioner till skydd för miljön. 

 

Vetenskaplig rådgivning till det internationella samarbetet med särskild fokus på fiskeområdet ges 

bland annat av ICES (International Council for the Exploration of the Seas). På klimatområdet 

kommer rådgivningen från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och för biologisk 

mångfald bland annat från SBSTTA (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological 

Advice). 

 

                                                 
1
 Konventionen om skydd av östersjöområdets marina miljö (Helsingforskommissionen, HELCOM) 

2
 Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR). 
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3. MILJÖFÖRÄNDRINGAR 

3.1 ÖSTERSJÖNS EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH ÖVERGÖDNINGEN 

Alla människor som bor runt Östersjön förknippar den med stora värden. Det handlar om fiske, kul-

tur, rekreation och turism. Det handlar också om biologisk mångfald och havets förmåga att rena 

föroreningar. Havets samlade tjänster, de så kallade ekosystemtjänsterna, är långt ifrån outtömliga 

och ändå tar vi dem ofta för givna. Flera av Östersjöns ekosystemtjänster är hotade, som t.ex. nä-

ringsväven, den biologiska mångfalden, arternas livsmiljö och Östersjöns resiliens, dvs. förmåga att 

återhämta sig. Tillförseln av näringsämnen kan minska i framtiden, men synbara effekter märks 

sannolikt först efter flera årtionden. Överexploatering av de kommersiellt mest intressanta fiskarter-

na utgör ett hot mot hela ekosystemet. Detta är samtidigt det område som har störst potential för 

snabba förbättringar. Den största kända negativa påverkan idag mot Östersjöns ekosystemtjänster är 

utfiskning och övergödning. 

 

 

 
Bild: Susanne Vävare.  Algblomning i Stockholms skärgård. 

 

3.1.1 Övergödningen 

Sedan 40-talet har tillförseln av de viktigaste näringsämnena kväve och fosfor flerdubblats, vilket 

har orsakat omfattande ekologiska förändringar i Östersjön. En del arter drar nytta av det ökade 

tillflödet av näringsämnen, medan andra får svårare att konkurrera och minskar i omfattning eller 

försvinner helt. 

 

Övergödning (eutrofiering) börjar med en alltför stor tillförsel av näringsämnen. För mycket nä-

ringsämnen leder till ökad tillväxt av exempelvis växtplankton. Mängden organiskt material ökar, 

och detta utlöser i sin tur en rad fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar i växt- och djur-

samhällena, liksom förändringar i processer i och på bottensedimenten. 

 

När produktionen av organiskt material överstiger den normala konsumtionen i systemet kommer 

överskottsmaterialet inte att brytas ner, och stora bottenområden kommer då att drabbas av syrebrist 

och minskande mängder bottenlevande djur. Många av dessa effekter hänger nära samman med och 
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beror på vilken typ av område som påverkas; olika effekter kommer att dominera i olika områden. 

Östersjöområdet är, med sin långsamma vattenomsättning, särskilt känsligt för övergödning. 

 

I ett brackvattenssystem som Östersjön, med starka naturliga barriärer som förhindrar vattenom-

blandning i vattenmassan och med dåligt vattenutbyte med angränsande hav, har övergödningsspro-

cessen ett antal karaktäristiska drag. En av övergödningens effekter är att blomningar av giftiga 

cyanobakterier ("blågröna alger" ) gynnas. Dessa organismer är kvävefixerande, vilket innebär att 

de kan ta till vara luftens innehåll av kvävgas till sin egen tillväxt. De kvävefixerande cyanobakteri-

erna tillför Östersjön nära 400000 ton kväve per år. Det är lika mycket kväve som vi människor 

tillför genom utsläpp. 

 

För att cyanobakterierna ska kunna tillväxa behöver de stora mängder fosfor. Därför har man tidi-

gare ansett att lösningen på problemet med giftiga algblomningar är att få bort utsläppen av fosfor, 

men det har visat sig att mängden fosfor i systemet hänger ihop med mängden kväve. Kväve i stora 

mängder ger ökad produktion av andra alger, vilket leder till mer syrefria bottnar. I de syrefria bott-

narna frisätts fosfor, som kan användas till cyanobakteriernas tillväxt. Minskningen av kväve- och 

fosforbelastningen måste gå hand i hand. 

 

3.2 EFFEKTER AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN 

De konsekvenser en klimatförändring för med sig är många, omfattande och delvis dåligt kända. En 

viktig synvinkel är att klimatproblemet är globalt. Det gäller inte enbart avseende utsläppens effek-

ter på atmosfären och klimatets förändring. Det gäller också avseende de effekter klimatförändring-

en medför och deras konsekvenser. Vi lever i ett globalt samhälle och påverkas därför inte enbart av 

de direkta och lokala effekterna av en klimatförändring. 

För att hejda klimatförändringen måste utsläppen minskas kraftigt. Ju tidigare detta sker desto 

mindre blir klimatförändringen. Även i den bästa av världar handlar det ändå om årtionden innan vi 

är där. Anpassning till den klimatförändring som inte längre kan undvikas är ett nödvändigt kom-

plement till arbetet med minskade utsläpp. 

Klimatförändringen handlar inte om ändrade förutsättningar först om t.ex. 100 år. Det är fråga om 

ett klimat i ständig förändring till vilken anpassning måste ske. Vilken tidshorisont som är relevant 

varierar förstås mellan samhällsområden. Skogsbruket t.ex. berörs av betydligt längre tidsaspekter 

än jordbruket.  
 

Naturmiljön   

Bland påtagliga effekter finns en förflyttning av klimatzoner, en förlängning av vegetations-

perioden, invandring, konkurrens och eventuell utslagning av nuvarande arter samt olika effekter på 

vattenmiljön i insjöar och Östersjön. Östersjöns miljö är nära kopplad till klimatet. Isförhållandena 

beror på vintrarnas utveckling. Östersjöns salt- och syrehalter känner av nederbörden i Östersjöns 

tillrinningsområde samt de cirkulationsförhållanden som styr vattenutbytet genom de danska sunden 

och Öresund. Om sötvattenflöden till Östersjön förändras påverkas de marina arter för vilka salthal-

ten är viktig. Immigrering av sydligare arter är också en tänkbar följd av klimatets förändring. 

 

Föroreningsförhållandena är i första hand beroende av mänskliga aktiviteter inom avrinningsområ-

det och sjöfartens agerande men har också ett samband med hur avrinningen från land utvecklas. 

Ökad avrinning ger i allmänhet ökad lokal belastning på havet, dock kan en kombination av ökad 

avrinning från områdets norra delar och minskad avrinning från söder innebära en minskad totalbe-

lastning av närsalter på Östersjön, eftersom vattnet från norr är renare. Samtidigt kan urlakningen 

påverkas av ändrade temperaturförhållanden och nederbördsmängder. Ett ändrat klimat kan med-

föra ökande risker för spridning av föroreningar i eller från marken, deponier och industriområden, 

speciellt vid översvämningar av sådana områden. Varmare somrar kan också gynna algblomningar. 
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Skogsbruket 
Förutsättningarna för skogsbruket förändras. Ett mildare klimat ger längre växtsäsong och bör där-

med gynna produktionen. Kvalitén i trädråvara kan påverkas av snabbare tillväxt. Att tillväxten 

kommer i gång tidigare på våren kan dock leda till ökad risk för frostskador. Klimatförändringen 

skapar också förutsättningar för en förändring i beståndens sammansättning. Ett ändrat klimat anses 

kunna ändra skadebilden för skogen. Klimat/väderberoende skador ger sig ofta till känna via kom-

plicerade förlopp som kan ta flera år (jfr. ekdöd). T.ex. kan träd inledningsvis skadas av extrem kyla 

eller torka, efter vilket patogener får fäste. Nya patogener kan i allmänhet få bättre förutsättningar, 

även om deras naturliga fiender också bör antas kunna erövra terräng. Risken för insektsangrepp 

kan öka i ett varmare och blötare klimat, liksom risken för svampangrepp, t.ex. gremmeniella. Där 

somrarna blir varmare och torrare finns ökad risk för skogsbränder. Mildare vintrar ändrar också 

förutsättningarna för skogsbruket genom att framkomligheten försvåras på skogsvägarna och ska-

dorna på marken kan tänkas bli större.  

 

Jordbruket 
Jordbruket är mycket klimatkänsligt. Skördarna varierar från år till år beroende på vädret och där-

med klimatet. Allmänt bör avkastningen gynnas av ett varmare klimat med högre koldioxidhalt i 

atmosfären och med längre växtperioder som kan leda till flera skördar under en växtperiod. Nya 

grödor kan bli tänkbara. En påtaglig risk är minskad vattentillgång. Klimatscenarier tyder trots en 

minskad medelnederbörd att extrema regn och därmed skördeskador kan förvärras. Ett varmare och 

fuktigare klimat kan gynna skadegörare, såsom svampsjukdomar, virussjukdomar, bakterier, nema-

toder och insekter, eventuellt med följder för behovet av bekämpningsmedel. Sammantaget kan 

konstateras att skördarnas kvalité och kvantitet kan komma att variera mer än i dagens klimat. Ef-

fekten av en klimatförändring beror dock på grödoval, odlingsmetoder och markförändringar.  

 

Teknisk infrastruktur 
Området teknisk infrastruktur omfattar, bl.a., vägar, vattenförsörjning, avloppsrening, sjöfart och 

luftfart. Dessa innebär ofta långsiktiga investeringar och uppbyggnad av strukturer och anläggning-

ar som skall finnas kvar under lång tid. Det innebär att man redan idag kan ha anledning att ta hän-

syn till att klimatet ändras under anläggningens livstid. Dagvattensystemens dimensionering och 

kapacitet är kritiska faktorer för att begränsa skadorna vid extrem nederbörd. Vägar måste tåla kli-

matets variationer. Här måste man ta hänsyn till ändrade risker för ras och skred, förändrade tjäle- 

och grundvattenförhållanden, samt att trummor och broar måste kunna släppa igenom tillräckligt 

med vatten under extrema förhållanden. Kraftigare temperaturextremer tär på vägarna. Underhållet 

av vägnätet påverkas också av hur fördelningen mellan regn och snö ändras under den kalla årsti-

den. Regionala temperaturändringar bör leda till skiftningar i behovet av sandning och saltning av 

vägbanorna och därmed påverkas även miljön, luftkvalitén och bilarna. Vattenförsörjning är i 

högsta grad väder- och klimatberoende. Förutom påverkan på tillgången på vatten så påverkas dess 

kvalitet av förhöjda sommartemperaturer. Översvämningar kan slå ut avloppsreningsverk och med-

föra att ytvatten förorenar grundvattentäkter. Torrare somrar och ändringar i havsnivån påverkar 

risken för saltvatteninträngning till vattentäkter och VA-nät. I samband med översvämningar kan 

också miljöfarliga ämnen komma i omlopp när industriområden och deponier berörs. Flygfält och 

hamnar är ofta belägna i utsatta områden med avseende på höga vattenstånd och en eventuell för-

höjning av havets nivå.  

 

Om grundvattennivåerna sänks i områden som får torrare förhållanden så ökar risken för marksätt-

ningar. Ändrade grundvattenförhållanden och portryck får också markkemiska konsekvenser och 

påverkar utlakningen av föroreningar. 

  

4 VATTNETS STATUS 

4.1 OLIKA BELASTNINGSKÄLLOR PÅ ÅLAND 

Åland tillhör den kalltempererade klimatzonen vilket gör att naturmiljön är känslig för 
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föroreningar. Även en relativt måttlig belastning kan få betydande negativa miljöeffekter. 

Återhämtningen från olika typer av miljöskador sker därtill relativt långsamt. 

 

Primärnäringarna står för en betydande del av den egna åländska belastningen på naturmiljön. 

Problemen gäller i första hand olika typer av övergödning (eutrofiering) från lantbruket och fiskod-

lingarna (närsaltutsläpp), men problemen härrör även från utsläppen från bosättning, trafik och in-

dustri (se figur 2 och 6-7). I samtliga dessa fall är det framför allt vattenmiljön som drabbas.  
 

Informationsruta 

 
 

När det gäller föroreningarna av luftmiljön så härrör dessa i första hand från källor utanför 

Åland. Kväveoxidutsläpp från sjöfarten utgör dock en viktig del av utsläppen. Enligt beräkningar 

släppte all fartygstrafik i Östersjön ut ca 340 000 ton kväveoxider 2003. Luftföroreningarna drabbar 

den åländska miljön främst genom försurning av mark och vatten genom nedfall av surt regn. Från 

jordbruket sker ammoniumläckage i samband med hanteringen av gödsel och urin inom djurhåll-

ningen. Ammoniumläckage har inte ansetts som ett stort problem inom det åländska jordbruket ef-

tersom husdjursproduktionen inte är speciellt omfattande och att det inte finns någon större svin- 

och fjäderfäproduktion att tala om. Det finns därför för närvarande inte någon plan eller specifik 

åtgärd för att minska ammoniumläckaget inom det åländska lantbruket. Landskapsregeringens mål-

sättning är dock att minimera framförallt metanutsläppen från djurhushållningen och gödselhante-

ringen. 

 

Ålands landskapsregering har sedan slutet av 80-talet uppskattat den lokala belastningen av kväve 

och fosfor på de åländska vattendragen. Från 90-talet finns även uppgifter om den mängd kväve och 

fosfor som genom atmosfärisk deposition tillförs vattendrag. Dessa uträkningar av belastning är 

dels baserade på använd och utsläppt mängd kväve och fosfor inom olika verksamheter, men även 

schablonvärden har använts. Uppgifterna om belastning ger ändå en bra bild över vilka de största 

utsläppskällorna är. I den statistik som finns för Åland har man inga uppgifter på hur stor den inter-

na belastningen av vattendragen är, d.v.s. en uppskattning av hur stor mängd kväve- och fosforläck-

age från syrefria bottnar utgör. I BEVIS-projektet (ett gemensamt beslutstödsystem för effektiva 

vattenskyddsåtgärder i skärgårdarna Åboland-Åland-Stockholm) har man dock använt sig av en 

uppskattning av näringsläckage från sediment som gäller för hela modellområdet. Av den totala 

vattendragsbelastningen uppskattades ca 30 % av både kväve och fosfor komma från läckage från 

sediment. Utöver de nämnda formerna av belastning på vattnen runt Åland, för även vattenström-

mar med sig närsalter från andra områden i Östersjön. Storleken på denna typ av belastning är svår 

att uppskatta, eftersom man måste ta hänsyn till vattenströmmarnas rörelse. 
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Fig.2. Olika belastningskällor på Åland (2008). Det sker en kontinuerlig utbyggnad av avlopp och reningsverk så kartan 

kommer att uppdateras med tiden. Observera att präglingskassarna placering varierar med tiden, de flyttas runt. Likväl 

innebär de en belastning. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

 

 

   
Figur 3 och 4. Den atmosfäriska depositionens andel av den totala vattendragsbelastningen 2007. Källa: Miljöbyrån, 

landskapsregeringen. 

 

Den största vattendragsbelastningen på Åland utgörs av atmosfärisk deposition, varav större delen 

tillförs från områden utanför Åland. År 2007 uppskattades den luftburna belastningen på åländska 

vattenområden till 2072 ton kväve och 39 ton fosfor (se figur 3, 4 och 5). Belastningen av luftburen 

fosfor har uppskattats vara lika stor sedan 1994. 
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Figur 5. Luftburen kvävebelastning på åländska vattenområden 1994-2007. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen.  

 

 

 

 
Figur 6. Belastning av kväve på åländska vattendrag mellan åren 1994-2007 fördelad över utsläppskällor (exklusive 

atmosfärisk deposition). Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 
 

 
Figur 7. Belastning av fosfor på åländska vattendrag mellan åren 1994-2007 fördelad över utsläppskällor 

(exklusive atmosfärisk deposition). Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

 

Den sammanlagda belastningen från övriga utsläppskällor på Åland var ca 660 ton kväve och 39 

ton fosfor år 2005 (OBS! Exklusive atmosfärisk deposition). Värdena var 760 ton kväve och 43 ton 

fosfor år 2007. Den högre siffran år 2007 beror framför allt på att belastningen från jordbruk, fisk-

odling och naturlig avrinning ökat något. År 2007 var ett ganska nederbördsrikt år.  
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Lokala belastningskällor i kombination med bakgrundsbelastning har under en lång tid medfört en 

ökande eutrofiering i den åländska skärgården. Eutrofieringsökningen var som kraftigast från mitten 

av 1900-talet och fram till ungefär 1990. Trots att belastningen minskat med i storleksordningen 30-

40 % under de senaste 15 åren har man dock inte kunnat se några tydliga förbättringar, utan det 

finns fortsättningsvis tecken på en fortsatt ökad eutrofiering i Ålands östra skärgård och angrän-

sande områden öster om Skiftet.  

 

Den svenska miljövårdsberedningen som jobbar på uppdrag av svenska regeringen har nyligen pre-

senterat två olika förklaringar till att förbättringarna av vattenkvaliteten uteblivit. Den första förkla-

ringen är att det finns en naturlig tröghet i systemet t.ex. beroende på att näring lagras i mark och 

bottenmaterial och under lång tid läcker näring. Det kommer kanske att ske en gradvis förbättring 

med nuvarande utsläppsnivåer men det kommer i så fall att ta tid. Den andra förklaringen är att det 

har skett en betydligt kraftigare förändring till det sämre så att olika processer och balansen mellan 

olika arter förändrats mycket, dvs. att det har skett ett s.k. regimskifte. Exempel på det kan vara att 

man fått mycket mera planktonalger och fintrådiga alger i vattnet på bekostnad av t.ex. blåstång och 

andra större vattenväxter. Om det skett ett regimskifte krävs det troligen stora utsläppsminskningar 

för att åstadkomma förbättringar. Oberoende vilken förklaringsmodell som stämmer krävs det där-

för ytterligare utsläppsminskningar för att åstadkomma förbättringar. Utsläppen på Åland per per-

son är bland de högsta i hela Östersjöområdet om man jämför med övriga länder. 

 

Åland måste minska på sina utsläpp för att medverka till en bättre vattenkvalitet i såväl Östersjön 

som i i övriga vattenområden. I landskapsregeringens handlingsprogram från 2007 framgår att land-

skapsregeringen arbetar för ett renare Östersjön och därmed ett mer miljöanpassat jordbruk, för ett 

hållbart och miljöanpassat vattenbruk samt för en minskning av utsläppen från hushållen. Utsläppen 

av avloppsvatten från fartygs- och båttrafik måste upphöra och luftutsläppen minska. 

 

I delarna som följer nedan presenteras olika verksamheter på Åland, deras belastning samt plane-

rade och pågående åtgärder. 

 

4.1.1 Fiskodling 
Vattenbruket på Åland domineras helt av odling av matfisk i nätkassar i havet. Produktionen har 

tidigare uteslutande utgjorts av regnbågslax med en slaktvikt på 1 - 3 kg, men under de senaste åren 

har man även börjat producera sik. Totalproduktionen uppgår till ca 4 500 ton till ett värde av 

15 miljoner euro (2007).  

 

Fiskodlingar är källor till belastning av fosfor, kväve och organiskt material och orsakar framför allt 

en lokal miljöpåverkan i de områden där de är belägna. Lokala effekter av belastningen kan vara 

förhöjda fosfor- och kvävehalter, ökad biomassa och produktion av växtplankton, minskat siktdjup, 

ökad förekomst av påväxtalger och ökad organisk belastning till sediment. Utöver denna typ av 

lokal påverkan bidrar fiskodlingsverksamhet till den regionala övergödningen.  

 

Utsläppen från fiskodlingarna beräknades år 2007 till 244 ton kväve och 28 ton fosfor, vilket är en 

något högre kvävenivå jämfört med 2005 års siffror: 228 ton kväve och 28 ton fosfor. 2005 år ut-

gjorde fiskodlingen en tredjedel av kvävebelastningen och mer än två tredjedelar av den lokala fos-

forbelastningen på vattendrag (exklusive atmosfärisk deposition). Belastningen har minskat från 

1994 till 2002, men har sedan ökat igen fram till 2004. Belastningen var 2005 något lägre än 2004.  

Fiskodlingen stod för 65 % av fosfor- och 31 % av kvävemedelbelastningen från land- och 
vattenbaserade källor under åren 1998-2002. Det kan jämföras med jordbrukets 10 % av 
fosforn och 32 % av kvävet och bosättningens 11 % av fosforn och 13 % för kvävet. 
 

Inom fiskodlingen ökade antalet odlingsenheter från början av 80-talet till slutet 90-talet från under 

5 till ca 45 enheter. Ett flertal produktionsenheter har under de senaste åren upphört med verksam-
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heten, så att antalet enheter reducerats från 45 till 35 stycken år 2009 (figur 8). Då antalet enheter 

minskade, minskade till en början produktionen, men från 2002 har produktionen ökat igen. Minsk-

ningen av odlingsenheter innebar en betydande omstrukturering och koncentration av fiskodlingen. 

Merparten av odlingsenheterna ligger fortfarande nära land. Knappa tio enheter kan anses vara utlo-

kaliserade till ytterskärgård eller öppet hav. Risken för lokala effekter av fiskodlingsverksamhet är 

större då odlingarna är belägna i skyddade, grunda områden. Näringen arbetar dock kontinuerligt 

med att försöka minska utsläppen. 

 

 
Figur 8. Fiskodlingens produktion och antal mellan 1975-2006. Källa: Fiskeribyrån, landskapsregeringen. 

 

 

 

 
Bild: Jörgen Eriksson, Miljöbyrån, landskapsregeringen. 
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Figur 9. Fiskodlingarnas nuvarande utbredning. Observera att präglingskassarna flyttas runt. Källa: Miljöbyrån, land-

skapsregeringen. 

 

Fiskodlingsverksamhet bedrivs i totalt 7 av de åländska kommunerna men med tyngdpunkt på de tre 

skärgårdskommunerna Brändö, Kumlinge, Föglö med en produktionsandel på ca 75 %. På fasta 

Åland finns det fiskodlingar i tre kommuner.  

 

4.1.1.1 Planerade och pågående åtgärder 

Landskapsregeringens fiskeribyrå arbetar övergripande med frågor som gäller hela näringen. En 

reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik har initierats under 2009 och ett aktivt arbete görs för 

att integrera fiskeripolitiken i ett bredare havspolitiskt sammanhang och med ett utökat ekosystem-

fokus.  

 

Fiskeribyrån arbetar i enlighet med det europeiska strukturprogrammet för fiskerinäringen, 2007-

2013 och finansierar genom det miljöförbättrande åtgärder så som restaurering av våtmarker för 

lek- och uppväxtområden, musselodlingsprojekt, miljöinnovativa fiskodlingsprojekt mm.  

 

Fiskeribyrån avser att arbeta aktivt i sammarbete med miljöbyrån och näringen för en långsiktigt 

hållbar fiskodling utifrån det nya förslag till strategi som tagits fram av landskapsregeringen. 

 
Fiskodlingsverksamhet regleras bl a av landskapsförordningen (2007:57) om odling av regnbågslax 

och lax i havet. I förordningen ställs krav på plats för fiskodling och följden är att odlingar utlokali-

seras till yttre vattenområden. Utvecklingen går mot att flera inre odlingar slås ihop och flyttar till 

yttre vattenområde, vilket resulterar i att utsläpp från fiskodling endast får marginell påverkan på 

våra inre vattenområden och att problemet i högre grad är ett Östersjöproblem. I riket och i Sverige 
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har nationella planer för vattenbruket utarbetats under 2009. Landskapsregeringen har tagit del av 

planerna och avser arbeta för ett utökat samarbete för att näringen på bästa sätt skall utvecklas i 

hållbar riktning.  

 

Kraven på fiskodlingar  

I den nya lagen och förordningen för miljöskydd anges gränsen för tillstånd till fiskodlingar med en 

produktion om 20 ton fisk per år. Fiskodlingar med en produktion om minst 1 ton fisk per år ska 

genomgå en miljögranskning. 

 

Nya krav på fiskodlingars placering fastställdes under 2007 i landskapsförordning (2007:57) om 

odling av regnbågslax och lax i havet. Fiskodlingsplatsen skall i sin helhet vara belägen på område 

som enligt officiellt sjökort är minst 10 meter djupt, eller om den årliga produktionen överstiger 500 

ton minst 15 meter djupt. Saknas djupangivelser inom 500 meter från odlingsplatsens mitt ankom-

mer det på verksamhetsutövaren att på annat sätt visa motsvarande djupförhållanden. I en bilaga till 

förordningen anges platser för fiskodlingar med en årlig produktion som överstiger 25 ton. Platsen 

skall ha ett öppenhetsvärde som är minst 0,75 eller en exponeringsgrad som är minst 6. 

 

Den årliga specifika belastningen får vara högst 6 gram fosfor och 50 gram kväve per kilogram 

producerad fisk. Beräkningen utgår från att odlad regnbågslax eller lax innehåller 0,4 procent fosfor 

och 2,75 procent kväve. 

 

Tillståndsprövningen utfördes tidigare av Ålands miljöprövningsnämnd, men nu utförs den av 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. I tillståndsvillkoren begränsas verksamhetens omfattning 

genom en övre gräns för den totala mängden närsalter i fodret som årligen används. För att trygga 

att verksamheten bedrivs enligt principen om bästa tillgängliga teknik fastställs även gränser för den 

specifika belastningen (utsläpp av fosfor och kväve per kilo fisk).  

 

4.1.2 Jordbruk och djurhållning 

På Åland finns det knappt 600 gårdar med en medelareal av ca 24 ha (2007). Den totala odlade are-

alen uppgick till knappt 14 000 ha. År 2005 stod jordbruket för en tredjedel av kvävebelastningen 

och 7 % av fosforbelastningen. År 2007 belastade jordbruk inklusive djurhållningen vattendragen 

med 4,4 ton fosfor och 286 ton kväve. Djurhållningen utgör endast en mindre andel. Det finns idag 

1 tillståndspliktig pälsdjursfarm (se figur 2, utpekad som industri) och 3 tillståndspliktiga djurgårdar 

över 100 de (djurenheter), samt att ytterligare några gårdar har lämnat in tillståndsansökningar 

(2008). I den nya miljöskyddsförordningen anges gränsen 150 djurenheter för tillståndsplikt. Djur-

hållande verksamheter med minst 30 djurenheter skall miljögranskas. 

 

Belastning av näringsämnen från jordbruket har hållit sig på ungefär samma nivå under 2000-talet, 

men målsättningen är att minska belastningen genom behovsprövad gödsling och andra åtgärder 

som ingår i miljöstödsprogrammet.  

 

4.1.2.1 Planerade och pågående åtgärder 

Syftet med det miljöstödsprogram som införts inom jordbruket är att framför allt minska närsaltsbe-

lastningen till vattendragen och öka den biologiska mångfalden. Under 2007 beviljades stöd till 565 

jordbrukare, vilket innebär att mer än 90 % av alla jordbrukare får miljöstöd. Stödet kan beviljas till 

jordbrukare som åtar sig att under minst fem år bedriva ett miljövänligt jordbruk på sin gård. Land-

skapsregeringens målsättning för år 2009 är att 12 400 hektar åkermark och 3 500 hektar naturbeten 

skall omfattas av miljöstödet. Av åkerarealen skall 2 400 hektar vara underställd ekologiska pro-

duktionsmetoder.  
 

Miljöstödsprogrammet har implementerats på ett stort område men för att få ännu bättre effekt be-

hövs särskilda åtgärder på speciellt utsatta områden nära känsliga vattenmiljöer. För att åstad-

komma utsläppsminskningar rekommenderas rådgivningsinsatser för att stötta lantbrukarna med 
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kunskap och verktyg som bidrar till att minska utsläppen av kväve och fosfor på ett kostnadsef-

fektivt sätt. Rådgivningen bör genomföras på en bred front där en riktad rådgivare söker upp lant-

brukare med förhållandevis stora jordbruk på områden som ligger i nära anslutning till vattenmil-

jöer som är utsatta. Förutom att bidra med verktyg (som t.ex. beräkningsmodeller för gödsel etc) ska 

rådgivaren även medverka till att lantbrukaren använder sig utav de åtgärder som föreslås i kombi-

nationspaketet i kapitel 7, som t.ex. fånggrödor och reducerad höstbearbetning (dvs vårbearbet-

ning). Riktad rådgivning som utförs i samarbete med miljöbyrån anses som en mycket viktig och 

nödvändig åtgärd för att åstadkomma utsläppsminskningar. Det är också viktigt med regelbunden 

uppföljning samt att konceptet bygger på ett win-win-förhållande i stil med Greppa Näringens kon-

cept. För närvarande pågår diskussioner om hur en sådan rådgivning ska vara uppbyggd, samt hur 

den ska finansieras. Ytterligare en morot skulle kunna vara höjda ersättningsnivåer för de åtgärder 

som ger störst miljöeffekt (se kapitel 7) - på rätt plats. I Sverige rekommenderas höjda stödnivåer 

för fånggrödor, vårbearbetning, skydds-zoner, ersättning för anläggande av reglerbar dränering och 

våtmarker samt att skatt på mineralgödsel och gödselräkenskaper enligt danskt system diskuteras 

liksom miljöersättning för underoptimala gödselgivor. 

 

För att kunna följa upp ifall åtgärderna inom lantbruket minskar belastningen till vattendragen 

skulle dels olika utredningar behöva genomföras och dels måste bättre beräkningsmodeller tas fram. 

Dagens beräkningsmodell bygger i stor utsträckning på att schablonvärden används inom jordbru-

ket. Beräkningar har utförts utifrån andel jordbruksmark, mängd nederbörd etc. Konkreta mätningar 

behöver utföras där olika åtgärder har vidtagits, som t.ex. mätningar vid ett dike före och efter att en 

sedimenteringsbassäng har anlagts, etc. Med en utvecklad beräkningsmodell där även jämförelser 

görs mot konkreta mätningar går det lättare att uttala sig om ifall de åtgärder som vidtas får den 

effekt som eftersträvas. 

 

Enligt etablerad praxis grundar sig djurstallens konstruktioner och skydd på bästa tillgängliga tek-

nik. De lagstadgade åtgärderna inom jordbruket baserar sig huvudsakligen på nitratbeslutet och 

EU:s förordning om god odlingspraxis. 

 

Större djurhållande verksamheter är tillståndspliktiga (se tabell 16). En fortfarande relevant långsik-

tig målsättning i miljöhandlingsprogrammet (2005-2008) är t.ex. att bevattningsvatten skall tas 
ut på ett långsiktigt hållbart sätt. 
 

4.1.3 Skogsbruket  

Av Ålands totala landareal utgör 80,8 % skogsbruksmark (125 500 ha) och 19,2 % övrig mark. An-

delen impediment är förhållandevis hög och uppgår till 19,7 % av den totala landarealen. Den pro-

duktiva skogsmarksarealen är 67 400 ha, vilket motsvarar drygt 43 % av landarealen. Skogsbruks-

marken i de egentliga ekonomiskogarna beräknas uppgå till ca 100 000 ha. Landskapslagen om 

skogsvård från år 1998 och miljöcertifieringen av skogsbruket innebär att större hänsyn tas till na-

turvärden (FFCS 1002-1:2003). Trots detta förekommer ett läckage av näringsämnen och sediment 

från skogsmarken till vattenmiljön. 

 

4.1.3.1 Planerade och pågående åtgärder 

Vattenvårdsåtgärderna enligt skogscertifieringens regelverk (FFCS 1002-1:2003) är idag långtgå-

ende och innefattar bl.a.: 

- Bevarande av värdefulla våtmarksbiotoper (Krit. 10). 

- Miljöutredning i samband med byggande av skogsbilvägar (Krit. 14) som innefattar en uppskatt-

ning av vägbyggets effekter på vattendrag och nödvändiga vattenvårdsåtgärder. 

- Skyddszoner mot vattendrag och småvatten  (Krit.16). 

- Torvmarker i naturtillstånd nydikas inte. Iståndsättningsdikning utförs bara på sådana områden där 

den ursprungliga dikningen klart har ökat trädbeståndets tillväxt (Krit. 17). 

- I samband med iståndsättningsdikning uppgörs en vattenvårdsplan som innefattar bl.a. effekter på 

vattennivån i vattendragen, erosionsrisk, lutningsförhållanden och vattenskyddsåtgärder (Krit. 18). 
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- Vattenskyddsåtgärderna utgörs bl.a. av slingrande dikesförlopp, grävningsavbrott om minst 20 

meter, översilningsområden, dikesavslut 40 meter från stränder, slamgropar och sedimenteringsbas-

sänger. 

- På grundvattenområden används inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel (Krit. 19). 

Användning av insekticidbehandlade plantor är dock tillåten. 

- Användning av kemiska bekämpningsmedel undviks (Krit. 20). 

 

Vattenskyddsåtgärderna i skogslagstiftningen efterlevs. Dessa omfattar bl.a.: 

- Skyddszoner mot stränder, bäckar och källor. Skyddszonens bredd varierar beroende på olika om-

ständigheter, men är i regel i medeltal minst 10 meter. 

- Alkärr, ormbunks- och fräkenkärr lämnas utanför skogliga åtgärder. 

- Mindre våtmarker beaktas vid avverkning, markberedning och dikning. 

 

Skogsbruksbyrån upplever en intressekonflikt mellan olika näringar och bevarandeintressen där 

olika regler gäller för samma markägare, beroende på om han/hon är kund hos skogsbruks-, jord-

bruks- eller miljöbyrån. Det mest tydliga exemplet gäller kanske dikning mot hav och sjöar. En 

markägare måste vidta en rad skyddsåtgärder och begränsningar ifall han/hon vill göra en skogsdik-

ning, medan samma markägare helt fritt kan dra ut ett djupt utfallsdike från jordbruket rakt ut i sjön. 

Ett annat exempel är stränder där skogsbruket kräver en skyddszon vid avverkning, medan samma 

markägare kan hugga bort hela skyddszonen för att få ett bättre strandbete eller gynna landskaps-

vården. 

 

4.1.4 Bosättning 

Den totala befolkningen för Åland uppgick 2007 till 27 153 invånare, varav 10 902 är bosatta i Ma-

riehamn. Inom bebyggda områden finns ett antal olika belastningskällor som t.ex. dagvatten från 

hårdgjorda ytor, bräddningar från reningsverk och belastningar från trafik, industrier, avlopp samt 

avfallshantering. Ett annat problem som uppkommer i och med bebyggelse är energiförsörjningen, 

där t.ex. borrning efter bergvärme kan orsaka saltvatteninträngningar i grundvatten. En något nog-

grannare redogörelse för de olika belastningskällorna som nämns här följer längre bak, i kommande 

avsnitt. 

 

En mycket viktig fråga när det gäller befolkningen är behovet av att långsiktigt säkerställa dricks-

vattenresurserna. Det största dricksvattenbolaget, Ålands vatten, levererar vatten till ca 75 % av 

Ålands befolkning. Dricksvattnet produceras vid Dalkarby Vattenverk som ligger i Jomala kommun 

vid Dalkarby träsks norra strand. Vattnet tas från Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden. 
 

Tekniska data 
Normal årsproduktion: 1 800 000 m

3
  

Normal produktion renvatten: 300 m
3
/h 

Maximal kapacitet renvatten: 475 m
3
/h 

 

Bocknäs vatten har ett omfattande uttag från Lavsböle träsk. Under 2007 var råvattenuttaget 

212 622 m
3
.  

 

Övriga mindre dricksvattentäkter är Toböle träsk, Oppsjön och Borgsjön. Tillsammans har de ett 

uttag motsvarande ca 197 kubikmeter vatten per dygn eller en årsproduktion på ca 71 900 m
3
. 

 

4.1.4.1 Planerade och pågående åtgärder 

Några av de stora frågorna när det gäller bosättning är just avloppsfrågor och dricksvattenförsörj-

ningen sett ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Där är det mycket viktigt med den planläggning 

som sker vid bebyggelse så att föroreningar av såväl mark som vatten kan undvikas. Det är en 

kommunal angelägenhet att enligt Plan- och bygglagen (2008:102) besluta om planläggning av an-

vändningen av mark och vatten. Varje kommun ska ha en aktuell kommunöversikt som omfattar 
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hela kommunen. Kommunöversikten ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

fysiska miljön samt ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden och om 

hur bebyggelsen ska användas, förändras och bevaras. 

 

Vid planläggning och i bygglovs- och andra tillståndsärenden ska bestämmelserna i landskapslagen 

(1998:82) om naturvård, landskapslagen (1998:83) om skogsvård, landskapslagen (2006:82) om 

miljökonsekvensbedömning, landskapslagen om miljöskydd (2008:124), landskapslagen (1988:56) 

om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, landskapslagen (1965:9) om fornminnen, land-

skapslagen (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet, landskapslagen (1967:36) om hälso-

vården samt vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland iakttas. 

 

Miljöbyrån arbetar med att säkerställa skyddet av dricksvatten. Arbetet kommer att fortsätta under 

år 2009-2010. Planen är att fastställa vattenskyddsområden för befintliga ytvatten- och grundvatten-

täkter. De befintliga ytvattentäkter som ska skyddas är i första hand: Toböleträsk, Lavsböleträsk 

med tillhörande sjösystem, Borgsjön och Oppsjön. De grundvattentäkter som ska skyddas i första 

hand är: Brändö vatten, Kumlinge kommun, Storby vatten, Vestergeta vatten och Sottunga kom-

mun. I förlängningen ska även potentiella täkter skyddas. Uppgifter om detta arbete finns på Miljö-

byråns hemsida (http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/vattendirektiv.pbs).  

 

Landskapsregeringen har även planer på att fastställa grundvattenskyddsområden eftersom skydd 

för stora sammanhängande grundvattenförekomster som kan användas som dricksvatten saknas. I 

början 1990 utfördes av Finlands miljöcentral (FMC) utgående från kvartärgeologiska kartor en 

indelning av grundvattenområden i tre olika klasser I, II och III över hela landet även inbegripande 

Åland. På basen av materialet har en karta med berörda områden, enligt klassificeringen, uppgjorts 

över Åland (se figur 10). Klass I gäller grundvatten som används eller kommer att användas inom 

20-30 år, men även vatten för kristider. Dessutom skall det vara minst 10 anslutna hushåll. Klass II 

gäller ett område som lämpar sig för samfälld vattenanskaffning men som tillsvidare inte används. 

Dessa skall ge mer än 250 m
3
/dygn eller ha en regional betydelse för vattenanskaffningen. I Klass 

III områden behövs ytterligare undersökningar för att utreda förutsättningarna att erhålla vatten, 

vattnets kvalitet och risker att vattnet förorenas eller ändras. Sammanlagt 9 områden benämnda A-H 

och J (figur 10) har inregistrerats vid FMC:s inventering. Dessutom baserat på samma teknik finns 

fyra intressanta områden benämnda 1-4 med större sammanhängande sandområden, dessa har god 

infiltrationsförutsättning och är värda en undersökning innan de avförs. Enligt Finlands miljöcentral 

vore det önskvärt med grundvattenövervakning av område 2 i Eckerö eftersom det är ett stort och 

sammanhängande samt relativt opåverkat område. 

 

De grundvattenområden som i första hand bör skyddas är de som faller under klass I och II: 

Område B, Eckerö – klass II 

Område C, Eckerö – klass I 

Område E, Mariehamn – klass I 

Område F, Mariehamn – klass I 

Område J, Vårdö – klass I 
 

De utpekade grundvattenskyddsområdena borde fastslås och få ett lagenligt skydd. Eftersom flera 

av grundvattenområdena idag ligger inom exploaterade och bebyggda områden behövs en utredning 

om huruvida dessa områden fortfarande är lämpliga som grundvattenskyddsområden samt ifall det 

går att vidta ytterligare skyddsåtgärder för dessa områden. Det gäller framför allt område E och F 

inom Mariehamn. Förutom dessa utpekade områden bör en utredning av befintliga naturliga källor 

göras samt att ett skydd måste upprättas. 

 

Saker att beakta vid eventuell byggnation inom grundvattenskyddsområden är till exempel att inom 

dessa områden ska det inte vara tillåtet att infiltrera avloppsvatten i marken eller avleda avloppsvat-

ten ut i öppet dike. Nya bostadsområden förläggs till grundvattenområden endast i undantagsfall. På 

grundvattenområden installeras inga jord-/bergvärmesystem som innehåller farliga ämnen för 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/vattendirektiv.pbs
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grundvattnet. Vid planeringen av markanvändningen placeras inga grundvattenriskerande verksam-

heter såsom nya begravningsplatser på grundvattenområden av klass I och II. Ny fritidsverksamhet 

som innebär risker för grundvattnets kvalitet, såsom golfbanor och skjutbanor, placeras inte inom 

grundvattenområden. Lagring av kemikalier på grundvattenområden undviks och risken som detta 

medför beaktas i alla eventuella olycksfall. Vattenskyddets behov beaktas vid planeringen av av-

fallsbehandlingsanläggningar. Verksamhetsutövare måste ta hänsyn till grundvattenskyddet i olika 

beredskapsplaner, bl.a. i händelse av olyckor och eldsvådor. En utredning av klass III-områden be-

höver genomföras. Områden som idag klassats som klass III och som är lämpliga för vattenförsörj-

ning kan då inkluderas i klass I och II och områden som inte är lämpliga lämnas utanför klassifice-

ringen. 

 

 
Figur 10. Utpekade grundvattenskyddsområden samt befintliga grundvattentäkter. Källa: Miljöbyrån, landskapsrege-

ringen. 

 

Borrning i berg 

För att ytterligare skydda vatten har kraven i miljöskyddsförordningen från 2008 skärpts när det 

gäller borrning i berg och speciell vad det gäller energibrunnar: 

 

– Anläggningen ska utformas så att den automatiskt stängs av vid läckage från kollektorslangen. 

Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen ska det åtgärdas utan dröjsmål. Vid läckage till 

omgivningen ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet informeras. 

– Skyddsavståndet mellan en energibrunn och en enskild borrad vattentäkt ska vara minst 30 meter.  

– Nyinstallation av energibrunnar får inte ske inom 100 meters avstånd från borrade grundvatten-

täkter som nyttjas av 10 – 50 personer.  

– Energibrunnar närmare än 30 meter från en enskild avloppsanläggning ska placeras högre i ter-

rängen än den enskilda avloppsanläggningen. Detta är speciellt viktigt i närheten av borrade vatten-

täkter eftersom borrning för bergvärme kan medföra ökad vattenrörlighet med avloppspåverkan i 

vattentäkten som följd. 

##
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– Vid borrning inom de så kallade riskområdena, dvs  inom 300 meter från strandlinjen vid normal-

vattenstånd eller nedanför 5 meters höjdkurvan över havsytan vid normalvattenstånd gäller speci-

fika skyddsåtgärder. 

– Nyinstallering av energibrunnar är inte tillåten inom 100 meters avstånd från ytvattentäkterna 

Dalkarby träsk i Jomala, Markusbölefjärden i Finström, Långsjön i Finström och Jomala, Borgsjön i 

Sund, Lavsböle träsk och Toböle träsk i Saltvik och Oppsjön i Kökar samt vid grundvattentäkter 

som används av fler än 50 personer eller där medeluttaget överskrider 10 kubikmeter per dygn an-

nat än om verksamheten har så stor samhällsnytta att den bedöms överstiga risken för skada och alla 

skäliga skyddsåtgärder enligt 4 kapitlet 7 § vattenlagen för landskapet Åland har vidtagits. 

 

4.1.5 Avloppsvatten  

I landskapet finns ca 6700 hushåll utanför Mariehamn. Uppskattningsvis 2700 hushåll eller ca 40 % 

av hushållen på landsbygden har idag kommunalt avlopp. Belastningen från avlopp utgjorde under 

2005 ca 15 % av den totala vattendragsbelastningen på Åland. Belastning från avlopp har inte för-

ändrats mycket mellan 1994 och 2005. Däremot har det uppskattats att sedan år 2005 har kvävebe-

lastningen minskat från 70,4 ton kväve per år till 32,6 ton per år (2007). Förklaringen ligger i de 

satsningar som utförts med Lotsbroverket och på enskilda avlopp de senaste åren. Belastning från 

bosättning kan indelas i avloppsvatten som renats i Lotsbroverket i Mariehamn, utsläpp från 

mindre, kommunala reningsverk med sämre reningsgrad, samt enskilda avlopp där reningsgraden 

generellt sett är som sämst. (Källa: Miljöbyrån) 

 

4.1.5.1 Planerade och pågående åtgärder 

Avloppsvatten behandlas genom: 

 rening i Lotsbroverket i Mariehamn 

 rening i kommunala reningsverk i Eckerö, Lumparland, Geta, Föglö, Vårdö, Sottunga och 

Kökar 

 rening genom enskilda avloppslösningar för bosättning, industrier, turistanläggningar, gäst-

hamnar m.m. främst i glesbygden 

 kretsloppsanpassad behandling genom våtkompostering av toalettvatten från Bomarsund och 

Prästö i Sund, genom urinseparering i radhus i Vårdö, genom separering av urin/fekalier i 

enskilda avloppsanläggningar. 

 

Avloppsvatten behandlas för att: 

 hindra smittspridning via avloppsvatten 

 minska utsläppen av närsalter och miljöfrämmande ämnen 

 möjliggöra återföring av näringsämnen till jordbruket. 

 

Risken för smittspridning via avloppsvattnet är störst då behandlingen inte är hygienisk eller då 

grundvatten som används som hushållsvatten är förorenat av avloppsvatten. Bad i vatten där dåligt 

renat avloppsvatten rinner ut innebär även en risk för smittospridning. Risken för smittspridning 

minimeras främst genom god hygien och genom att undvika grundvatten och badvatten som kan 

innehålla bakterier.  

 

Åtgärder för att förbättra avloppsreningen vid enskilda fastigheter pågår som bäst. Före årsskiftet 

2008/2009 skall alla enskilda avloppsanläggningar med enbart slamavskiljare vara åtgärdade och 

före 1.1.2014 ska alla enskilda avloppsanläggningar fylla de krav som ställs i förordningen ÅFS 

(2008:130). För att öka reningsgraden och därmed minska utsläppen av näringsämnen är en mål-

sättning att i så stor utsträckning som möjligt ansluta avloppsanläggningar till kommunalt avlopp, 

särskilt till Lotsbroverket, eller att kretsloppsanpassa avloppsanläggningarna.   

 

Reningskraven för små avloppsanläggningar (högst 25 pe) är:  

 fosforreduktionen skall vara minst 80 %  
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 kvävereduktionen skall vara minst 40 % 

 reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde skall vara minst 90 

% 

Reningskraven för stora avloppsanläggningar är som regel strängare än för små.  

 

Kommunen beviljar avloppstillstånd och fungerar som tillsynsmyndighet fr.o.m. 1.12.2008 för små 

avloppsanläggningar, d.v.s. anläggningar för hushålls- eller motsvarande avloppsvatten motsva-

rande högst 25 personekvivalenter (pe). Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, tidigare Ålands 

miljöprövningsnämnd, prövar ansökningar om tillstånd för eller miljögranskning av de större av-

loppsanläggningarna och utövar även tillsynen över dessa.  Mer detaljerade uppgifter om renings-

krav och avloppstillstånd finns under ÅFS (2008:130) i dess bilaga 2.  

 

En viktig förbättring när det gäller avloppsvatten från tätort är att reningsgraden vid Lotsbroverket i 

Mariehamn ökat avsevärt under 2006. Detta har skett p.g.a. ombyggnad av reningsverket 2004-2006 

för att förbättra reningsprocessen. Mellan 2005 och 2006 minskade mängden fosfor från 2,6 till 1,6 

kg/dygn och mängden kväve från 170 till 66 kg/dygn i det utgående vattnet från reningsverket. Det 

motsvarar en minskning av 40 % fosfor och 60 % kväve. Till Lotsbroverket leds avloppsvatten från 

stora delar av Jomala, Lemland, Finström, Saltvik och Sund. Från och med nästa år kommer av-

loppsvatten även från Hammarland att ledas till Lotsbroverket. Fördelarna med avloppsrening i 

Lotsbroverket jämfört med rening i små kommunala reningsverk och i enskilda avloppsanläggning-

ar är främst en hög reningsgrad och att utsläpp av avloppsvatten till inre vattenområden, såsom 

Lumparnsystemet, undviks.   

 

Eventuellt kommer också avloppsvatten från Ab Chips Oy Ltd:s fabrik i Haraldsby att ledas till 

Lotsbroverket. Chips-fabriken står för en stor del av industrins belastning på Åland. Den totala ka-

paciteten för Lotsbroverket är 30000 personekvivalenter (pe). Under år 2006 pumpades också 

11600 m
3
 avloppsvatten från två färjor, Ålandsfärjan och Birger Jarl, till Lotsbroverket. Detta mots-

varar ca 500 pe. Trots att mängden inkommande vatten kommer att öka, minskas ändå mängden 

kväve och fosfor i det utgående vattnet, p.g.a. en bättre reningsprocess. Enligt gällande tillstånds-

villkor ska en reningsgrad på 95 % fosfor och 70 % kväve uppnås (kvartalsmedelvärden). (Land-

skapsregeringens arbetsrapport om miljötillståndet från 2007). 

 

Kumlinge, Brändö och Kökar planerar nya avloppsreningsverk. 

 

Finansieringsstöd  

Landskapsregeringen beviljar finansieringsstöd för kommunala avloppsprojekt i enlighet med 

kommunernas avloppsplaner. Under åren 2007 och 2008 beviljades stöd för fler än 50 projekt. Stöd 

har beviljats under år 2008 även för ombyggnaden av dåligt fungerande enskilda avloppsanlägg-

ningar. Särskilt stöd ges för sådana kretsloppsanpassade avloppsanläggningar där urin eller både 

urin och fekalier separeras från BDT-vattnet på villkor att näringsämnena som finns i uri-

nen/fekalierna kommer att användas som gödningsämnen.  

 
Målsättning 

Målsättningen är att minst 50 procent av fosforn i avloppsvattnet ska kunna återvinnas. Målsätt-

ningen uppnås för närvarande inte men skulle kunna uppnås om fosforn i rötslammet från Lots-

broverket skulle återföras till jordbruket. För att göra det möjligt borde halterna av förorenande äm-

nen i rötslammet ytterligare minska. En första åtgärd skulle vara att noggrant undersöka om det av-

loppsvatten som kommer till verket från t.ex. industrier och företag innehåller ämnen som borde ha 

sorterats ut i avfallshanteringen. Ifall alla oönskade ämnen i avloppsvattnet skulle vara bortsorterade 

skulle man kunna kvalitetssäkra slammet och sprida ut det på åkermark utan risk för hälsa och 

miljö. För att få ett rent slam är det viktigt att man i de enskilda hushållen inte blandar in i avlopps-

vattnet lösningsmedel, färgrester, läkemedelsrester, cigarettfimpar m.m. 
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Bild: Per Bergfors, Mariehamn. 

 

4.1.6 Avloppsvatten från fritidsbåtar 

Det finns närmare ett 100-tal olika hamnar av olika storlek inom landskapet Åland som t.ex. gäst-

hamnar (ca 23), kommersiella hamnar (ca 10) och övriga hamnar för skärgårds- och vägtrafik, varv, 

småbåtshamnar, fiskehamnar och mindre gästbryggor. Urin och fekalier från tusentals fritidsbåtar 

töms årligen rakt ut i havet. Det beror på att inte alla hamnar runt om i Östersjön har byggt ut möj-

ligheten att tömma båtarnas toaletter när de anländer i hamn. Antalet fritidsbåtar ökar kontinuerligt 

och antalet med toaletter ombord ökar också. I Finland finns omkring 737 000 fritidsbåtar. Den 

mängd urin som en person producerar under ett dygn motsvarar gödning till ett kilo alger (Källa 

Naturvårdsverket). 

 

4.1.6.1 Planerade och pågående åtgärder 

Sedan den 1.1 2005 är det enligt lag förbjudet att på finländskt och åländskt vatten släppa ut toalett-

avloppsvatten. De lagar som främst reglerar fartygsgenererat avfall är Landskapslag (2003:58) om 

mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester med tillhörande förordning (2003:67). 

Näringsämnesbelastningen från fritidsbåtars toalettavfall är på nationell skala liten, men i skärgår-

den där vattenutbytet är långsamt har utsläppen en klart negativ effekt. Därför försöker man minska 

utsläpp av avloppsvatten från fritidsbåtar genom att erbjuda mottagningsstationer samt avfallshante-

ring i hamnarna. Enligt lagen ska den enskilda båtägaren se till att avloppssystemet ombord är ut-

format så att toalettavfallet kan lämnas iland, medan det är hamnarnas skyldighet att erbjuda 

sugtömningsanläggningar. I dagens läge finns det för få sugtömningsanläggningar, eller så är kapa-

citeten för liten, vilket gör det svårt för båtförarna att i praktiken följa lagen.  

 

Det går att söka stöd hos landskapsregeringens miljöbyrå för att ordna mottagningsmöjligheter i 

hamnarna. Arbete pågår för att få alla hamnar som omfattas av lagen att se till att de har fungerande 

mottagningsstationer.  
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4.1.7 Industri och övrig belastning 

Industrins andel av belastningen på vattendragen är liten på Åland och kommer huvudsakligen från 

Ab Chips Oy Ltd:s fabrik i Haraldsby samt från fiskförädlingsanläggningar. Under 2007 var utsläp-

pen av fosfor totalt ca 78,4 kg och kväve ca 2679 kg från Chips-fabriken. Denna typ av belastning 

kommer att minska om Chips-fabrikens avlopp ansluts till Lotsbroverket. 

 

Övrig näringsbelastning kommer främst från turism, färjtrafik, deponier och skogsbruk. Denna typ 

av belastning är mycket svår att beräkna, men uppskattades 2005-2007 vara ca 0,6-0,7 ton fosfor/år 

och ca 5 ton kväve/år. Belastning från denna typ av verksamheter anses inte ha förändrats under de 

senaste 10 åren.  

 

Mark kan förorenas lokalt till exempel som följd av skador och olyckor eller genom normal verk-

samhet. Risken för att marken förorenas förknippas vanligen med bränsledistribution och –lagring, 

sågverk och impregneringsanläggningar, avstjälpningsplatser, skjutbanor, skrotningsanläggningar 

samt kemiska tvätterier. På förorenade markområden kan det finnas exempelvis olja, tungmetaller, 

arsenik, PAH:er (polyaromatiska kolväten), klorfenoler eller bekämpningsmedel. 

 

Från förorenade markområden kan det sköljas ut skadliga metaller i yt- och grundvatten. Förore-

nade markområden är mycket skadliga för grundvatten. Skadliga ämnen kan lösas upp från förore-

nade områden i åratal, t.o.m årtionden. 

 

Förorenade sediment är vanligen en följd av gamla industriutsläpp eller hamn- och varvsverksam-

het. 

 

Det har inte förekommit några större utsläpp av miljögifter på Åland eftersom det inte finns någon 

stor industri. Vid användning av bekämpningsmedel inom jordbruket och från giftiga båtbottenfär-

ger sker ett kontinuerligt utsläpp till vatten. Många båtbottenfärger har innehållit koppar, som är 

giftigt för alla organismer i större mängder. Även vid felaktig hantering av farligt avfall och läck-

ande deponier har vattenmiljön förorenats av farliga ämnen. Höga halter av tungmetaller förekom-

mer i sediment inom vissa områden. 

 

4.1.7.1 Planerade och pågående åtgärder 

För vattenpåverkande verksamheter krävs miljötillstånd. I den nya miljöskyddsförordningen är det 

noggrannare specificerat vilka krav som gäller för olika verksamheter (tabell 16 under kapitel 6.2). 

Miljötillstånden innefattar bland annat utsläppsgränser och kontrollplikt. 

 

Det finns ingen stor och tung industri på Åland idag, utan de som är mest aktuella att åtgärda vad 

det gäller belastning av övergödande ämnen är Ab Chips Oy Ltd:s fabrik i Haraldsby samt fiskför-

ädlingsanläggningar. Det finns en stor pälsdjursfarm på Åland. I den lagstiftning som gällde (okto-

ber 2008) har verksamheten varit tillståndspliktig både gällande vattenskydds- och miljöskyddsla-

gen. I den nya förordningen framgår att den verksamheten fortsättningsvis sorterar under begreppet 

miljögranskning. Exakt vilka krav som det innebär på verksamheten är inte klart i dagsläget. 

 

Arbete och förhandlingar pågår för att ansluta Chips-fabriken till det kommunala avloppsrenings-

verket. Informationsinsatser planeras för att uppmuntra användandet av mer miljövänliga båtbotten-

färger. 

 

4.1.8 Sjöfart och oljeskydd 
Sjöfarten är en viktig näring för Ålands del. Olje- och kemikalieutsläpp från fartyg kan få stora 
konsekvenser för naturen och näringslivet på Åland.  
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Bild: Susanne Vävare.  Finska gränsbevakningsväsendet kontrollerar ett oljeutsläpp på åländskt vatten. 

 

Den ökade risken för olyckor som orsakas av olje- och kemikalietransporter i havsområdet 
är vid sidan av eutrofieringen den mest betydande enskilda faktorn som hotar Östersjöns 
status. I den förhållandevis kalla vattenmiljön i Östersjön bryts oljan ned långsamt. Även 
mindre, upprepade oljeutsläpp, inverkar negativt på vattenmiljön. För att inte olyckor ska 
kunna ske är det viktigt att se till transporternas säkerhet förbättras. Det finns behov för 
förbättring av styrningen av fartygstrafiken från land. Enligt den internationella sjöfartsor-
ganisationen IMO:s beslut år 2001 ska de mest skadekänsliga tankfartygen med enkelt 
skrov tas ur bruk senast år 2015. För att förhindra avsiktliga oljeutsläpp behövs både före-
byggande åtgärder och effektiv övervakning. Sanktionerna för oljeutsläpp är under utveckl-
ing för att bli mer effektiva. 
 
Sjöfarten har dessutom effekter på kusten och den inre skärgården. Effekterna kan mins-
kas genom bl.a. farledernas placering, hastighetsbegränsningar och förbud om att orsaka 
vågor. 
 
Ett annat hot mot Östersjön är främmande arter som medföljer delvis internationell frakttra-
fik och fartyg från områden utanför Östersjön. Invasiva främmande arter, som avsiktligt 
eller oavsiktligt introduceras av människor, anses av IUCN (Internationella naturvårdsun-
ionen) vara ett av de största hoten globalt mot biologisk mångfald. Effekterna av invasiva 
främmande arter kan vara ekologiska, genom tillbakagång eller utslagning av inhemska 
arter, eller genetiska, i form av förändringar av inhemska arters genuppsättning. Introdukt-
ion av invasiva främmande arter leder ofta till samhällsekonomiska kostnader och kan 
även innebära negativa effekter på människors hälsa. Hur Östersjöns ekosystem kommer 
att påverkas av till exempel den nyligen introducerade amerikanska kammaneten är ännu 
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för tidigt att säga. I Svarta havet bidrog den till utslagningen av det kommersiella ansjovis-
fisket. Troligen har den amerikanska kammaneten introducerats via barlastvattenutsläpp. 
 
IMO antog i februari 2004 en internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs bar-

lastvatten och sediment (International Convention for the Control and Management of Ships’ Ball-

ast Water and Sediments) för att förhindra spridningen av främmande arter med fartygs barlastvat-

ten. Konventionen som varit under arbete i mer än tio år träder i kraft när trettio länder vilkas han-

delsflottor representerar minst 35 % av världstonnaget har ratificerat den (status i mars 2009 18 

länder med 15,36 % av världstonnaget). 

Parterna i konventionen för skyddande av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR) och 

HELCOM-staterna utarbetade i april 2008 en frivillig barlastvattenhanteringsplan för att minska 

spridningen av främmande arter i Nordostatlanten och Östersjön. 
 

4.1.8.1 Planerade och pågående åtgärder 

Trafikavdelningen deltar i nationellt och internationellt arbete för att förebygga uppkomsten 
av oljeutsläpp och för att fortlöpande förbättra saneringsarbetet, bl.a. har en införskaffning 
av tre containrar innehållande personlig saneringsutrustning för sammanlagt ca 80 perso-
ner påbörjats. Containrarna kommer att vara av olika storlekar för att kunna transporteras 
till nödvändig plats beroende på omfattningen av åtgärdsbehov.. Landskapsregeringen 
verkar för ett förbud mot transport vintertid av olja och farlig last med fartyg utan isklass-
ning samt för förbud mot fartyg med enkelt skrov. I övrigt har en oljeskyddsplan tagits fram 
som uppdateras vart femte år. 
Trafikavdelningen bidrar till att oljeskyddsövningar genomförs så att den finns en god be-
redskap för bekämpning och sanering av oljeutsläpp. 
 

I de långsiktiga målen i miljöhandlingsprogrammet (2005-2008) framgår att landskapsrege-
ringen ska arbeta för säkrare oljetransporter, effektivare brottsutredning och strängare 
straff vid oljeutsläpp genom internationellt samarbete. I riskområden ska beredskap finnas 
så att bekämpning av mindre oljeutsläpp kan genomföras snabbt och effektivt med egna 
tillgängliga resurser, inbegripet frivilliga resurser. Det är viktigt att samarbetet med om-
kringliggande regioner inom oljebekämpningen är väl utvecklade i händelse av större olje-
utsläpp. 
 
Hastighetsbegränsningar för fartygstrafik diskuteras på landskapsregeringen. 
 
Åland skulle behöva ta fram en nationell strategi och handlingsplan för främmande arter 
och genotyper. Syftet med en handlingsplan är att etablera ett gemensamt nationellt fun-
gerande system för all hantering av främmande arter och genotyper. Det ska vara : 

 ändamålsenligt, d.v.s. bidra till att hantera samhällets problem med främmande ar-
ter. 

 Kostnadseffektivt och dimensionerat utifrån de faktiska och potentiella risker som 
finns i detta område. Vilka åtgärder som sätts in måste därmed vägas mot de en-
skilda myndigheternas resursprioriteringar. 

 
I strategin och handlingsplanen måste ansvarsfördelningen mellan olika aktörer tydliggö-
ras. Det är viktigt med artinformation och åtgärdsarbete. Det internationella samarbetet 
kommer att vara mycket viktigt eftersom främmande arter inte begränsas av nationsgrän-
ser. Eftersom information är mycket viktigt är det bra ifall Åland kan använda redan befint-
liga webbportaler. Det finns t.ex. en portal som tillhandahåller information om främmande 
arter i främst marin- och brackvattenmiljö samt i viss utsträckning även sötvattensmiljön 
(www.frammandearter.se). Den svenska databasen ingår i NOBANIS-portalen 
www.nobanis.org. (North European and Baltic Network on Invasive Alien Species). Ansva-
ret för att ta fram en handlingsplan kan ligga på miljöbyrån, men det kommer att behövas 

http://www.frammandearter.se/
http://www.nobanis.org/
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ett samarbete mellan flera byråer och avdelningar såsom t.ex. trafikavdelningen, fiskeriby-
rån och miljöbyrån.  
 

4.1.9 Marktäkter 
Marktäkter och täkter som inte har eftervårdats kan utgöra en risk för grundvattnet. I intakta områ-

den ändras regn- och ytvattnets sammansättning betydligt när det rinner genom en naturlig jord-

månshorisont. Jordmånshorisonten innehåller både organiska och minerala substanser som binder 

olika ämnen, t.ex. skadliga tungmetaller. När man avlägsnar ytskiktet och vegetationen, blir risken 

för grundvattenföroreningar större, särskilt i grustäkter där det kanske inte finns någon skyddande 

berggrund mellan markytan och grundvattnet. Farligast är förstås direkt läckage av förorenande 

ämnen, t.ex. spill från arbetsmaskiner och sprängmedelsrester. 

 

Växlingarna i grundvattenytans nivå blir också större när man avlägsnar ytskiktet och det kan leda 

till markerosion. Ändringarna i grundvattennivån kan vara t.o.m. över en meter jämfört med ett 

orört område. Detta bildar en ond cirkel: den förhöjda grundvattennivån minskar ytterligare tjockle-

ken av det skyddande jordlagret, vilket ytterligare ökar risken att grundvattnet förorenas. Det nöd-

vändiga skyddslagrets tjocklek beror på avståndet till vattentäkter. I närzon av vattentäkter borde 

ingen täktverksamhet överhuvudtaget förekomma och inom fjärrskyddszonerna rekommenderas 3-4 

meter tjockt skyddslager. I områden som inte lämpar sig som vattentäktsområden rekommenderas 1 

- 2 meters skyddslager och i vissa fall kan man tillåta täkt av marksubstanser även under grundvat-

tennivån.  

 

Hur grundvattnet påverkas vid brytning av berg beror på stenarten; sprängningar utgör större fara 

om stenarten lätt bildar sprickor som leder föroreningar till grundvattnet. Sprickor som uppstår i 

berggrunden till följd av sprängningar kan också påverka vattennivån på närliggande sjöar och 

andra våtmarker - grundvattnet kan börja strömma till eller bort från grundvattenområdet. 

  

När en täkt är avslutad är det viktigt hur området används, ett täktområde bör inte användas som ett 

industriområde eller för motorsport på grund av läckagerisken. 

 

Lagstiftning 

Åländsk lagstiftning gällande kommersiell täktverksamhet är i vissa avseenden vag och överlap-

pande. Miljöbyrån i Ålands landskapsregering behandlar täkttillstånd enligt landskapslagen om na-

turvård (1998:82), som har ett mycket begränsat regelverk för täktverksamhet. Utöver detta miljö-

granskar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) bergtäkter med användning om minst 

50 dagar per år enligt den nya miljöskyddslagen 2008:124 och miljöskyddsförordningen 2008:130. 

Bergtäkter med verksamhet färre än 50 dagar om året (oavsett t.ex. brytningsdjupet) samt  

grustäkter oberoende av storlek är inte miljögranskningspliktiga. 

 

På Åland finns inte en separat lag om täktverksamhet som skulle motsvara Finlands marktäktslag. 

Också miljötillståndsplikt avskaffades för täktverksamhetens del i och med att den nya miljöskydds-

lagen togs i bruk i januari 2009. När man både i Finland och Sverige strävar efter striktare reglering 

av täktverksamhetens inverkan på naturen och grundvatten, har Åland snarare gått den motsatta 

vägen och minskat skyddet. På Åland finns det inte heller i dagsläge en sådan regional planering, 

som skulle styra utnyttjandet av stenmaterial- och grundvattentillgångar.  

 

Svagheter i grundvattenskyddet 
De åländska täkter vilka endast behandlas enligt naturvårdslagen kan innebära en ökad risk för vat-

tenföroreningar, eftersom den nuvarande naturvårdslagen ger dåliga förutsättningar för att skydda 

grund- eller ytvatten. Avsaknaden av bestämmelser om vattenskydd leder till att man i täkttillstån-

det inte får reglera verksamhet med avsikt att skydda grund- eller ytvattenområden. Täktverksam-

hetsutövaren ska på eget initiativ kontakta olika myndigheter som är ansvariga för vattenskyddet för 

att ta reda på vilka bestämmelser och begränsningar gäller i täktområdet berörande vattnet. 
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Detta kan leda till situationer när verksamhetsutövaren, efter att ha fått ett tillstånd från landskaps-

regeringen enligt naturvårdslagen, av okunskap eller underlåtenhet, låter bli att själv kontakta de 

vattenvårdansvariga myndigheterna. Påföljden kan bli att en felaktigt placerad täkt kan påverka 

eller förstöra ett viktigt grundvattenområde. Möjligtvis får verksamhetsutövaren ett straff för förstö-

relsen, när den övervakande myndigheten får veta om den, men oersättlig skada kan ha skett. Dess-

sutom riskeras verksamhetsutövarens rättsäkerhet om man inte kan lita på att täkttillståndet innehål-

ler all väsentlig information om sådana omständigheter och begränsningar i täktområdet, som har 

direkt med grävnings- eller sprängningsarbete att göra. 

 

4.1.9.1 Planerade och pågående åtgärder 

 

Förslag: 

 Täktlagstiftningen på Åland förändras och kompletteras så att grund- och ytvattenfrågor all-

tid behandlas i tillståndsförfarandet.  

 Alla täkttillstånd borde handläggas av samma myndighet, vilka skulle ha lagliga möjligheter 

att ta hänsyn till både vattnet och den övriga naturen. Denna myndighet borde förses med 

nödvändig personal med tillräcklig kompetens inom naturvård, vattenbiologi, geologi samt 

med kunskaper om tekniska lösningar, t.ex. filtreringssystem, mätningsmetoder osv., som 

behövs för att skydda grundvatten. 

 Det finns behov av övergripande planering av utnyttjandet av naturresurser. T.ex. 
marktäkter bör vid all planering styras till platser som ligger utanför grundvattenom-
råden.  

 Täktverksamhet till havs och för undervattensmiljöer bör inkluderas. 
 

 
4.1.10 Trafik 
Hela det åländska vägnätet (exkl. privata vägar) består av cirka 641 km lands- och bygdevägar, 271 

km kommunalvägar, 53 km gång- och cykelvägar inklusive belagda vägrenar, 38 broar samt 6 lin-

styrda färjor. (Källa: LR,Trafikavdelningens trafikplan 2003-2010). 

Det fanns 16 800 bilar 2007, vilket innebär 624 bilar/1000 invånare. (Källa: ÅSUB). 

 

Belastningskällor från trafiken är främst bilarnas och skärgårdsfärjornas bränsleförbrukning, asfalt 

och lite vägsalt. Det förbrukades ca 230 ton vägsalt på de åländska vägarna under år 2002. Mängden 

asfalt som förbrukades under 2002 var ca 20 000 ton. Skärgårdsfärjorna saknar katalysatorrening 

men använder ett så lågsvavligt bränsle som möjligt.  

 

Kväveoxidutsläpp från sjöfarten är en annan viktig del av utsläppen. Enligt beräkningar släppte all 

fartygstrafik i Östersjön ut ca 340 000 ton kväveoxider 2003. Sjöfarten kan använda bästa möjliga 

teknik för att minska utsläppen. Det handlar främst om att installera reningsutrustning (SCR- eller 

HAM-teknik). Det har bedömts att i praktiken skulle utsläppen på 10 år kunna minskas med 200 

000 ton om såväl nya som existerande fartyg åtgärdas. Beräkningar för Sveriges nationella sjöfart 

visar att utsläppen kan minskas i storleksordningen 1000 ton NOx  till en relativt låg kostnad < 10 

kr/kg N. (Källa: Naturvårdsverket) 

 

Det finns en tillståndspliktig flygplats i Mariehamn. Avisnings- och frostskyddsvätskor som an-

vänds på flygplatser belastar både yt- och grundvatten. I miljötillståndet regleras de villkor som 

gäller dagvatten från flygplatsen. 

 

4.1.10.1 Planerade och pågående åtgärder 

En kurs i eco-driving ska upphandlas. Dessutom kommer den ekonomiska körningen av linfärjor, 

som inleddes 2009, att minska bränslemängden och därmed utsläppen väsentligt. 
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4.1.11 Vattenföretag och övrig verksamhet 

Med vattenföretag avses åtgärder som har verkningar med avseende på vatten såsom bortledande, 

byggande, fyllning, pålning, grävning, muddring, sprängning och rensning. Samtliga av dessa åt-

gärder medför negativa effekter på såväl vattenmiljöns kvalitet som på växt- och djurliv.  

 

Byggande i vatten innebär en fysisk störning av miljön (inklusive substratförlust) och att vattenge-

nomströmningen ändras och därmed påverkas syrehalten, temperaturen och vågexponeringen. Un-

der och efter byggnationen ökar halterna av gifter och näringsämnen samt att byggnationen kan ge 

en visuell störning. 

 

Undervattensexplosioner kan ge två typer av skador på miljön, dels skador som orsakas direkt av 

detonationens fysikaliska effekter och dels skador som orsakas av ämnen som frigörs vid detonat-

ionen. 

 

En muddring innebär att den grunda högproduktiva bottenytan avlägsnas och ersätts av en djupare 

botten med lägre produktion. Det kan ta flera år innan ett djursamhälle åter etablerat sig på den 

muddrade ytan. Även ekologiskt viktiga sjögräsängar och kransalger kan slås ut. Andra effekter är 

t.ex. att närsalter och tungmetaller frigörs vid ett ingrepp, samt att sedimentationen ökar. Fisk som 

normalt växer upp eller hämtar sin föda på grunda mjukbottnar kan inte utnyttja det muddrade om-

rådet effektivt. Alltför mycket grumling av vattnet kan dessutom leda till att fiskyngel dör. 

 

Vattenreglering har för många sjöar inneburit att den biologiskt viktiga strandzonen har förlorat sin 

produktionsförmåga. Sänkning av vattenståndet under vintern stör den höstlekande fiskens förök-

ning. Regleringen nöter på strandzonen och försvårar strandväxtlighetens tillväxt samt minskar 

mängden bottendjur. Regleringar kan också ha positiva effekter, som t.ex. när syftet är att jämna ut 

extrema vattenstånd. På det sättet kan livsbetingelserna för vattenlevande organismer förbättras un-

der torrperioder. 

 

4.1.11.1 Planerade och pågående åtgärder 

Hårdare reglerad mudderverksamhet behövs och dessa frågor diskuteras på miljöbyrån och med 

övriga byråer och ÅMHM. Varken den nya eller den gamla lagstiftningen är/var tillräcklig när det 

gäller att skydda t.ex. viktiga lekplatser för fisk och andra skyddsvärda arter som t.ex. vissa kran-

salger, etc. Inom vissa speciellt känsliga områden borde muddring vara totalt förbjuden, därför 

skulle en regional planering gällande undervattensmiljöer behövas. När det gäller sand- och grus-

täkter i havet, muddring, dumpning av jordmassor, hamnanläggningar och vindkraftbyggen kan 

man beakta programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU).  

 

4.2 VATTENMILJÖN RUNT ÅLAND  

4.2.1 Kustvatten 

Åland har en stor kustvattenyta och det mesta räknas som ytterskärgård. Åland har 23 % av kustvat-

tenarealen i Finland i enlighet med definitionen av kustvatten som finns i EU:s ramvattendirektiv. 

 

Ålands alla öar utgör en komplex skärgård och speciellt österut är skärgården utbredd. Väster om 

Åland finns det inte på samma sätt som i öst en skärgårdsmosaik av öar, utan här gränsar kusten till 

stora delar direkt mot Ålands hav.  

Indelningen i kustvattentyper följer i stort det finländska upplägget med indelning i huvudtyperna 

innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård (se figur 11). Kustvattnet sträcker sig från kusten 

ut till vattendistriktets (avrinningsdistriktets) gränsområde i havet. Gränserna mellan de olika skär-

gårdstyperna kan många gånger vara svårdragna. Indelningarna har också varierat under årens lopp. 
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Kustvattnet har indelats så att en vattenförekomst kan tillhöra endast en vattentyp. Indelningen av 

vattenförekomster har utförts på basen av bassängordning, topografi samt exponeringsgrad.  
 

Till Ålands innerskärgård räknas viksystemen i nordväst, samt de inre viksystemen som har sitt 

utlopp i Lumparn och som sträcker sig norrut från denna. Viksystemen sträcker sig långt in och 

förgrenar sig till många mindre vikar. En del av vikarna är nästan avsnörda, ligger bakom grunda 

trösklar och har sötare vatten än ytterskärgården. Det finns även djupa områden i de inre vikarna. 

En noggrannare redogörelse för kustvattnet och dess kvalitet återfinns i kapitel 4.4.1-4.4.2. 
 
 

 
 
Figur 11. Typindelning av Ålands kustvatten; innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård.  Källa: Miljöbyrån, 

landskapsregeringen. 

 

4.2.2 Övrigt ytvatten 

På Åland finns 379 sjöar > 0,25 ha, varav drygt 120 sjöar är större än 2 ha. Nio av sjöarna är större 

än 50 hektar. Utöver dessa sjöar finns också flera mindre träsk (1500 sjöar <0,25 ha) (ÅSUB 2008). 

I och med landhöjningen snörs hela tiden havsvikar av från saltvattnet och utsötas med tiden eller 

växer igen. Detta är en naturlig process som tar flera hundra till tusen år och är en anledning till 

förekomsten av det stora antalet sjöar och träsk på Åland. Till EU rapporterade Finland endast sjöar 

större än 40 km
2
, varför inga åländska sjöar rapporterades in 2005. Vid denna rapportering kommer 

sjöar över 50 ha att ingå. 

 

Dricksvattentäkter har identifierats och Åland ska sträva efter att uppfylla miljömålen enligt artikel 

4. Bästa möjliga ekologiska och kemiska status ska uppnås. Strängare övervakningskrav gäller för 

ytvattenförekomster som ger mer än 100 kubik per dag.  I bilaga 4 framgår hur övervakningen ska 

anpassas för både ytvattentäkter och övriga sjöar som ska rapporteras in till EU framöver. Dricks-
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vatten distribueras från 7 ytvattentäkter. Se sammanställning över befintliga och potentiella ytvat-

tentäkter i kapitel 4.4.3.  

 

Trots att mindre sjöar etc. inte behöver en regelrätt övervakning och klassificering enligt vattendi-

rektivets krav nämns dessa ändå i åtgärdsprogrammet. Ambitionen och syftet med detta åtgärdspro-

gram är att försöka förbättra statusen för allt vatten på Åland.  

 

4.2.3 Skyddade områden (Naturskyddsområden och EU-badstränder) 

Följande skyddade områden räknas upp i bilaga IV till ramdirektivet för vatten: 

i. Områden som enligt artikel 7 fastställts för uttag av vatten som är avsett att användas som dricks-

vatten. [dricksvattendirektivet 80/778/EEG, ändrat genom 98/83/EG] 

ii. Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- och 

växtarter. [fiskevattendirektivet (78/659/EEG) och skaldjursdirektivet (79/923/EEG)]. 

iii. Vattenförekomster som fastställts som rekreationsvatten, inklusive områden som fastställts som 

badvatten enligt direktiv 76/160/EEG [badvattendirektivet, som den 24 mars 2008 har ersatts av 

direktiv 2006/7/EG]. 

iv. Områden som är känsliga för näringsämnen, inklusive områden som fastställts som sårbara en-

ligt direktiv 91/676/EEG [nitratdirektivet] och områden som fastställts som känsliga områden enligt 

direktiv 91/271/EEG [avloppsdirektivet]. 

v. Områden som har fastställts för skydd av livsmiljöer eller arter där bevarande eller förbättrandet 

av vattnets status är en viktig faktor för deras skydd, inklusive relevanta Natura 2000-områden som 

fastställts enligt direktiv 92/43/EEG [art- och habitatdirektivet] och direktiv 79/409/EEG. [fågeldi-

rektivet] 

 

Ett register över dessa områden finns på miljöbyråns hemsida. I registret anges den landskaps- och 

gemenskapslagstiftning som ligger till grund för skyddet samt var området är lokaliserat. 

  

 Områden enligt punkt i: En redogörelse för dricksvatten och grundvatten finns i kapitel 4.4.3 

och 4.4.4 i detta åtgärdsprogram. 

 Områden enligt punkt ii: Det finns inga sådana områden fastslagna för Ålands del. 

 Områden enligt punkt iii: Det finns inga fastställda rekreationsvatten på Åland. Badvatten 

redovisas i kapitel 4.2.3.2. 

 Områden enligt punkt iv: Hela Åland är utpekat som känsligt område, både när det gäller ni-

tratdirektivet och avloppsvattendirektivet. 

 Områden enligt punkt v: En redogörelse för relevanta Natura 2000-områden finns i nedan-

stående kapitel, 4.2.3.1. 

 

4.2.3.1 Natura 2000-områden som är beroende av vatten 

Enligt habitatdirektivet (92/43/EEG) måste alla medlemsländer i EU etablera ett nätverk av sär-

skilda bevarandeområden för att skydda de arter och biotoper som nämns i habitatdirektivets bilagor 

I och II. Detta nätverk kallas Natura 2000-program. Det åländska förslaget till Natura 2000-

områden fastslogs av EU 2005, och har uppdaterats 2007 och 2008. Programmet omfattar idag totalt 

87 områden med 3472 ha land och ca 35 000 ha vatten, alltså ca 2 % av landarealen (se figur 12). 

Hittills (2009) har man dock inrättat endast 57 av de tilltänkta Natura 2000-områden. 30 områden 

återstår att förverkligas.  

 

Enligt habitatdirektivet ska man senast sex år efter att EU har godkänt ett område i Natura-

programmet inrätta det som ett särskilt bevarandeområde (Natura 2000-område) - alltså senast 2011 

när det gäller förverkligandet av områden på listan som EU antog 2005. 

 

Enligt ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG) ska ett register upprättas över sådana Natura 

2000-områden, där bevarandet eller förbättrandet av vattnets status är en viktig faktor för skyddet 
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av livsmiljöer eller arter. Registret ska användas inom förvaltningen för att styra skydds- och restau-

reringsåtgärder. För detta syfte har man valt ut vissa områden från det åländska Natura 2000- nät-

verket enligt de ekologiska kriterier som ges i EU-vägledning nr. 12 (Common implementation stra-

tegy Guidance document n.o 12).  Inom områdena ska arter eller livsmiljöer som hör till grupper 1a 

och 2a i tabell 1 förekomma.  I nuläget har man tagit med 44 av Ålands 57 inrättade Natura- 2000 

områden.  
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Figur 12. Natura 2000-områden. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

 

 

Ett problem vid urvalet av områden var att vissa arter är svåra att gruppera enligt de angivna kriteri-

erna, t.ex. utter och vissa vattenfåglar som är beroende av vatten därför att deras föda uteslutande 
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finns där. Sådana arter har här inkluderats i gruppen 1 a  ”Lever i ytvatten” med motivering, att de-

ras överlevnad ändå är helt beroende av kvaliteten på vattenmiljön. 
 

 

Tab. 1. Ekologiska kriterier för identifiering av Natura 2000-habitat och arter direkt beroende av vattenstatus. (Källa: 

CIS. Guidance Document no 12) 

Natura 2000-arter Natura 2000-habitat 

1 a. Akvatiska arter som lever i ytvatten, enligt definit-

ion i Artikel 2 i RDV* 

2 a. Habitat bestående av ytvatten eller helt förekom-

mande i ytvatten enligt definition i Artikel 2 i RDV. 

1 b. Arter med minst ett akvatiskt livsstadium beroende 

av ytvatten 

2 b. Habitat beroende av regelbunden översvämning av 

ytvatten eller grundvatten 

1 c. Arter beroende av icke-akvatiska, men vattenbero-

ende, habitat tillhörande 2 b och 2 c i habitatkolumnen 

i denna tabell 

2 c. Icke-akvatiska habitat beroende av påverkan av 

ytvatten, ex spray, luftfuktighet orsakad av ytvatten, 

mekanisk påverkan etc 
* RDV=ramdirektivet för vatten. Ibland används förkortningen WFD, som är den engelska förkortningen för Water Frame Directive. 

 

 

Information och kartor för samtliga Natura 2000-områden och andra skyddade områden finns på 

landskapsregeringens hemsida (www.regeringen.ax/socialmiljo/miljo/naturvard). 

Aktuell lagstiftning: 92/43/EEG [art- och habitatdirektivet] och direktiv 79/409/EEG [fågeldirekti-

vet, Landskapslag (1998:82) om naturvård samt Landskapsförordning (1998:113) om naturvård. 

 

4.2.3.2 EU-badstränder  

 

 
Figur 13. Utpekade badstränder. Källa: ÅMHM. 

 

De badstränder som skall övervakas enligt Ålands landskapsregerings beslut  

28 S30 (2008) och enligt badvattendirektivet (2006/7/EG) skall ha mer än 100 besökare per dag. 

Till grund för övervakningen ligger Ålands landskapsregerings beslut om kvalitetskrav och kontroll 

av vattnet vid allmänna ytvattenbadplatser (ÅFS 2008:70). I nedanstående karta presenteras de bad-
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stränder som uppfyller kriteriet. Övervakningen av badstränderna sker via Ålands miljö- och hälso-

skyddsmyndighet. 

 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har den 27.3.2008 fastställt följande allmänna badstränder 

(se figur 12): 

 Bambölevik, Finströms kommun 

 Bovik, Hammarlands kommun 

 Degersand, Eckerö kommun 

 Gröna Udden, Mariehamn  

 Käringsunds byn, Eckerö kommun 

 Lilla Holmen, Mariehamn 

 Mariebad, Mariehamn 

 Nabben, Mariehamn 

 Västerviken, Saltviks kommun 

 

Kvaliteten 

Uppgifter om provtagningarna och kvaliteten på badvattnet finns att hämta på myndighetens hem-

sida under följande länk: http://www.miljohalsoskydd.ax/Badstrander_hemsidan.pdf 

Samtliga badplatser klassades som tjänliga under 2008. 

 

4.2.4 Befintliga grundvattentäkter 

Enligt vattendirektivet ska alla vattenförekomster som används eller i framtiden kommer att använ-

das till dricksvatten för fler än 50 personer eller med ett uttag över 10 m
3
/dygn identifieras, liksom 

de som är avsedda för framtida användning. På Åland finns det i dagsläget (2008) 5 bo-

lag/sammanslutningar som distribuerar dricksvatten från brunnar som uppfyller vattendirektivets 

krav. Se sammanställning över brunnar och grundvattenområden i kapitel 4.4.4. 

 

Enligt vattendirektivets artikel 7 punkt 3 ska medlemsstaterna säkerställa det skydd som behövs för 

de identifierade vattenförekomsterna (de som används för uttag av dricksvatten enligt punkt 1) i 

syfte att undvika försämring av deras kvalitet för att minska den nivå av vattenrening som krävs för 

framställning av dricksvatten. Medlemsstaterna får upprätta säkerhetszoner för dessa vattenföre-

komster. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla kraven gällande uttag 

av dricksvatten enligt artikel 7 redovisas i förvaltningsplanen (se även kapitel 6 i åtgärdsprogram-

met). 

 

4.2.5 Kartläggning av kraftigt modifierat vatten 

Ytvattenförekomster som är betydligt hydromorfologiskt påverkade kan enligt 

vattendirektivet under vissa förutsättningar förklaras som kraftigt modifierade eller konstgjorda. För 

kraftigt modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte samma kvalitetskrav 

om ekologisk status som för ”naturliga” vattenförekomster utan för KMV och KV används i stället 

krav om god ekologisk potential. Det innebär att vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god 

kvalitet som är möjligt utan att det har för stor inverkan på den verksamhet som ligger till grund för 

KMV/KV förklarandet. 
 

Förutsättningarna för att en vattenförekomst ska kunna förklaras som kraftigt modifierad eller 

konstgjord är att den till följd av mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat sin karaktär. 

Den nytta som följer av att vattenförekomsten är konstgjord eller kraftigt modifierad ska vara av 

stort samhällsekonomiskt intresse, och nyttan ska inte av tekniska skäl eller på grund av orimliga 

kostnader kunna uppnås på något annat sätt som är bättre för miljön. 

Det är dock bara större kommersiella hamnar med färje- och godstrafik som bedömts ha en så stor 

samhällsekonomisk betydelse att det kan motivera ett KMV-utpekande. Hamnarna och sjöfarten är, 

om rätt teknik används, värdefulla för att minska koldioxidutsläpp från transporter och kan därför 

anses vara positiva ur ett klimatperspektiv. 

http://www.miljohalsoskydd.ax/Badstrander_hemsidan.pdf
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Landskapsregeringen bedömer att ett hamnområde inom distriktet har en sådan fysisk påverkan och 

ett sådant betydande samhällsekonomiskt värde (inklusive beaktande av koldioxidutsläpp), att den 

berörda vattenförekomsten bör förklaras som kraftigt modifierad. Det gäller Västra ham-

nen/Svibyviken i Mariehamns stad som till sin helhet borde förklaras som kraftigt modifierad på 

grund av betydande hamnverksamhet. Kraftigt modifierade vattenförekomster ska implementeras i 

vattenlagen inom kort. 

 

4.3 ÖVERVAKNING AV VATTEN 

Enligt EU:s vattendirektiv (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG) ska olika vatten-

områden, såsom sjöar, grundvatten och kustvatten åtnjuta ett ökat och mer långsiktigt skydd för att 

främja en hållbar vattenanvändning och minskade utsläpp. Förutom vattendirektivet finns det andra 

åtgärder och direktiv som på olika sätt ska bidra till en långsiktig miljöförbättring, bl.a. EU:s miljö-

stöd till lantbrukare. För att följa tillståndet i vattenmiljön utförs olika provtagningar. I tabell 2 ne-

dan finns en sammanfattande tabell avseende provtagningar för ytvattnet på Åland. 

I figur 14 redovisas en översiktlig bild över provtagningar som utförs i de åländska skärgårdarna 

genom miljöbyråns regi samt det som utförs genom fiskodlingskontroll.  

Tabell 2. Sammanfattande tabell för ytvatten på Åland som ingår i provtagningsprogram. 

 Sjöar Kustvatten 

Totalt antal vattenförekomster 24 sjöar (inklusive dricksvattentäkter) + 20 

bevattningsjöar 

61 (varav 50 ingår i nuvarande provtagnings-

program) 

Ingår i provtagningsprogram enligt WFD 14 st. totalt. 4 dricksvattentäkter ingår i kon-
trollerande övervakning för skyddade områ-

den. Övriga 3 ytvattentäkter följs enligt ordina-

rie åländskt provtagningsprogram. 
3 sjöar ingår i kontrollerande övervakning för 

övrigt ytvatten. 

4 sjöar ingår i operativ övervakning (se bilaga 
4) 

 

14 monitoringsställen har plockats ut för 
kontrollerande övervakning av alla parametrar. 

Skyddade områden  

N 2000-områden som ingår (se kapitel 4.3) - 44 st, varav endast 6 ligger inom områden vars 
vattenkvalitet provtas kontinuerligt  

EU-badstränder (se kapitel 4.3.2) - 9  

Dricksvatten (se kapitel 4.5.3) 7  - 

Statusklassificering och riskbedöming  

Vattenförekomster med god eller hög ekolo-
gisk status  

143 10 

Vattenförekomster med måttlig, otillfredsstäl-

lande eller dålig ekologisk status 

 41 

Uppnått hög eller god ekologisk status  2015 14 10 

God ekologisk status - tidsfrist 2021  11 

God ekologisk status – tidsfrist 2027  30 

 

 

 

                                                 
3
 Klassificeringen av sjöarna har inte utförts tillfullo eftersom underlagsmaterial saknas, då provtagningar etc inte har 

utförts enligt de tidpunkter som rekommenderas i de nya finska bedömningsgrunderna. Klassificeringen är därför preli-

minär. 
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Figur 14. Provtagningsstationer i den åländska skärgården på Åland.  Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

 

Nuvarande miljöövervakning är koncentrerad till att följa tillståndet för kustvatten, samt att prov-

tagning sker av vissa ytvatten (sjöar, dricksvattentäkter, bevattningssjöar och diken). Provtagningen 

är huvudsakligen inriktad på fysikaliska och kemiska parametrar, samt klorofyll-a. Från några 

dricksvattentäkter och grundvattentäkter tas drickvatten och provtagning av kvaliteten utförs huvud-

sakligen av dricksvattenbolagen. Landskapsregeringens nuvarande miljöövervakningsprogram hål-

ler på att uppdateras och skall utökas så att fler biologiska parametrar inkluderas i enlighet med nu-

varande lagstiftning och vattendirektivets krav. En noggrannare redogörelse för nuvarande och utö-

kat provtagningsprogram finns i bilaga 4. Nedan följer en kortfattad redogörelse över vad som ska 

mätas (olika parametrar) och provtagningstidpunkter.  

 

4.3.1  Utökad provtagning enligt vattendirektivets krav 

Nuvarande miljöövervakningsprogram måste utökas för ytvattenstatus, grundvattenstatus och för 

skyddade områden, i enlighet med specifikationerna i Ålands lagstiftning (ÅFS 2005:54) och vat-

tendirektivets (WFD = Water Frame Directive) artikel 8 och Bilaga V.  

 

Provtagningen ska enligt WFD indelas i kontrollerande, operativ och undersökande provtagning. 

Den kontrollerande används för att ge en sammanfattande bild av miljötillståndet medan operativ 

används för vattenförekomster som inte uppnår en god status. Undersökande övervakning används 

för att ge en övergripande bild av ett ämne eller en biologisk parameter då den är okänd eller dåligt 

undersökt. I bilaga 4 finns en redogörelse för hur provtagningen kommer att utökas framöver. I ta-

bell 3 framgår de parametrar som ska provtas samt övervakningsfrekvenser, enligt WFD. 
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Tabell 3. Övervakning av olika parametrar och dess frekvenser, enligt WFD och tidpunkter enligt svenska bedömnings-

grunder. 

Övervakningsfrekvenser, kontrollerande övervakning 

Kvalitetsfaktor                                  Sjöar                                                   Kust 

Biologiska   

Växtplankton, biovolym och kloro-

fyll-a 

2 ggr/år i juni-augusti (får tas of-

tare). Utförs årligen 

2 ggr/år i juni-augusti (får tas of-

tare). Utförs årligen 

Makrofyter och fytoben-

tos/makroalger och gömfröiga 

växter 

Utförs en gång per vart 3:e år, 

sensommar (juli-aug) 

Utförs en gång per vart 3:e år, 

sensommar (juli-aug) 

Bottenfauna Utförs en gång per vart 3:e år, höst Utförs en gång per vart 3:e år, maj-

juni 

Fisk Utförs en gång per vart 3:e år, juli-

aug 

- 

Hydromorfologiska Vart 6 år Vart 6 år 

Hydrologi Utförs årligen, antingen en gång 

per månad eller kontinuerligt. 

 

Fysikalisk-kemiska   

Temperaturförhållanden 4 ggr/år Utförs årligen 
4
 4 ggr/år Utförs årligen 

Syresättning 4 ggr/år Utförs årligen 4 ggr/år Utförs årligen 

Salthalt 4 ggr/år Utförs årligen  

Näringsstatus 4 ggr/år Utförs årligen 4 ggr/år Utförs årligen 

Försurningsstatus 4 ggr/år Utförs årligen  

Andra förorenade ämnen 4 ggr/år under ett år under förvalt-

ningscykeln 

4 ggr/år under ett år under förvalt-

ningscykeln  

Prioriterade ämnen 1 gång/mån. under ett år under 

förvaltningscykeln 

1 gång/mån. under ett år under 

förvaltningscykeln 

 

 

4.4 VATTNENS TILLSTÅND 

4.4.1 Klassificeringen 

Vid klassificeringen av vattnens tillstånd enligt vattendirektivet används en femgradig skala (hög, 

god, måttlig, otillfredsställande och dålig). Det finns inte i dagsläget (2008) tillräckligt med biolo-

giska data från de senaste åren för att utföra en korrekt ekologisk klassificering för alla vattenföre-

komster. Därför har en preliminär klassificering för kustvattnen utförts med utgångspunkt från klo-

rofyll-a (se figur 15), d.v.s. mängden av växtplankton. Bedömningen bygger på resultaten från 

Åland Runt-provtagning och från hydrografidata från fiskmiljöodlingsprogrammet samt Husös 

provtagningar från åren 2000-2006 (medianvärden
5
).  

 
Vid den preliminära klassificeringen som nu genomförts har samma grundprincer som i 
Sverige och Finland har använts: 

 
Steg 1 innebär att man delar in skärgården i olika vattenområden (eller vattenförekomster) 
-se figur 19. Varje vattenområde (förutom de som angränsar direkt till öppet hav, ex Norra 
och Södra Ålands hav) har avgränsats vid de smalaste och grundaste sunden. 

 
En strävan har varit att så långt som möjligt använda sig av befintliga fjärdar och benämna 
var och en som ett vattenområde. Vattenområdena sammanfaller därför oftast med befint-
liga fjärdar (t.ex. Ivarskärsfjärden, Ödkarbyviken, Lumparn).  

 

                                                 
4
 I vattendirektivet framgår att övervakningsfrekvensen gäller de år då mätningar görs. Fysikaliska-kemiska mätningar 

behöver inte utföras årligen, men för att utjämna mellanårsskillnader är det bra att ha kontinuerliga mätningar. 
5
 Medianvärdet är det värde som ligger exakt i mitten med lika många mätvärden ovan som under sig. Vid jämnt antal 

mätvärden är medianvärdet medelvärdet mellan de två mittersta mätvärdena. Vid positivt sned fördelning finns en del 

mätvärden med extremt höga värden. Dessa "outliners" påverkar medelvärdet genom att höja det. Medianvärdet däre-

mot påverkas inte alls av outliners. 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000023.htm#A2. Assymmetriska fördelningar
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Ibland har dock flera fjärdar slagits ihop (t.ex. Svartsmarafjärden, Rågetsbölefjärden, Ber-

göfjärden och Värskärsfjärden har bedömts vara ett enda vattenområde). I några fall har fjärdar "de-

lats" på (t.ex. Delet har blivit Norra Delet och Södra Delet). I vissa områden, t.ex. i Brändö och 
Föglös skärgårdar, skulle man kunna avgränsa många fler områden, men i det här skedet 
har en indelning gjorts endast i ett fåtal områden.  

 
Det viktigaste syftet med indelningen av skärgården i olika vattenområden/förekomster är 
att man först ska identifiera alla de områden som man är intresserade av och tycker är 
viktiga, och sedan bedöma/klassificera och vid behov vidta åtgärder.  

 
Indelningen av vattenområden kan betraktas som preliminär. Landskapsregeringen önskar 
synpunkter från allmänheten, vattenägare, samfälligheter, kommuner etc. om den indel-
ning som gjorts är bra, och framförallt, om det finns fler områden (grundvattenområden, 
sjöar och skärgårdsområden) som borde indentifieras och som man gemensamt borde 
förbättra?  

 
Steg 2 innebär att man delar in de olika vattenområdena i ytter- , mellan- och innerskär-
gård, ; man gör en s.k. typindelning - se t.ex. figur 14. 

 
Vilken typ vattenområdet hamnar i beror på hur nära området ligger öppet hav och hur 
pass många avgränsande sund och trösklar som finns. Om området angränsar direkt till 
öppet hav utan några smala sund eller trösklar räknas det som ett ytterskärgårdsområde 
(ex Ålands hav, Delet, Boxöfjärden). Fjärdar litet längre in som som är avgränsade mot 
ytterskärgården med sund/trösklar räknas som mellanskärgård, medan de områden som 
ligger allra längst in klassas som innerskärgård. 

 
Steg 3 innebär att man väljer kvalitetsparametrar, dvs man bestämmer exakt vad man ska 
mäta när man ska avgöra vilken kvalitet vattnet har.  

 
Vid den här preliminära klassificeringen har landskapsregeringen valt att klassificera vatt-
net utifrån hur mycket planktonalger det finns i vattnet. Mängden planktonalger mäts med 
en metod där man mäter koncentrationen av ett av de vanligaste gröna färgämnena i al-
gerna, klorofyll-a (klorofyll-a används av algerna när de tar upp solljus i fotosyntesen). 

 
Steg 4 innebär att man för varje typområde bestämmer ett referensvärde. Referensvärdet 
är den vattenkvalitet som vattnet skulle ha om vattnet var opåverkat av människan. Ibland 
uttrycker man det så att man bestämmer det ursprungliga referensförhållandet. 

 
Det är i de flesta fall svårt att med säkerhet bestämma vad referensvärdet är. Det saknas i 
de allra flesta fall mätningar som kan visa vad den ursprungliga vattenkvaliteten är. I stället 
får man med indirekta metoder försöka uppskatta vad kvaliteten en gång varit. 

 
För Ålands del har utgångspunkten varit referensvärdena för klorofyll-a i Finlands syd-
västra skärgård och vid Upplandskusten. Salthaltsskillnader mellan olika delar av Ålands 
skärgård har gett en uppfattning hur vattenströmmarna normalt rör sig. Utifrån det kan 
man uppskatta hur vattenkvaliteten, och referensvärdena, förändras från öster till väster, 
från norr till söder och från ytterskärgård in mot innerskärgård. 

 
Steg 5 innebär att man bestämmer klassgränserna, eller med andra ord, hur mycket vat-
tenkvaliteten ska få avvika från ett referensvärde för att statusen ska räknas till exempel 
som GOD eller MÅTTLIG. I vattendirektivet finns en allmän definition på GOD status, vilket 

motsvarar det kvalitetsmål som eftersträvas.  
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Uppmätta värden ska räknas om till en ekologisk kvalitetskvot (Ecological Quality Ratio, EQR) 

som har det maximala värdet 1 i ett opåverkat vatten med hög ekologisk status. Målsättningen är att 

komma så nära kvoten 1 som möjligt, men då det idag inte finns några helt opåverkade vatten är 

inte detta möjligt. Vattenbiologen på miljöbyrån har med utgångspunkt från mätningar och salthal-

ter, etc. fastställt gällande referensvärden och klassgränser för de åländska vattnens olika vattenfö-

rekomster (se tabell 4). Referensvärdet ska motsvara ett opåverkat vatten. I tabell 4 går det att utläsa 

att för vattenförekomst 1, Ålands Hav Norra, är referensvärdet 1,2, klassgränsens målvärde är 1,8 

och följdaktligen blir då EQR-värdet 0,67 (G/M=gränsen mellan God/Måttlig). Detta värde får man 

genom att dela referensvärdet med klassgränsens målvärde, vilket i det här fallet är 1,2/1,8. 
 

De värden på EQR som Åland använt för klassgränserna är desamma man använt vid den 
svenska Östersjökusten och de motsvarar även de värden som kommer att användas i en 
kommande HELCOM-rapport där man gör en bedömning av vattenkvaliteten i hela Öster-
sjön (Källa: Mikael Wennström, vattenbiolog, Miljöbyrån, LR).  
 

 

Tabell 4. Klassgränser som används för Ålands olika vattenförekomster.  Målvärdet G/M är det som eftersträvas. 

                Förslag  klassgränser   

Nr Område Typområde Referens-
6
  EQR       H / G G / M M / O O / D 

V.förek.     värde  H/G  G/M  M/O  O/D   Målvärde   

1 Ålands Hav Norra Ytter 1,2 0,8 0,67 0,35 0,15 1,5 1,8 3,4 8,0 

4 Finbofjärden Ytter 1,2 0,8 0,67 0,35 0,15 1,5 1,8 3,4 8,0 

14 Koxnan Ytter 1,2 0,8 0,67 0,35 0,15 1,5 1,8 3,4 8,0 

36 Flatöfjärden Ytter 1,2 0,8 0,67 0,35 0,15 1,5 1,8 3,4 8,0 

37 Saggöfjärden Ytter 1,2 0,8 0,67 0,35 0,15 1,5 1,8 3,4 8,0 

2 Ålands Hav Södra Ytter 1,3 0,8 0,67 0,35 0,15 1,6 1,9 3,7 8,7 

38 Boxöfjärden Ytter 1,3 0,8 0,67 0,35 0,15 1,6 1,9 3,7 8,7 

39 Norra Delet Ytter 1,3 0,8 0,67 0,35 0,15 1,6 1,9 3,7 8,7 

40 Södra Delet Ytter 1,3 0,8 0,67 0,35 0,15 1,6 1,9 3,7 8,7 

44 Nabbfjärden Ytter 1,4 0,8 0,67 0,35 0,15 1,8 2,1 4,0 9,3 

45 Rödhamnsfjärden Ytter 1,4 0,8 0,67 0,35 0,15 1,8 2,1 4,0 9,3 

46 Föglöfjärden Ytter 1,4 0,8 0,67 0,35 0,15 1,8 2,1 4,0 9,3 

53 Västergrundsfjärden Ytter 1,4 0,8 0,67 0,35 0,15 1,8 2,1 4,0 9,3 

51 Mosshaga-Algersö Ytter 1,5 0,8 0,67 0,35 0,15 1,9 2,2 4,3 10,0 

54 Kökarsfjärden Ytter 1,5 0,8 0,67 0,35 0,15 1,9 2,2 4,3 10,0 

3 Kyrksundet Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

5 Svartnöfjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

6 Marsund Norra Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

7 Marsund Södra Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

9 Ässkärsfjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

10 Sandviksfjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

11 Andersöfjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

13 Västerfjärden Dånö Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

33 Vargatafjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

34 Simskälafjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

35 Engrundsfjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

43 Järsöfjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

47 Degerbyredden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

48 Österfjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

49 Embarsund Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

50 "Bockholmsunden' Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

52 Södra Föglö innerskärgård Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

55 Kannskärsfjärden Ytter 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

                                                 
6
 Referensvärdet motsvarar ett opåverkat tillstånd.  
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56 Skiftet Södra Ytter 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

57 Enklingefjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

58 Brändö innerskärgård Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

                Förslag  klassgränser   

Nr Område Typområde Referens-  EQR       H / G G / M M / O O / D 

V.förek.     värde           Målvärde   

59 Ängskärsfjärden Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

60 Skiftet Norra Ytter 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

61 Kökar innerskärgård Mellan 1,6 0,8 0,67 0,35 0,15 2,0 2,4 4,6 10,7 

8 Bovik Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

12 Snäcköfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

15 Bonäsfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

16 Kalvfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

17 Pantsarnäsfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

18 Ivarskärsfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

19 Bodafjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

20 Röjsbölefjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

21 Orrfjärden (m. Grundfjärden) Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

22 Lillfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

23 Vandöfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

24 Ödkarbyviken Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

25 Saltviksfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

26 Färjsundet Norra Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

27 Kornäsfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

28 Slottsundet Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

29 Jomala Vik Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

30 Ämnäsviken Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

31 Kaldersfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

32 Lumparn Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

41 Bussöfjärden Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

42 Slemmern Inner 2,0 0,8 0,67 0,35 0,15 2,5 3,0 5,7 13,3 

Källa: Listan är upprättad av vattenbiolog Mikael Wennström, landskapsregeringen. 

 
 
Referensvärden 
Det sätt man bestämt referensvärdena på ger en förenklad bild av verkligheten eftersom 
de är upp-skattade. De verkliga referensvärdena är inte likadana längst inne i en inner-
skärgård  
(t.ex. i Vandöfjärden) som längst ut i en innerskärgård (t.ex. i Bussöfjärden). De innersta 
avsnörda delarna är vanligtvis betydligt mer eutrofierade än de yttre delarna och skulle 
därför egentligen ha högre referensvärden (dvs en högre naturlig förekomst av växtplank-
ton). På motsvarande sätt skulle de allra yttersta delarna troligen ha ett lägre referens-
värde (dvs en lägre naturlig förekomst av växtplankton). Som ett resultat av det får 
Vandöfjärden kanske en lägre status och Bussöfjärden kanske en högre status än om man 
utgått från de verkliga, ursprungliga, referensvärdena.  
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Figur 15. Karta med referensvärden.. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

 
 
 
Angående preliminär klassificering 
Vid den preliminära klassificering som nu genomförts har landskapsregeringen valt att an-
vända endast växtplankton (klorofyll-a) som kvalitetsparameter för kustvattnet. Enligt vat-
tendirektivet ska klassificering även göras för större vattenväxter (makrofyter) och för bot-
tendjur (bottenfauna). Under de närmaste åren sker en slutlig klassificering med utökade 
parametrar och som troligen, förutom vattenväxter och bottendjur, även kommer att inbe-
gripa närsalter och siktdjup. Det innebär att den slutliga klassificeringen kan komma att 
skilja sig något från den preliminära. I figurerna (figur 16-18) som följer presenteras resul-
taten från klassificeringen uppdelat per skärgårdstyp. I figur 15 presenteras en klassifice-
ringskarta med fördelningen av referensvärden för de åländska vattnen. 
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Figur 16. Preliminär klassificering av innerskärgården. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen.  

 

 

 

Tabell 5. Klassgränser för klorofyll-a (µg/l). 

Ref.värde Hög  God Måttlig Otillfreds. Dålig 

1.2 0 - 1.5 1.5 - 1.8 1.8 - 3.4 3.4 - 8.0 >8.0  

1.3 0 - 1.6 1.6 - 1.9 1.9 - 3.7 3.7 - 8.7 >8.7  

1.4 0 - 1.8 1.8 - 2.1 2,1 - 4,0 4.0 - 9.3 >9.3  

1.5 0 -1.9 1.9 - 2.2 2.2 - 4.3 4.3 - 10.0 >10.0  

1.6 0 - 2.0 2.0 - 2.4 2.4 - 4.6 4.6 - 10.7 >10.7  

2.0 0 - 2.5 2.5 - 3.0 3.0 - 5.7 5.7 - 13.3 >13.3  
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Figur 17. Preliminär klassificering av mellanskärgården. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen.  

 

De färger som används för att illustrera kvaliteten följer vattendirektivets rekommendationer. Blå 

färg representerar en HÖG vattenkvalitet. Grönt visar på en GOD vattenkvalitet och är det mål som 

eftersträvas, medan gula, röda eller orange färger indikerar att vattenkvaliteten måste förbättras. 
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Figur 18. Preliminär klassificering av hela Åland. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen.  

 

4.4.2 Kvaliteten på kustvattnen  

I det här kapitlet presenteras de olika vattenområdena i inner-, mellan- och ytterskärgård. Vidare 

presenteras resultatet av klassificeringen och vilka de viktigaste föroreningskällorna är.  

 

Alla områden har klassificerats utgående från förekomsten av växtplankton (alger) i vattnet. Man 

har då jämfört mängden alger under åren 2000-2006 med ett sk referensvärde, vilket är ett teoretiskt 

beräknat värde för hur mycket alger skärgården skulle innehålla om ingen mänsklig påverkan hade 

funnits. 

 

Alla vattenområden, vattenförekomster, finns utmärkta på kartan i figur 19. (OBS att namngivning-

en är preliminär. Den har gjorts utgående från kartor och överensstämmer inte alltid med de namn 

som används av ortsbefolkningen. Förslag till bättre namn mottages med tacksamhet.)  
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Vattenförekomster 

 

 
Figur 19. Ålands vattenförekomster (vf). 

Vattenförekomsterna är indelade så att en vattenförekomst kan tillhöra endast en vattentyp. 

Indelningen av vattenförekomster har gjorts på basen av bassängordning, topografi samt 

exponeringsgrad. 
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4.4.2.1 Fasta Ålands nordvästra innerskärgårdsområde (vf 8, 12, 15-23)  

Består av:  

- Snäcköfjärden (inklusive Isaksöfjärden och Korsnäsfjärden) (vf 12) 

- Bodafjärden, Ivarskärsfjärden (vf 18-19). 

- Rågetsbölefjärden (inklusive Svartsmarafjärden, Bergöfjärden, Värskärsfjärden) (vf 20). 

- De "nordöstra" innerfjärdarna (mellan Geta, Finström och Saltvik): Orrfjärden inklusive Grund-

fjärden och Bolstaholmsundet, Lillfjärd, Vandöfjärden (vf 21-23) 

- De norra innerfjärdarna (i Geta): Bonäsfjärden, Kalvfjärden (vf 15-16) samt 

- Bovik (vf 8). 

 

Klassificering 

De "nordöstra" innerfjärdarna Vandöfjärden, Lillfjärd och Orrfjärden har den sämsta ekologiska 

statusen i området. Statusen beror i hög grad på att fjärdarna är mycket avsnörda och att vattenom-

sättningen därigenom är låg.  

 

De övriga vattenområdena bedöms alla (förutom Bonäsfjärden) ha måttlig vattenkvalitet. De är alla 

avsnörda och vattenomsättningen är därigenom begränsad, samtidigt som de i viss mån påverkas av 

belastning framförallt från bosättning och jordbruksmark.  

 

Bonäsfjärden särskiljer sig tydligt från de övriga innerskärgårdsområdena genom en betydligt bättre 

vattenkvalitet. Det kan förklaras med att den lokala påverkan är liten, i kombination med att vatten-

utbytet med de områden som ligger norrut och västerut åtminstone periodvis är stort. 

 

Bovik har provtagits för litet för att kunna bedömas. 

 

Föroreningskällor 

Hela området är i hög grad känsligt för lokal belastning pga av att det är innerskärgård med begrän-

sad vattenomsättning. Området har bedömts ha vattenomsättningsklass 3 vilket innebär att medel-

vattenutbytestiden är mer än 40 dygn (bedömning gjord enligt metod beskriven i Bedömningsgrun-

der för miljökvalitet/ kust&hav rapport 491) 

 

De största landbaserade belastningskällorna är jordbruk och enskilda avlopp. Det finns även viss 

påverkan från kommunala reningsverk i Hammarland (ansluts snart till Lotsbroverket) och Geta, 

samt en viss mindre påverkan från skogsbruk. 

 

Förutom dessa belastningskällor finns en bakgrundsbelastning i form av belastning från luften 

(främst via nederbörd), naturlig bakgrundsbelastning från annan mark än jordbruksmark, samt s.k. 

intern belastning (direkt från innerskärgårdens bottensediment samt indirekt från sjöarnas bottense-

diment). 

 

4.4.2.2 Nordvästra och norra mellanskärgården (vf 3, 5-7, 9-11, 13, 35)  

Består av: 

- Kyrksundet Eckerö (vf 3) 

- Södra Marsund, Norra Marsund och Svartnöfjärden (vf 5-7) 

- Ässkärsfjärden, Sandviksfjärden, Andersöfjärden och Västerfjärden Dånö (vf 9-11, 13) 

- Engrundsfjärden (vf 35). 
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Klassificering 

Samtliga områden bedöms alla ha måttlig vattenkvalitet, förutom Kyrksunden och Ässkärsfjärden 

som provtagits för litet för att kunna bedömas. Vattenomsättningen är något begränsad vilket gör att 

områdena är känsliga för lokal belastning. 

 

Föroreningskällor 

Mellanskärgårdsområdena är känsliga för lokal belastning pga av att vattenomsättningen är begrän-

sad, dock är vattenomsättningen betydligt högre än i innerskärgårdsområdena.  

Alla vattenområden har bedömts ha vattenomsättningsklass 2 med en medelvattenutbytestid på ca 

10-40 dygn. 

  

De största landbaserade belastningskällorna är jordbruk och enskilda avlopp. Det finns även viss 

påverkan från det kommunala reningsverket i Hammarland, Frebbenby samt en viss mindre påver-

kan från skogsbruk. Speciellt Andersöfjärden och Västerfjärden Dånö är påverkade av att de ligger 

utanför den stora nordvästra innerskärgården. 

 

Förutom dessa belastningskällor finns en bakgrundsbelastning i form av belastning från luften 

(främst via nederbörd), naturlig bakgrundsbelastning från annan mark än jordbruksmark, s.k. intern 

belastning (direkt från mellanskärgårdens bottensediment samt indirekt från sjöarnas bottensedi-

ment). 

 

4.4.2.3 Fasta Ålands södra och sydöstra innerskärgård (Mariehamns- resp. 

Lumparnområdet), (vf 24-32, 41-42)  

Består av: 

Lumparnområdets yttre fjärdar:  

- Bussöfjärden, Lumparn, Kornäsfjärden (vf 27, 32, 41) 

Lumparnområdets inre vikar: 

- Jomala vik,  Ämnäsviken, Kaldersfjärden (vf 29-31) 

- Norra Färjsundet, Ödkarbyviken (vf 24, 26) 

- Saltviksfjärden (vf 25)  

- Slottsundet (vf 28) 

Mariehamnsområdet: 

- Slemmern (vf 24-32, 41-42) 

- Inre Svibyviken (provtas av Mariehamns stad). 

 

Klassificering 

Viksystemet Kaldersfjärden, Ämnäsviken, Jomala vik samt inre Svibyviken i Mariehamn har den 

sämsta ekologiska statusen. Även Ödkarbyviken har otillfredsställande status. Statusen beror i hög 

grad på att fjärdarna är mycket avsnörda och att vattenomsättningen därigenom är låg. Till detta 

kommer en betydande landbaserad belastning, inklusive åtminstone för vissa områden en stor intern 

belastning. Den interna belastningen är särskilt märkbar för Kaldersfjärden som tillsammans med 

Ämnäsviken är Ålands mest eutrofierade havsvik.  

 

Slottssundet har enligt provtagningarna en förvånansvärt liten förekomst av växtplankton och klas-

sificeras som god. De övriga vattenområdena bedöms alla (förutom Bussöfjärden) ha måttlig vat-

tenkvalitet. De är alla avsnörda och vattenomsättningen är därigenom begränsad, samtidigt som de i 

viss mån påverkas av belastning framförallt från bosättning och jordbruksmark.  

 

Bussöfjärden särskiljer sig tydligt genom en betydligt bättre vattenkvalitet och därmed högre klassi-

ficering. Det kan förklaras med att området ligger allra längst ut och att vattenutbytet med de områ-

den som ligger nordväst (Vargatafjärden) och i sydost (Österfjärden) åtminstone periodvis är stort. 

Vattenkvaliteten är endast något sämre än i dessa områden. 
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Norra Färjsundet har provtagits för litet för att kunna bedömas. 

 

Föroreningskällor 

Hela området är i hög grad känsligt för lokal belastning pga av att det är innerskärgård med begrän-

sad vattenomsättning. Området har generellt bedömts ha vattenomsättningsklass 3 vilket innebär att 

medelvattenutbytestiden är mer än 40 dygn. Ett undantag kan vara Svibyviken som är liten och 

grund och vars vattenutbyte åtminstone periodvis påverkas kraftigt av tillflödet fråm Möckelby-

bäcken. 

 

De största landbaserade belastningskällorna i Lumparnområdet är jordbruk och enskilda avlopp. Det 

har tidigare funnits en påverkan från flera (mestadels) kommunala reningsverk i Finström, Saltvik 

och Sund. Alla reningsverk utom Chips Ab är dock numera anslutna till Lotsbroverket i Marie-

hamn. De finns även en viss mindre påverkan från skogsbruk.  

 

Vattenområdena runt Mariehamn påverkas förutom från de ovannämnda utsläppskällorna även från 

en rävfarm (gäller Svibyviken) och dagvatten från den tätbyggda stadsmiljön, både bostads/kontors 

och industriområden. Ålands största reningsverk, Lotsbroverket, har sitt utsläpp till den yttre delen 

av Svibyviken. Till Slemmern har det i samband med stor nederbörd skett bräddning av avloppsvat-

tenstationer med utsläpp av orenat avloppsvatten som följd.  

 

Förutom dessa belastningskällor finns en bakgrundsbelastning i form av belastning från luften 

(främst via nederbörd), naturlig bakgrundsbelastning från annan mark än jordbruksmark, samt i viss 

mån s.k. intern belastning (direkt från bottensediment samt indirekt från sjöarnas bottensediment). 

Den interna belastningen verkar vara en den allra viktigaste belastningskällan för den allra mest 

påverkade inre viken, Kaldersfjärden. 

 

4.4.2.4 Fasta Ålands östra och södra mellanskärgårdar (vf 33-34, 43, 47-50, 52, 57-59, 61)  

Består av: 

- Simskälafjärden,Vargatafjärden (vf 33-34) 

- Österfjärden, Degerbyredden (vf 47-48) 

- Ängskärsfjärden, Brändö innerskärgård (vf 58-59) 

- Enklingefjärden (vf 57) 

- Kökar innerskärgård (vf 61) 

- Föglö innerskärgård: "Bockholmsunden' , Södra Föglö innerskärgård, Embarsund, (vf  49-50, 52) 

- Järsöfjärden (vf 43) 

- Yttre Svibyviken (provtas av Mariehamns stad). 

 

Klassificering 

De områden som ligger öster om fasta Åland undantaget Föglö innerskärgård bedöms alla ha god 

vattenkvalitet (borträknat även Ängskärsfjärden och Kökar innerskärgård som har provtagits för 

litet för att kunna bedömas). Enligt den klassificeringsmetod som använts klassas således dessa vat-

tenområden bland de bästa på Åland trots att de ligger i mellanskärgård.  

En orsak till att de bedöms ha en god status beror på att de bedöms enligt en mindre sträng mått-

stock än den utanförliggande ytterskärgården. En annan orsak är att den lokala belastningen i all-

mänhet är relativt liten. En tredje trolig förklaring är att de olika fjärdarna ligger mitt vid de stråk 

som förbinder norra Östersjön med Bottenhavet och att vattenutbytet åtminstone periodvis är stort.  

Områdena bedöms ändå ligga i riskzonen för att inte uppnå god vattenstatus och de allmänna åtgär-

derna måste genomföras även i det här området för att säkerställa den nuvarande vattenkvaliteten. 

Skulle områdena klassas enligt samma bedömningsskala som ytterskärgården skulle bedömningen 

vara måttlig status. 

 

Föglö innerskärgård, Järsöfjärden och Svibyviken bedöms ha måttlig status. En trolig förklaring är 

att den lokala belastningen är något högre samtidigt som vattenutbytet är något mindre. Järsöfjär-
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dens vattenomsättning påverkas kraftigt av vägbanken till Nåtö/Järsö och dessutom av Slemmerns 

innerskärgårdsområde. Svibyviken är påverkat Lotsbroverket som har sitt utsläpp till den yttre delen 

av Svibyviken (och dessutom av stadens dagvatten). 

 

Föroreningskällor 

Mellanskärgårdsområdena är känsliga för lokal belastning pga av att vattenomsättningen är begrän-

sad, dock är vattenomsättningen betydligt högre än i innerskärgårdsområdena. Alla vattenområden 

har bedömts ha vattenomsättningsklass 2 med en medelvattenutbytestid omfattande ca 10-40 dygn. 

  

De största belastningskällorna är fiskodling, jordbruk och enskilda avlopp. Det finns även en viss 

mindre påverkan från skogsbruk. Svibyviken är påverkat av Lotsbroverket som har sitt utsläpp till 

den yttre delen av Svibyviken (och dessutom av stadens dagvatten). Speciellt Vargatafjärden och i 

viss mån Järsöfjärden och Österfjärden är påverkade av att de angränsar till Lumparns respektive 

Slemmerns innerskärgårdsområde.  

 

Förutom dessa belastningskällor finns en bakgrundsbelastning i form av belastning från luften 

(främst via nederbörd), naturlig bakgrundsbelastning från annan mark än jordbruksmark, samt i viss 

mån s.k. intern belastning (direkt från mellanskärgårdens bottensediment samt indirekt från sjöarnas 

bottensediment).  

 

4.4.2.5 Ålands ytterskärgårdsområden  

Består av: 

Ålands nordvästra och norra ytterskärgård: Norra Ålands Hav, Finbofjärden, Koxnan-området norr 

om Geta, Flatöfjärden, Saggöfjärden, Boxöfjärden (vf 1, 4, 14, 36 - 38) 

 

Ålands nordöstra ytterskärgård: Norra och Södra Delet, (vf 39, 40) 

 

Ålands östligaste ytterskärgård /gränsområdet till fastalandet: Norra och Södra Skiftet, Kannskärs-

fjärden (hela området sydost om Kökar) (vf 55, 56, 60) 

 

Ålands sydöstra ytterskärgård: Kökarsfjärden,  Mosshaga-Algersö (området mellan Föglö, Lång-

skär, Mosshaga och Sottunga), Västergrundsfjärden (hela området söder och sydväst om Föglö), 

Föglöfjärden, Rödhamnsfjärden, Nabbfjärden (vf 44, 45, 46, 51, 53, 54) 
 

Ålands sydvästra ytterskärgård: Södra Ålands Hav (vf 2) 

 

Klassificering 

Ålands nordvästra och norra ytterskärgård: Alla områden har bedömts ha måttlig vattenkvalitet. 

Enligt salthaltsmätningar förefaller hela området påverkas av sydvästra delen av Bottenhavet. Salt-

halten är märkbart lägre jämfört med norra Brändö. 

 

Ålands nordöstra ytterskärgård: Båda områden har bedömts ha måttlig vattenkvalitet. Områdena är 

påverkade av sydöstra delen av Bottenhavet. Den södra gränsen av området utgörs av de smalaste 

och grundaste sunden i Ålands östra skärgård och utgör därmed en gränslinje mellan Bottenhavet 

och Östersjön.  

 

Ålands östligaste ytterskärgård /gränsområdet till fastalandet: Områdena utgör den västliga delen 

av ett större områden som delas med fastalandet. Områdena har bedömts ha måttlig vattenkvalitet 

Vid bedömningen kommer har samtliga tillgängliga mätdata beaktats, dvs både åländska och fin-

ländska. 

 

Ålands sydöstra ytterskärgård: Alla områden har bedömts ha måttlig vattenkvalitet. Enligt salt-

haltsmätningar förefaller hela området påverkas av nordöstra delen av Östersjön. Salthalten är 

märkbart högre ön området sydväst om Hammarland/Eckerö.  
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Ålands sydvästra ytterskärgård: Södra Ålands Hav. Området har bedömts ha måttlig vattenkvalitet. 

Hela området påverkas av nordvästra Östersjön. 

 

Föroreningskällor 

Alla ytterskärgårdsområden är kraftigt påverkade av vattenkvaliteten i de omgivande havsområ-

dena. Öppna områden i ytterskärgården är måttligt känslig för lokal belastning pga av att vattenom-

sättningen är hög. Alla vattenområden har bedömts ha vattenomsättningsklass 1 med medelvatten-

utbytestid mindre än 10 dygn.  

  

Den största "landbaserade" belastningskällan i ytterskärgården är fiskodlingar vilka har liten lokal 

effekt om de belägna i öppna vattenområden men kan ha en betydande påverkan om de är belägna i 

mer skyddade områden. De största landbaserade belastningskällorna är jordbruk och enskilda av-

lopp vilka även de kan ha betydande effekt om de påverkar skyddade vikar. Det finns även en viss 

liten påverkan från skogsbruk.  

 

Förutom dessa belastningskällor finns en bakgrundsbelastning i form av belastning från luften 

(främst via nederbörd), naturlig bakgrundsbelastning från annan mark än jordbruksmark, s.k. intern 

belastning (direkt från skärgårdens bottensediment samt indirekt från sjöarnas bottensediment) samt 

belastning via inkommande strömmar från de omgivande haven, vilket är speciellt viktigt för yt-

terskärgården. 

 

4.4.3 Kvaliteten på övrigt ytvatten 

Till övrigt ytvatten räknas sjöarna och där spelar ytvattentäkterna en framträdande roll för Ålands 

del. De sjöar som Åland kommer att rapportera till EU är dricksvattentäkterna samt några potenti-

ella ytvattentäkter och problemsjöar som överstiger 50 ha. Nedan presenteras först dricksvatten se-

dan följer en kort redogörelse för övriga viktiga sjöar. 

 

4.4.3.1 Dricksvatten 

Sjöarna är den största källan till dricksvatten på Åland, vilket är en anledning till att skydda sjöar 

från övergödning, miljögifter och saltvattenpåverkan.  

 

Flera av sjöarna har även höga naturvärden och är skyddsvärda i ett internationellt perspektiv ef-

tersom de utgör unika miljöer. Tyvärr har några av dem försämrats ganska kraftigt pga. utsläpp från 

bebyggelse. Även sänkningar av vattennivån har påverkat flera sjöar negativt. På 1930- och 50-talet 

sänktes flera åländska sjöar för att kunna utnyttjas som jordbruksmark. Sänkning av vattennivån kan 

leda till övergödning av sjön. 

 

I dagsläget finns fem vattenbolag som distribuerar dricksvatten från ytvattentäkter: Ålands Vatten 

(Dalkarby träsk, Långsjön, Markusbölefjärden), Tjenan Vatten (Toböleträsk), Bocknäs Vatten 

(Lavsböleträsk), Sundets Vatten (Borgsjön) och Kökar kommunalteknik (Oppsjön). Se figur 20. 

 

Utöver de befintliga dricksvattentäkterna har även tagits fram förslag för potentiella vattentäkter. 

Arbetsrapporten ”Genomgång av befintliga och potentiella yt- och grundvattentäkter samt kartlägg-

ning av skyddsbehov och tänkbara åtgärder för att säkerställa dricksvattenförsörjning” (2007) finns 

utlagd på miljöbyråns hemsidor (Landskapsregeringen) om vattendirektivet och åtgärdsprogram. 

Följande krav ställdes på de potentiella ytvattentäkterna; djup >5 m, volym >0,5 miljoner kubik, 

sjöyta >20 hektar, Förhållandet mellan hela/del avrinningsområdet och sjöyta (HN/S eller DH/S) 

>10. Potentiella ytvattentäkter blev således Tjudöträsk (Finströms kommun), Åsgårda träsk (Salt-

viks kommun), Södra Långsjön (Saltviks kommun), Sonröda träsk (Saltviks kommun), Mora träsk 

(Sunds kommun), Byträsk (Geta kommun), Olofsnäs träsk (Geta kommun), Vargsundet (Hammar-

land/Finströms komun) och Östra & Västra Kyrksunden (Sunds kommun). 
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Figur 20. Befintliga och potentiella ytvattentäkter. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen.  
 

Ålands vattens uttag av råvatten från dricksvattentäkterna Dalkarby träsk, Långsjön och Mar-

kusbölefjärden var 425 m
3
/tim under 2008.  Under ett dygn är det högsta uttaget 8500 m

3
 fördelat 

mellan de tre vattentäkterna. Ålands Vatten Ab har möjlighet att fördela uttaget från sina tre vatten-

täkter vilket i praktiken innebär att de under sommarperioden använder Långsjön och Markusböle-

fjärden. Högsta uttag ur respektive sjö blir då 4250 m
3
/dygn från dessa sjöar. 

För Dalkarby träsk är högsta uttag ca 2500 m
3
/dygn (september 2008). 

 
Tabell 6 . Uttag av ytvatten. 

Ytvatten.  Uttag i kubik per dygn 

Dalkarby träsk 2500  

Markusbölefjärden och  

Långsjön 

4250 

Toböleträsk* 64 

Lavsböle träsk 582,5 

Oppsjön 40 

Borgsjön 57 

Uppgifter från Vattenbolag och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 

*Från Toböleträsk tas det även bevattningsvatten, det finns ansökningar på 15000 m
3
 per bevattningssäsong (2008). 

 

Det är svårt att säga något allmänt om förändring av sjöarnas kvalitet, då det i stort sett saknas långa 

jämförbara mätserier. För de flesta vattentäkterna finns resultat från provtagningar under 90-talet, 

ibland även från 80-talet, men det rör sig enbart om enstaka mätningar per år och inte alltid från 

varje år heller. Eftersom vattenkemin varierar mycket under året är det viktigt med flera mätningar 

per år för att kunna utröna något om vattenkvaliteten. Från Långsjön finns det flest mätningar, vissa 

parametrar är uppmätta ända från slutet av 70-talet. Där kan man faktiskt se en förbättring av sikt-

djupet från under 1 m på 80-talet till över 2 m 2005 (2006 var lite sämre).  

 

Åsgårda träsk

Storträsk

Långsjön

Markusbölefjärden

Toböle träsk

Oppsjön

Borgsjön

Lavsböle träsk

Dalkarby träsk

Östra Kyrksundet

Vargsundet

Tjudö träsk

Södra Långsjön

Mora träsk

Byträsk

Västra Kyrksundet

Sonröda Träsk

Olofsnäs träsk

Teckenförklaring

Dricksvattentäkter

Potentiella dricksvattentäkter
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I Markusbölefjärden i Finström förekom i juni och augusti 2007 rikliga mängder blågröna alger av 

släktet Anabaena. Markusbölefjärden är en av Ålands vattens vattentäkter. Det finns dock bra re-

ning av råvattnet i flera steg, men det finns ändå anledning att beakta utvecklingen av mängden 

blågröna alger, eftersom det ger en indikation på att vattenkvaliteten är på väg att försämras. 

 

I Toböle träsk har vattenkvaliteten försämrats drastiskt de senaste åren med syrefria bottnar, vilket 

lett till ökade näringshalter och ökade mängder alger, som medfört minskat siktdjup. Under den 

ovanligt varma hösten 2006 uppstod en kraftig algblomning i Toböle träsk. Det rörde sig om en 

blågrön alg av släktet Woronichinia. Stora mängder alger fanns kvar även under isen i början av 

2007 ända ner till 5 m vattendjup. Mot våren 2007 minskade algmängden dock i Toböle träsk och 

under sommaren och hösten fanns endast små mängder. Anledningen till att mängden blågröna al-

ger ökat i sjön, är att det frigjorts näring från syrefria bottnar. Det finns planer på att syresätta bot-

tenvattnet i Toböle träsk för att förbättra vattenkvaliteten.  

 

Borgsjön är den mest näringsfattiga av dricksvattentäkterna. De senaste åren har större avverkning-

ar gjorts i sjöns avrinningsområde, vilket ger ett ökat näringstillflöde då näringen inte längre binds 

upp i den växtlighet som avverkats. Under juni 2007 uppstod massförekomst av guldalger i Borg-

sjön. Förhoppningsvis var det inte ett tecken på återkommande blomningar, utan berodde främst på 

det varma vädret. 

 

I tabell 7 visas en klassificering av olika uppmätta parametrar i dricksvattentäkterna.  

Enligt Finlands miljöcentral ska en helhetsbedömning göras där man slår samman och beaktar alla 

uppgifter om vattenkvaliteten. Om de olika näringsämnen ger olika klasser betonas den totala fos-

forhalten, eftersom fosfor är den viktigaste faktorn som begränsar biomassatillväxten i insjövatten. 

Av resultaten kan man konstatera att Markusbölefjärden och Långsjön klassificeras som måttliga 

när det gäller fosfor. Kvaliteten måste förbättras i dessa sjöar. I bilaga 6 finns en mer fullständig 

klassificering för några av sjöarna med fler biologiska parametrar. Med utgångspunkt från den be-

dömningen klassas Markusbölefjärden och Långsjön som god. 

 

 
Tabell 7. Klassificering av vattenkvalitet för olika parametrar uppmätta i de åländska dricksvattentäkterna. Bedömning 

enligt tabell 8.  Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen.  

Vattentäkt Tot-N, ytvatten (1m), medi-

anvärden 2005-2008 (juni-

sep)* 

Tot-P ytvatten (1 m), medi-

anvärden 2005-2008 (juni-

sep)* 

Klorofyll-a (0-2 m), 

medelvärden 1990-2006 

Borgsjön 415 11,5 3,91 

Lavsböle träsk 615 14 4,56 

Oppsjön 685** 13,5** 7,88 

Toböleträsk 610 28,5 10,05 

Markusbölefjärden 820 50 9,47 

Långsjön 845 44 7.08 

Dalkarby träsk 775 12,5 4,64 
* Det fanns inte provtagningar för alla månader under hela tidsperioden. Vissa år saknas någon månad. 

** Bygger på mycket få provtagningar under perioden juni-aug. Vissa år finns endast en provtagning. Helhetsbedömningen =god. 

 

 

Tabell 8. Klassificering av vattenkvalitet enligt Finlands miljöcentral (sjöar typ RrRk, dvs närings- och kalkrika). Gäller 

klorofyll-a, fosfor och kväve. Alla värden i mikrogram/l (µg/l). 

Parameter Ref.värde Hög  God Måttlig Otillfreds. Dålig 

Klorofyll-a 

(Rk) 3 0 - 7 7-12 12-25 25-50 >50  

Fosfor (Rk) 10 0 - 20 20-30 30-50 50-80 >80  

Kväve (Rk) 400 0 - 550 550-750 750-1100 1100-1600    >1600 
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4.4.3.2 Övriga sjöar 

Förutom dricksvattentäkterna provtas även sjöar som används för bevattningsuttag till jordbruk och 

liknande, dock inte lika ofta som dricksvattentäkterna. I nuvarande provtagningsprogram ingår 24 

sjöar och 20 bevattningssjöar. Miljöbyrån har sammanställt flera rapporter om vattenuttag från vat-

tentäkterna för att utreda hur sjöns ekosystem kan komma att påverkas och vilka sjöar som är käns-

liga för ett stort vattenuttag. För större vattenuttag (200 000 m
3
) krävs tillstånd av Ålands miljö- och 

hälsoskyddsmyndighet (tidigare Miljöprövningsnämnden).  

 

Prover tas även i s.k. problemsjöar med höga näringshalter och ofta förekommande kraftiga alg-

blomningar sommartid, som t.ex. Vargata träsk. Vissa sjöar med höga naturvärden, såsom närings-

fattiga eller annars unika sjöar är också viktiga att kontrollera, exempelvis Kvarnsjön vid Orrdals-

klint. 

 

Från exempelvis Tjudö träsk förekommer vattenuttag för jordbruk. I Tjudö träsk förekom det kräft-

pest i mitten av 1900-talet. Därför måste man fortfarande vara försiktig vid förflyttande av redskap 

och båtar som använts i sjön för att undvika spridning av kräftpest. En regel som för övrigt gäller 

alla sjöar.  

 

De flesta sjöarna på Åland är inte särskilt känsliga för försurning. Många sjöar har hög eller mycket 

hög alkalinitet, buffringsförmåga, d.v.s. tiden för återhämtning från påverkan av surt nedfall är kort. 

Den höga alkaliniteten beror på de kalkrika leror som hör till den vanligaste jordarten på Åland. 

Försurning orsakas av luftutsläpp i form av svavel- och kväveoxider som omvandlas till svavel- 

respektive salpetersyra som sedan påverkar mark och vatten i form av sur nederbörd. Den sura ne-

derbörden har minskat tack vare bättre rening av luftutsläpp. Det finns några sjöar på Åland som är 

sura, främst sådana som naturligt är omgivna av sur berggrund och skogsmark. I Geta har man kal-

kat några sura små sjöar eller träsk. I Hägnträsk och Linträsk i Geta tas prover varje år i syfte att 

följa upp försurningen i dessa sjöar. Proverna hör till ett övervakningsprogram inom Finlands mil-

jöcentral och skickas dit för analys. 

 
Tabell 9. En sammanställning av dricksvattentäkter och de större sjöarna på Åland. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen.  

Kommun Sjöar 

Djup 

(m) 

Sjöareal 

(ha) M.Ö.H 

Volym 

(milj. 

m3) Medeldjup (m) 

Djup 

(m) 

Strandlinje 

(m) 

Teoretisk omsättnings-

tid (månader) 

Saltvik Toböle träsk 17,5 51,66 8,10 5 9,68 17,5 5 848 104 

Sund Västra Kyrksundet 17 56,23 Reglerad 5 8,89 17 5 936  

Saltvik Södra Långsjön 8 66,76 22,70 1,8 2,70 8 6 750 8 

Finström Tjudö träsk 14,5 81,5 3,00 3,2 3,93 14,5 8 353 11 

Finström Storträsk 1,4 60,1 3,40 0,419 0,70 1,4 6283 2 

Eckerö Inre Fjärden/Örtträsk 2 92,96 1,90 1,2 1,29 2 9 600  

Finström Vargsundet 32 103,47 Reglerad 7,7 7,44 32 14 277  

Finström Långsjön 18 138,32 Reglerad 8,7 6,29 18 12 474  

Finström Markusböle-fjärden 8 145,37 Reglerad 8 5,50 8 9 620  

Sund Östra Kyrksundet 22 197,52 Reglerad 17 8,61 22 13 181  

Saltvik Lavsböle träsk 8,5 27,3 17,70 1,4 5,13 8,5 3 911 4 

Kökar Oppsjön 14 21,27 1,80 1,6 7,52 14 2 417  

Jomala Dalkarby träsk 5 16,67 Ej angivet 0,4 2,40 5 2 224 26 

Sund Borgsjön 15,5 17,26 13,30 1,6 9,27 15,5 2 014 104 

 

I tabell 9 redovisas dricksvattentäkterna (fetmarkerade) och sjöar som är större än 50 hektar. Sjöar-

na i tabellen kommer att redovisas till EU.  
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Figur 21. Klassificerade sjöar (ej ytvattentäkter). 
 

 

4.4.4 Kvaliteten på grundvatten 

4.4.4.1 Befintliga grundvattentäkter  

År 2008 distribuerades dricksvattenbolag/-sammanslutningar dricksvatten från följande grundvat-

tentäkter: Brändö vatten, Kumlinge kommun, Storby vatten, Vestergeta vatten och Sottunga kom-

mun. Under 2007-2008 har Vårdö vattenverk, brunnen i Kalmarnäs och Södra Haga vatten tagits ur 

bruk. Brunnarna bör dock behållas som reservvattentäkter. Det är viktigt att dessa vattenförekoms-

ter skyddas, t.ex. i form av vattenskyddsområden, för att undvika kvalitetsförsämringar av olika 

slag. Det finns ingen grundvattentäkt som distribuerar mer än 100 kubik dricksvatten per dygn. 

 
Tabell 10. Uttag från grundvattenbrunnar. Källa: ÅMHM. 

Grundvatten. Vattenbolag/-

sammanslutningar 

Uttag i kubik per år Antal personer 

Brändö vatten 

-Nya brunn 

-Skolans brunn 

ca 6200 99 

Kumlinge 

-Skolans brunn 

-Annagårdens brunn 

 

ca 550 

har ingen vattenmätare! 

63+24 

Storby vatten ca 9700 150 

Vestergeta vatten ca 3300 *) 150 

Sottunga kommun ca 1800 40 

*) kan vara större avvikelse eftersom flera kopplat upp sig på kommunalt vatten. 

 

Östra Kyrksundet
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4.4.4.2 Grundvattenområden 

 
Figur 22. Grundvattenområden och –täkter.  Samtliga grundvattentäkter klassas vara av en god vattenkvalitet. 

 Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

 

Bland de befintliga grundvattentäkterna på Åland syns en klar trend att allt fler mindre men även 

större kopplar upp sig på kommunala ledningsnät. Behovet av grundvatten finns fortsättningsvis på 

enstaka ställen geografiskt långt från kommunalt vattenledningsnät samt i skärgården.  

 

I början 1990 utfördes av Finlands miljöcentral (FMC) utgående från kvartärgeologiska kartor en 

indelning av grundvattenområden i tre olika klasser I, II och III över hela landet även inbegripande 

Åland (se även del 4.1.4.1). På basen av materialet har en karta med berörda områden, enligt klassi-

ficeringen, uppgjorts över Åland (se figur 22). I landskapsregeringens arbetsrapport om dricksvatten 

som är utlagd på hemsidan finns utförligare uppgifter om grundvattenområdena. Uppgifterna finns 

även att tillgå i förvaltningsplanen. 

 

4.4.4.3 Kvaliteten 

Med anledning av vattendirektivet har miljöbyrån utfört en inventering av dricksvattenbrunnar på 

Åland under början av 2000-talet. Ålands Vatten Ab upprättade 1996 en beredskapsplan för stora 

brunnar längs deras ledningsnät som kunde vara lämpliga att koppla upp på distributionsnätet om 

ytvattentäkterna av någon anledning slås ut. Materialet som omfattar 30 reservvattenbrunnar uppda-

terades under 2003.  

 

En omfattande undersökning av alla borr- och jordbrunnar på Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga 

och Vårdö genomfördes under år 1983-1986 på uppdrag av landskapsregeringen.  

Avsikten var att kartlägga vattenförsörjningsläget i respektive skärgårdskommun. Under 1996 sam-

lade landskapsregeringen in material om vattenförsörjning och avloppsvattenbehandling från hus-

håll, lantbruk och fritidshus på Föglö, Vårdö, Sottunga, Kumlinge och Brändö. Utöver de mer om-
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fattande undersökningarna, så har det genomförts ett flertal mindre undersökningar i alla skärgårds-

kommuner, särskilt där dricksvattenkvalitet och kapacitet är ett problem. De flesta större undersök-

ningar om grundvatten berör skärgårdskommunerna, då problem med dricksvattenförsörjning oftare 

förekommer där än på fasta Åland, där främst ytvattentäkter används för dricksvatten. 

 

Med grundvatten avses allt vatten som finns under jordytan. Grundvattenkvaliteten bestäms i första 

hand av jordmånen och berggrunden i närområdet men även av mänsklig aktivitet i form av bl.a. 

föroreningar, grundvattensänkningar och sprängningar. När det gäller dricksvattenförsörjningen på 

Åland ligger problemen i skärgårdens grundvattenkvalitet. I några fall är även grundvattenkapa-

citeten ett problem som t.ex. i Jurmo. Orsaken till de vanligaste kvalitetsproblemen är berggrunden, 

jordmånen, ytvatten, brunnens fodring/placering, relikt vatten (gammalt saltvatten), föroreningar 

(ofta gödsel) eller för stora uttag. För stora uttag eller för tätt borrade brunnar kan göra att grundvat-

tennivån sänks, vilket är ett allvarligt problem. Grundvattennivån varierar naturligt pga. variationer 

i nederbörd. Grundvattnet är även sårbart pga. sprickbildningen i berggrunden med risk för inträng-

ning av saltvatten.  

 

De parametrar som ofta är förhöjda i brunnsvatten på Åland är salthalten, järn, mangan, fluorid, 

organiskt material, samt i vissa fall hårdhet. Vid problem med saltvatteninträngning renas vattnet 

som regel med omvänd osmos metoden (RO) som dock innebär stora investeringar och relativt stora 

driftkostnader. Vissa kvalitetsproblem kan lösas med enklare filter, luftning och reningsmetoder.  

 

Höga radonhalter är ett problem i många åländska brunnar. Orsaken är att stora mängder radon av-

ges från berggrunden, vilket påverkar grundvattnet, men även inomhusluften. Alla brunnar borrade i 

berg innehåller en viss mängd radon. I östra skärgården är dock halterna i allmänhet lägre än på 

fasta Åland, men de lokala variationerna är stora. Orsaker till variationerna är bl.a. vattenomsätt-

ning, årstid samt skillnader i bergrundens sprickbildning.  

Ålands vatten utför radonanalyser, Livsmedelslaboratoriet analyserar bakterier i vatten och ÅMHM 

laboratorium utför fysikalisk-kemiska analyser. 

 

På slutet av 90-talet har det blivit allt vanligare att borra s.k. energibrunnar för värmepumpar vilket 

bidragit till att öka det totala antalet brunnar. Problemet med värmepumparna är att energibrunnarna 

ofta borras 100-150 meter djupa vilket dramatiskt ökar risken för saltvatteninträngning. Detta har 

exempelvis skett i Sottunga by. Även om energibrunnarna inte pumpas så kan saltvattnet sprida sig 

via sprickor till närliggande brunnar. Ett annat problem sammankopplat med värmepumpar är det 

köldbärande medium som används i slangarna så som etylglykol, etanol och andra liknande medel. 

Vid läckage från slangar i värmebrunnar sprids den köldbärande vätskan direkt ut i grundvattnet 

vilket kan ge konsekvenser i ett område med många brunnar.  

 

På Kumlinge, Föglö och Brändö ser den framtida dricksvattensituationen bekymmersam ut. 

I dessa kommuner finns det i dagens läge inte några enkla lösningar att tillgå. Faktum är att grund-

vattenmagasinen i skärgården är begränsade och många brunnar borras på ett geografiskt litet om-

råde i en by. Detta leder till stora uttag inom ett begränsat område och följden kan bli att brunnar 

sinar och grundvattenkvaliteten i hela området försämras med tiden. Den ökade vattenanvändningen 

har bidragit till att allt fler brunnar borras. Resultatet av borrandet märks speciellt i områden där 

problem med saltvatteninträngning förekommer. Följden har blivit spridning av grundvatten med 

dålig kvalitet till angränsande brunnar som t.ex. i Hellsö på Kökar. För att undvika problem vid 

borrning av nya brunnar, kan det vara bra att flera utnyttjar samma brunn. 
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5. VATTENVÅRDENS MILJÖMÅL 

5.1 YTVATTEN - KUST 

Vattenvårdens övergripande miljömål är att vattnens status inte ska försämras och att deras status 

är åtminstone god innan år 2015, ifall inte tidsfrist behövs på grund av förhållanden som omöjliggör 

att en god status kan uppnås. På grund av bristande underlagsmaterial för kustvvattnet har bedöm-

ningen endast utförts för den ekologiska parametern klorofyll-a. Målvärdet God/Måttlig (G/M) för 

de olika vattenförekomsterna redovisas i tabell 11 och 12.  

 

Tabell 11. Klassgränserna för klorofyll (µg/l). 

Ref.värde Hög  God Måttlig Otillfreds. Dålig 

1.2 0 - 1.5 1.5 - 1.8 1.8 - 3.4 3.4 - 8.0 >8.0  

1.3 0 - 1.6 1.6 - 1.9 1.9 - 3.7 3.7 - 8.7 >8.7  

1.4 0 - 1.8 1.8 - 2.1 2,1 - 4,0 4.0 - 9.3 >9.3  

1.5 0 -1.9 1.9 - 2.2 2.2 - 4.3 4.3 - 10.0 >10.0  

1.6 0 - 2.0 2.0 - 2.4 2.4 - 4.6 4.6 - 10.7 >10.7  

2.0 0 - 2.5 2.5 - 3.0 3.0 - 5.7 5.7 - 13.3 >13.3  

 

Tabell 12. Måltabell utgående från klorofyll-a (medianer för åren 2000-2006). I tabellen redovisas även uppmätta vär-

den (medianvärden), den förändring som behövs samt vid vilket årtal som målet troligen kan uppnås. Källa: Miljöbyrån, 

landskapsregeringen. 

VF 

Klorofyll µg/l 
Medianvärden  Typområde Bedömning 

Målvärde 
G/M 

Förändring 
av ekolo-
gisk status 

Uppskattat 
årtal för må-
luppfyllelse 

1 Ålands hav Norra 2 ytter M 1,8 M -> G 2027 

2 Ålands hav Södra 3,35 ytter M 1,9 M -> G 2027 

3 Kyrksundet  mellan värden saknas* 2,4 G - 

4 Finbofjärden 1,67 ytter G 1,8 G -> G uppnått 

5 Svartnöfjärden 2,45 mellan M 2,4 M -> G 2027 

6 Marsund Norra 3,05 mellan M 2,4 M -> G 2027 

7 Marsund Södra 3,4 mellan M 2,4 M -> G 2027 

8 Bovik  inner värden saknas 3,0 G - 

9 Ässkärsfjärden  mellan värden saknas 2,4 G - 

10 Sandviksfjärden 2,75 mellan M 2,4 M -> G 2027 

11 Andersöfjärden 2,9 mellan M 2,4 M -> G 2027 

12 Snäcköfjärden 4,25 inner M 3,0 M -> G 2021 

13 Västerfjärden Dånö 2,53 mellan M 2,4 M -> G 2027 

14 Koxnan 2 ytter M 1,8 M -> G 2027 

15 Bonäsfjärden 2,3 inner H 3,0 H -> H uppnått 

16 Kalvfjärden 4,25 inner M 3,0 M -> G 2021 

17 Pantsarnäsfjärden 4,88 inner M 3,0 M -> G 2021 

18 Ivarskärsfjärden                       4,91 inner M 3,0 M -> G 2021 

19 Bodafjärden 5,4 inner M 3,0 M -> G 2021 

20 Röjsbölefjärden 5,09 inner M 3,0 M -> G 2021 

21 Orrfjärden (m Grundfjärden) 6,05 inner O 3,0 O -> M 2027 

22 Lillfjärden 5,2 inner M 3,0 M -> G 2021 

23 Vandöfjärden 11,3 inner O 3,0 O -> M 2027 

24 Ödkarbyviken 6,1 inner O 3,0 O -> M 2027 

25 Saltviksfjärden 4,98 inner M 3,0 M -> G 2021 

26 Färjsundet Norra  inner värden saknas 3,0 G - 

27 Kornäsfjärden 5,55 inner M 3,0 M -> G 2021 

28 Slottsundet 2,55 inner G 3,0 G -> G uppnått 

29 Jomala Vik 10,9 inner O 3,0 O -> M 2027 

30 Ämnäsfjärden 47,9 inner D 3,0 D -> O 2027 

VF 

Klorofyll µg/l 
medianvärden Typområde Bedömning 

Målvärde 
G/M 

Förändring 
av ekolo-
gisk status 

Uppskattat 
årtal för må-
luppfyllelse 
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31 Kaldersfjärden 94,5 inner D 3,0 D -> O 2027 

32 Lumparn 3,1 inner M 3,0 M -> G 2021 

33 Vargatafjärden 2,1 mellan G 2,4 G -> G uppnått 

34 Simskälafjärden 2,18 mellan G 2,4 G -> G uppnått 

35 Engrundsfjärden  mellan värden saknas 2,4 G - 

36 Flatöfjärden  ytter värden saknas 1,8 G - 

37 Saggöfjärden 2,15 ytter M 1,8 M -> G 2027 

38 Boxöfjärden 1,9 ytter M 1,9 M -> G 2027 

39 Norra delet 2,2 ytter M 1,9 M -> G 2027 

40 Södra Delet 3,1 ytter M 1,9 M -> G 2027 

41 Bussöfjärden 2,35 inner H 3,0 H -> H uppnått 

42 Slemmern 4,1 inner M 3,0 M -> G 2021 

43 Järsöfjärden 4,2 mellan M 2,4 M -> G 2027 

44 Nabbfjärden  ytter värden saknas 2,1 G - 

45 Rödhamnsfjärden 2,5 ytter M 2,1 M -> G 2027 

46 Föglöfjärden 2,63 ytter M 2,1 M -> G 2027 

47 Degerbyredden 2,15 mellan G 2,4 G -> G uppnått 

48 Österfjärden 2,3 mellan G 2,4 G -> G uppnått 

49 Embarsund 2,95 mellan M 2,4 M -> G 2027 

50 Bockholmsunden  mellan värden saknas 2,2 G - 

51 Mosshaga-Algersö 2,2 ytter M 2,2 M -> G 2027 

52 Södra Föglö Innerskärgård 3,1 mellan M 2,1 M -> G 2027 

53  Västergrundsfjärden 2,4 ytter M 2,1 M -> G 2027 

54 Kökarsfjärden 2,75 ytter M 2,2 M -> G 2027 

55 Kannskärsfjärden                         3,5 ytter M 2,4 M -> G 2027 

56 Skiftet Södra 3 ytter M 2,4 M -> G 2027 

57 Enklingefjärden 2 mellan G 2,4 G -> G uppnått 

58 Brändö innerskärgård 2,3 mellan G 2,4 G -> G uppnått 

59 Ängskärsfjärden  mellan värden saknas 2,4 G - 

60 Skiftet Norra 3 ytter M 2,4 M -> G 2027 

61 Kökar Inre skärgård  mellan värden saknas 2,4 G - 

* värden saknas eftersom inte alla vf har provtagning 

 

I tabell 12 kan man t.ex. utläsa att för vattenförekomst 1 är referensvärdet 1,2 (d.v.s. det som mots-

varar det opåverkade tillståndet) och det uppmätta värdet av klorofyll är 2 mikrogram/liter. Vatten-

kvalitén är måttlig (gul) och för att nå god vattenstatus (grön) måste det uppmätta värdet ned till en 

klorofyllhalt av 1,8 mikrogram per liter. Det årtal som måluppfyllelse troligen kan uppnås är 2027. 

 

I innerskärgården som har 22 vattenförekomster (vf) är 6 vf klassade som otillfredsställande eller 

dåliga, 11 är måttliga, 1 har god och 2 har hög vattenkvalitet (2 vf saknar mätvärden). Av mellan-

skärgårdens 21 vattenförekomster klassificeras 9 som måttliga medan 6 redan uppfyller målet (6 vf 

saknar mätvärden). Ytterskärgården har totalt 18 vattenförekomster och endast en av dom uppnår 

miljömålet. 15 områden har klassificerats som måttliga och 2 vf saknar mätvärden. De vattenföre-

komster som idag saknar provtagningar bör om möjligt inkluderas i ett utökat provtagningsprogram 

och dels ska målsättningen vara att de uppnår minst god status till år 2015. 
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Figur 23. Fördelningen av klassificeringen mellan olika vattenförekomster.  

 

Det övergripande målet är att förbättra kvaliteten så att man uppnår god ekologisk status i alla vat-

tenförekomster. Därigenom blir klassgränsen mellan god och måttlig status det målvärde som ska 

uppnås, om möjligt redan till 2015. Om det av olika bestämda orsaker inte går att uppnå målet till 

2015 får man uppskjuta måluppfyllelsen till en senare tidpunkt. Ett skäl för tidsfrist är t.ex. att det är 

oproportionerligt kostsamt att slutföra förbättringarna eller att de naturliga förhållanden omöjliggör 

en tillräckligt snabb förbättring av vattenförekomsten. Målet - en god vattenkvalitet till år 2015 - 

kan inte uppnås i 41 av kustvattenförekomsterna (se tabell 12 och fördelningen i figur 23). Målta-

bell gällande kväve och fosfor finns i bilaga 1. Med hjälp av måltabellerna kommer prioriterade 

åtgärder att riktas mot de vattenförekomster som vi kan påverka. Det är främst i våra inre vikar som 

vi kan förbättra vattenkvalitén och de insatser som ger störst effekt där är att åtgärda utsläpp från 

avlopp och industrier, från jordbruk och fiskodlingar. För att komma tillrätta med vattenkvalitèn i 

ytterskärgården behövs det ett internationellt samarbete. 

 

5.2. MILJÖMÅL FÖR ÖVRIGT VATTEN 

Det övergripande målet för allt vatten är att det ska uppnå en god vattenstatus senast år 2015. Med-

lemsstaterna ska genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga försämringar av sta-

tusen i såväl ytvatten- som grundvattenförekomster. Vattenskyddet måste stärkas. 

 

När det gäller sjöarna så måste övervakningen utökas så att det går att utföra en klassificering av 

den ekologiska statusen. I tabell 13 kan man utläsa miljömålen för några olika parametrar. Det är 

gränsvärdet mellan God/Måttlig som eftersträvas, gränsvärdet för t.ex. klorofyll-a är 12 mikgro-

gram/l.  
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Tabell 13. Klassificering av vattenkvalitet enligt Finlands miljöcentral (sjöar typ RrRk, dvs närings- och kalkrika). Gäl-

ler klorofyll-a, fosfor och kväve. Alla värden i mikrogram/l. 

Parameter Ref.värde Hög  God Måttlig Otillfreds. Dålig 

Klorofyll-a 

(Rk) 3 0 - 7 7-12 12-25 25-50 >50  

Fosfor (Rk) 10 0 - 20 20-30 30-50 50-80 >80  

Kväve (Rk) 400 0 - 550 550-750 750-1100 1100-1600 >1600  

 

 

Det övergripande målet för grundvatten är att uppnå en god kemisk grundvattenstatus (se miljömå-

len i bilaga 5). Det gäller även att säkerställa en balans mellan uttag och grundvattenbildning.  

För grundvattnens del gäller att i första hand bygga upp en regelrätt grundvattenövervakning samt 

att skydda de befintliga brunnar som används idag. Under 2009 har övervakningen av grundvatten 

utökats i samråd med Finlands miljöcentral.  

 

6. ÅTGÄRDER ENLIGT VATTENDIREKTIVET 

Ett åtgärdsprogram ska innehålla uppgifter om nödvändiga, grundläggande åtgärder som måste gö-

ras, d.v.s. minimikrav (enligt vattendirektivets artikel 11.3), det ska dessutom uppfylla åtgärder en-

ligt 11 EG-direktiv samt att det kan utökas med kompletterande åtgärder (enligt artikel 11.4). Med 

en åtgärd avses här såväl att tillämpa som vidareutveckla ett styrmedel, att genomföra en aktivitet 

eller en fysisk åtgärd. Denna del innehåller en redovisning av grundläggande åtgärder och gällande 

lagstiftning. Kapitel 6 och 10 innehåller sammantaget alla åtgärder som Åland kommer att genom-

föra under den kommande förvaltningsperioden och de utgörs sålunda av både grundläggande och 

kompletterande åtgärder. 

 

6.1 GRUNDLÄGGANDE ÅTGÄRDER 

De grundläggande åtgärderna som skall vidtas är: 

 Åtgärder så att man lever upp till den EG- lagstiftning för skydd av vatten och enligt det 

kombinerat tillvägagångssätt för punktkällor och diffusa källor (artikel 10 och Bilaga VI del 

A) 

 Åtgärder som är lämpliga för att åstadkomma täckning av kostnaderna för vattentjänster (ar-

tikel 9) 

 Åtgärder för att främja en effektiv och hållbar vattenanvändning så att man inte äventyrar 

möjligheterna att nå miljömålen (artikel 4) 

 Åtgärder som behövs för att säkerställa bra råvattenkvalitet för framställning av dricksvatten 

(artikel 7) 

 Åtgärder med krav på reglering av uttag av färskvatten (yt- eller grundvatten) samt att hålla 

register över vattenuttag och att ställa krav på förhandsprövning för uttag och uppdämning 

 Åtgärder med krav på regleringar, inklusive ett krav på förhandsprövning, av konstgjord in-

filtration eller förstärkning av grundvattenförekomster 

 Förhandsreglering av föroreningsutsläpp från punktkällor 

 Åtgärder eller reglering för att hindra vattenförorening från diffusa källor 

 Åtgärder för att se till att de hydromorfologiska förhållandena i vattenförekomsten är fören-

liga med uppnåendet av god ekologisk status i ytvatten eller god ekologisk potential i konst-

gjorda eller modifierade vattenförekomster (artikel 5 och bilaga II) 

 Förbud mot direkta utsläpp av föroreningar till grundvatten om inte tillåtet enligt undantagen 

i bestämmelsen och utsläppet inte äventyrar det uppställda miljömålets uppnående  

 Åtgärder i enlighet med strategier mot förorening av vatten (artikel 16) 

 Åtgärder för att förhindra betydande spill från tekniska anläggningar och att minska konse-

kvenserna av föroreningar genom t.ex. översvämningar. 
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6.1.1 Grundläggande åtgärder som verkställs genom åländsk lagstiftning 

I de grundläggande åtgärderna finns krav på medlemsländerna att genomföra gemenskapslagstift-

ning för skydd av vatten inklusive de åtgärder som krävs enligt ett antal EG-direktiv, listade i vat-

tendirektivet. I tabell 14 nedan redovisas gällande åländsk lagstiftning kopplade till aktuella direk-

tiv. Den tidigare miljöskyddslagen och förordningen har på senhösten 2008 ersatts av en ny miljö-

skyddslag (2008:124) och förordning (2008:130).   

 
Tabell 14. Grundläggande åtgärder som uppfylls genom åländsk lagstiftning. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

Rådets direktiv enligt Bilaga VI Del A 

 

Huvudsaklig åländsk lagstiftning 

Nitratdirektivet 91/676/EEG Ålands landskapsregerings beslut om begränsning av utsläpp i 

vatten av nitrater från jordbruk (ÅFS 2000:79) 

Dricksvattendirektivet 80/778/EEG, ändrat 

genom direktiv 98/83/EG 

Ålands landskapsregerings beslut (1997:101) angående tillämp-

ning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushålls-

vatten 

Vattenlag för landskapet Åland (ÅFS 1996:61) 

Vattenförordning för landskapet Åland (ÅFS 1996:77) 

Avloppsslamdirektivet 86/278/EEG 

 

Landskapsregeringens direktiv från 1994 för användningen av 

reningsverksslam inom jordbruket 

Badvattendirektivet 2006/7/EG. Direktiv 

76/160/EEG upphävs därmed. 

Ålands landskapsregerings beslut (ÅFS 2008:70) om kvalitets-

krav och kontroll av vattnet vid allmänna badplatser 

Art- och habitatdirektivet  92/43/EEG 

 

 

Landskapsförordning om naturvård (ÅFS 1998:113) 

Landskapslagen om naturvård (ÅFS 1998:82)  

Jaktlag för landskapet Åland (ÅFS 1985:31) 

 

Fågeldirektivet 79/409/EEG 

artikel 3.1 

 

 

Landskapslag om naturvård (ÅFS 1998:82) 

Landskapsförordning om naturvård (ÅFS 1998:113) 

Jaktlag för landskapet Åland (ÅFS 1985:31) 

Jaktförordning för landskapet Åland (ÅFS 1995:69) 

Rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvar-

liga olyckshändelser där farliga ämnen ingår 

Landskapslag om bekämpning av oljeskador (ÅFS 1977:16), 

Landskapslag (2008:124) om miljöskydd 

Plan- och bygglagen (2008:102) 

Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning 

av inverkan på miljön av vissa offentliga och 

privata projekt. 

Landskapslag (2006:82) om miljökonsekvensbedömningar  

Landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning 

Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av 

avloppsvatten från tätbebyggelse 

Landskapslag (2008:124) om miljöskydd 

Vattenlag för landskapet Åland (ÅFS 1996:61) 

Vattenförordning för landskapet Åland (ÅFS 1996:77) 

Rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande 

av växtskyddsmedel på marknaden 

Landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om kemikalier (1995/60) 

Rådets direktiv 2008/1/EG ersätter direktiv 

96/61/EG om samordnade åtgärder för att 

förebygga och begränsa föroreningar 

Landskapslag (2008:124) om miljöskydd samt landskapsförord-

ning (2008:130) 

Vattenlag för landskapet Åland (ÅFS 1996:61) 

Vattenförordning för landskapet Åland (ÅFS 1996:77) 

Landskapslag (1981:13)om renhållning 

Ålands landskapsregerings beslut  (1998:92) om avfall och farligt 

avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhänderta-

gande 

Landskapsförordning (1998:110) om  PCB-avfall 

Landskapsförordning (2001:76) om deponering av avfall 

Landskapsförordning (2003:33) om avfallsförbränning 

Ålands landskapsregerings beslut (2003:35) om regler för eld-

ning av avfall 

Landskapsförordning (1998:94) om tillämpning i landskapet 

Åland av ett statsrådsbeslut om förbränning av farligt avfall 

Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenere-

rat avfall och lastrester 

Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet 

Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening 

av luften 

Landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskydds-

myndighet 

Landskapslag (2007:129)om införande av lagstiftning om Ålands 
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miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

Plan- och bygglagen (2008:102) 

 

 

6.2 ÖVRIGA GRUNDLÄGGANDE ÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 11 

Informationen gällande övriga grundläggande åtgärder följer i stort kommisionens rapporterings-

formulär för 2010.  

 
Tabell 15. Övriga grundläggande åtgärder enligt artikel 11 (punkt 3, b-l). Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

Åtgärder 

(Artikel 11(3)) 

Referens till lagstiftning (hyperlänk eller 

dokument) 

Beskrivning av åtgärder  Övriga kom-

mentarer 

Åtgärder för 

täckning av 

kostnaderna för 

vattentjänster 

(Artikel 9) 

Rapport till EU: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload//soc

ialomil-

jo/Rapport_3_18_mars_05_WPD_slutlig.pdf 

 

Landskapslag (1974:23) om avloppsvatten-

avgift: 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/lagsamling-e-2.pdf 

I en sammanfattande rapport 

enligt vattendirektivets 

(2000/60/EG) 5 artikel finns 

en ekonomisk analys där 

kostnader för dricksvatten-

rening, etc framgår. 

Denna del är 

under bearbet-

ning 2009 

Åtgärder för att 

gynna effektiv 

och hållbar 

vattenanvänd-

ning 

Miljöskyddslagen:  

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/afs2008_nr124.pdf 

Vattenlagen:  

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-61.pdf 

Vattenförordningen: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-77.pdf 

 

 

Lagarna tillämpas på verk-

samheter som orsakar eller 

kan orsaka miljöförorening 

eller inverka skadligt på 

vatten. Därför kräver många 

verksamheter miljötillstånd 

eller ska miljögranskas. 

Prövningsmyndigheten 

följer upp berörda verksam-

heter. 

 

Åtgärder för 

skydd av 

dricksvatten 

uttag (Artikel 7) 

samt för att 

minska den nivå 

av vattenrening 

som krävs för 

framställning av 

dricksvatten 

Vattenlagen:   

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-61.pdf 

Vattenförordningen: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-77.pdf 

 

 

 

Vattenföretag får inte utfö-

ras och vattenfarlig verk-

samhet får inte utövas om 

detta i något vattenområde 

kan försvåra uppfyllandet av 

kvalitetsnorm eller andra 

krav för vattenkvalitet som 

föreskrivs i kapitel 5.  

Vattenförekoms-

ter som används 

för uttag av 

dricksvatten har 

identifierats 

(enligt artikel 7) 

och landskapsre-

geringen har 

utarbetat en stra-

tegi för att skyd-

da de dricksvat-

tentäkter som 

saknar skydd. 

Arbetet för att 

fastställa vat-

tenskydd-

sområden pågår. 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/Rapport_3_18_mars_05_WPD_slutlig.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/Rapport_3_18_mars_05_WPD_slutlig.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/Rapport_3_18_mars_05_WPD_slutlig.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
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Åtgärder 

(Artikel 11(3)) 

Referens till lagstiftning (hyperlänk eller 

dokument) 

Beskrivning av åtgärder  Övriga kom-

mentarer 

Reglering av 

uttag av sött 

ytvatten och 

grundvatten, 

samt uppdäm-

ning av sött 

ytvatten, inklu-

sive ett eller 

flera register 

över vattenuttag 

och ett krav på 

förhandspröv-

ning för uttag 

och uppdäm-

ning. 

Miljöskyddslagen:  
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/afs2008_nr124.pdf 

Landskapsförordning gällande uttag av vat-

ten: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/afs2007_nr95.pdf 

 

I miljöskyddslagen finns 

anvisningar gällande uttag 

av vatten. De ska antingen 

miljögranskas eller är till-

ståndspliktiga. 

Vattenföretagen följs upp av 

prövningsmyndigheten som 

även tillhandahåller ett 

register. 

 

Regleringar, 

inklusive ett 

krav på för-

handsprövning 

för konstgjord 

påfyllning eller 

förstärkning av 

grundvattenfö-

rekomster. 

Miljöskyddslagen:  
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/afs2008_nr124.pdf 

Vattenlagen:  

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-61.pdf 

 

En vattenverksamhet kan 

vara tillståndspliktig eller 

ska miljögranskas enligt 

miljöskyddslagen eller en-

ligt vattenlagen. 

I vattenlagens 12 kapitel 

finns allmänna bestämmel-

ser om vattentäkter som 

måste följas. 

I 7 § anges om begränsning-

ar av grundvattenuttag.  

 

Krav på för-

handsreglering 

av punktkällor 

som kan ge 

upphov till 

föroreningar. 

Miljöskyddslagen: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/afs2008_nr124.pdf 

Vattenförordningen:  

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-77.pdf 

Nitratbeslutet: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/Afs2000_nr79.pdf 

I vattenförordningen bilaga 

anges vilka grundvattenfar-

liga ämnen som det är för-

bjudet att släppa ut och 

vilka som kräver tillstånd 

för att få släppas ut i ytvat-

ten. I den nya miljöskydds-

förordningen anges kraven 

för avloppsvatten och i 

nitratbeslutet finns bestäm-

melser gällande gödselhan-

tering och god jordbruks-

praxis. 

 

 

Åtgärder för att 

hindra eller 

reglera utsläpp 

av förorenande 

ämnen från 

diffusa källor. 

Miljöskyddslagen: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/afs2008_nr124.pdf 

Vattenförordningen:  

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-77.pdf 

Nitratbeslutet: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/Afs2000_nr79.pdf 

Villkor och regleringar 

angående utsläpp finns 

definierat i lagstiftningen. 

 

Åtgärder för att 

reglera alla 

andra betydande 

negativa konse-

kvenser för 

vattenstatusen 

och särskilt 

p.g.a. hydro-

morfologisk 

påverkan. 

Miljöskyddslagen: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/afs2008_nr124.pdf 

Vattenlagen:  

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-61.pdf 

Enligt miljöskyddslagen ska 

negativ miljöpåverkan und-

vikas, undanröjas eller be-

gränsas i så stor utsträck-

ning som möjligt.  Därför är 

många verksamheter till-

ståndpliktiga.  

 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2007_nr95.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2007_nr95.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2008_nr124.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
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Åtgärder 

(Artikel 11(3)) 

Referens till lagstiftning (hyperlänk eller 

dokument) 

Beskrivning av åtgärder  Övriga kom-

mentarer 

Förbud mot 

direkt utsläpp 

av förorenade 

ämnen till 

grundvatten. 

Vattenlagen:  

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-61.pdf 

Direkta utsläpp av grundvat-

tenfarliga ämnen är förbju-

det enligt vattenlagens 4 

kapitel.  

 

Åtgärder för att 

eliminera för-

orening av prio-

riterade ämnen i 

ytvatten och för 

att minska för-

orening av 

andra ämnen 

som annars 

skulle hindra en 

uppfyllelse av 

de mål som 

anges i artikel 4. 

Vattenförordningen:  

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-77.pdf 

 

Lagstiftningen kommer att 

ses över och de nya gräns-

värden som EU är på väg att 

föreslå för prioriterade äm-

nen samt för 8 övriga ämnen 

ska ingå i uppdateringen 

(direktiv 2008/105/EG). För 

närvarande anges gränsvär-

den av vissa farliga ämnen i 

vattenförordningens 

(1996:77) bilagor. 

 

Det finns ingen 

tung industri på 

Åland, varför 

utsläpp av priori-

terade ämnen 

endast förekom-

mer som be-

kämpnings-

medel inom jord-

bruket och/eller 

när båtbottenfär-

ger används. En 

kartläggning över 

prioriterade äm-

nen kommer att 

ske inom kort (se 

bilaga 4). 

Alla åtgärder 

som krävs för 

att hindra bety-

dande spill av 

förorenande 

ämnen från 

tekniska install-

ationer, och för 

att hindra och 

/eller minska 

konsekvenserna 

av oavsiktliga 

föroreningsinci-

denter. 

Samtliga lagar i Ålands lagsamling del J; 

Skydd av miljön: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/j_inlagan_08.pdf 

Vattenlagen: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/soci

alomiljo/ff-1996-61.pdf 

Nitratbeslutet: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/Afs2000_nr79.pdf 

Lagen om oljeskador: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/lagsamling-j-2.pdf 

Byggnadslagen: 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/mo

dules/lagar/lagsamling-g-2.pdf 

Enligt  4 kap 9 §, vattenla-

gen, kan landskapsregering-

en fastställa minimikrav 

gällande bestämda åtgärds-

slag eller verksamhetsslag 

avseende utsläpp, teknisk 

utrustning samt sådan hante-

ring av kemiska ämnen, 

preparat och varor som 

direkt eller indirekt kan 

medföra risk för vattenkva-

liteten eller vattenmiljön. I 

nitratbeslutet (2000:79) 

finns byggnadstekniska 

anvisningar gällande göd-

selhantering I lagen om 

oljeskador finns förebyg-

gande åtgärder gällande 

olja.  

I övrigt hänvisas 

till de regler och 

villkor som anges 

för tillståndsplik-

tiga verksamhet-

er. 

 

 

6.2.1 Krav enligt ny landskapsförordning 
I den nya landskapslagen och landskapsförordningen om miljöskydd har en del förändringar införts, 

bland annat har begreppet miljögranskning införts. Tillståndsplikt gäller över miljögranskningsplikt. 

I tabellen redovisas några av de verksamheter som påverkar vatten. 

 
Förkortningarna i tabellen motsvaras av:  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

ML 

VL 

VF 

RL 

T 

G 

landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, 

vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, 

vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland, 

landskapslagen (1981:3) om renhållning, 

att tillståndsplikt gäller samt med 

att miljögranskningsplikt gäller. 

 

I tabellen nedan förtecknas i ett antal avsnitt med underpunkter sådana verksamheter som kräver tillstånd (T) 

eller miljögranskning (G). För att ge överskådlighet nämns i förteckningen lagrum i ML, VL eller RL med 

stöd av vilka tillståndsplikt eller miljögranskningsplikt gäller. Dessa har i vänstermarginalen markerats med 

ett paragraftecken (§). Miljögranskning krävs inte för tillståndspliktiga verksamheter. 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-77.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/j_inlagan_08.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/j_inlagan_08.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/ff-1996-61.pdf
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Tabell 16. Några av de vattenpåverkande verksamheterna enligt nya miljöskyddsförodningen. 

 

1 

 

Vattenpåverkande verksamhet 

   

§ 6:16 § 1 mom. c punkten VL: 

Tillförsel av övergödande ämnen direkt i ytvatten från verksamhet vars teoretiska 

årliga belastning på vattenmiljön uppgår till 200 kilogram fosfor eller 1 500 kilo-

gram kväve.  

 T  

§ 6:17 § 1 mom. a punkten VL: 

Utsläpp till ytvatten av ämnen och materia som kan medföra ytvattenfarlig förore-

ning. (se 1 § VF) 

 T  

§ 6:17 § 1 mom. b punkten VL: 

Direkta utsläpp till grundvatten av ämnen som kan medföra grundvattenfarlig för-

orening. (se 1 § VF) 

 T  

§ 6:17 § 1 mom. c punkten VL: 

Återinföring till samma vattenförande lager av vatten som använts geotermiskt, 

vatten från gruva och dagbrott samt vatten som har pumpats ut i samband med 

byggnads- och anläggningsarbeten. 

 T  

§ 6:17 § 1 mom. d punkten VL: 

Konstgjord infiltration till grundvatten. 

 T  

 

2 

 

Primärnäringar 

   

§ 10 § 2 mom. g punkten ML: 

Djurhållande verksamhet med minst 150 djurenheter som avses i bestämmelser som 

utfärdats med stöd av VL. (se 6 § VF) 

 T  

2.1 Anläggning för djurhållning av fjäderfä eller svin, vilken förfogar över mer än 40 

000 platser för fjäderfä. 

 T  

2.2 Djurhållande verksamhet med minst 30 djurenheter som avses i bestämmelser som 

utfärdats med stöd av VL. (se  6 § VF) 

  G 

2.3 Pälsdjursfarm för minst 250 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 

avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 50 avelshonor av andra pälsdjur eller 

annan pälsdjursfarm som med avseende på stallgödselproduktion eller miljöpåver-

kan motsvarar en pälsdjursfarm för 250 avelshonor av mink. 

  G 

§ 6:16 § a punkten VL: 

Tillförsel av övergödande ämnen direkt i ytvatten från fiskodling med en produkt-

ion om 20 ton fisk per år. 

 T  

2.4 Fiskodling med en produktion av minst 1 ton fisk per år.   G 

 

3 

 

Avloppsanläggning 

   

§ 6:16 § b punkten VL: 

Tillförsel av övergödande ämnen direkt i ytvatten från reningsverk med en kapacitet 

som uppgår till 900 personekvivalenter. 

 T  

3.1 Avloppsanläggning med en kapacitet som uppgår till mer än 25 personekvivalenter.   G 

 

4 

 

Fritidsanläggningar 

   

4.1 Djurpark där djurens årliga sammanlagda utsöndring, i färskt träck eller urin, är 

minst 3 000 kilogram kväve eller minst 390 kilogram fosfor. 

  G 

     

 

5 

 

Vattenföretag 

   

§ 6:15 § 2 mom. f punkten VL: 

Byggande, fyllning, pålning, grävning, muddring, sprängning eller rensning i vat-

tenområde om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till 

mer än 500 kvadratmeter. 

 T  

5.1 Muddrings-, grävnings- eller fyllnadsarbete i vattenområde, om den bottenyta som 

verksamheten omfattar i vattenområde uppgår till mer än 50 kvadratmeter. 

  G 

5.2 Deponering av muddermassor i vattenområde.   G 

5.3 Borrning i berg till ett djup av minst 60 meter.   G 
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5.4 Utläggning av slingor i vattnet för värme- eller kylanläggning.   G 

§ 6:15 § 2 mom. d punkten VL 

Tagande av ytvatten ur sötvattenområde då det sammanlagda uttaget, varvid flera 

anläggningars uttag ur samma vattenförekomst räknas samman, överstiger 200 000 

kubikmeter vatten per år. 

 T  

5.5 Uttag av vatten från en sjö, från det att vatten inte längre rinner ut från sjön, där det 

sammanlagda årliga vattenuttaget sänker vattenytan  

  G 

  a) med mer än 10 centimeter (volymen som det motsvarar inom parentes) för 

 – Möträsk i Finström och Saltvik (18 000 kubikmeter), 

 – Stora Svartträsk i Finström (9 600 kubikmeter), 

 – Tjudö träsk i Finström (81 000 kubikmeter), 

 – Olofsnäs träsk i Geta (37 600 kubikmeter), 

 – Östra Kyrksundet i Sund (197 500 kubikmeter), 

 – Västra Kyrksundet i Sund (56 200 kubikmeter), 

 – Lilla Svartträsk i Finström (1 700 kubikmeter) och 

 – Degerbergsfjärden i Jomala (6 500 kubikmeter) samt 

   

  b) med mer än 2,5 centimeter (vattenvolymen som det motsvarar inom parentes) 

för 

 – Vestmyra träsk i Hammarland (2 650 kubikmeter), 

 – Bränneriträsket i Finström (880 kubikmeter), 

 – Storträsk i Finström (15 020 kubikmeter), 

 – Bjärströms träsk i Finström (6 300 kubikmeter), 

 – Kvarnträsk i Finström (4 470 kubikmeter), 

 – Slussfjärden i Finström (2 410 kubikmeter), 

 – Norra Långsjön i Saltvik (12 390 kubikmeter) och 

 – Dalsträsk i Saltvik (6 310 kubikmeter), 

   

  c) utom i de fall som anges i 2 kap. 7 § vattenlagen för landskapet Åland, från 

 – Norrträsk i Finström, 

 – Bolstaholms träsk i Geta, 

 – Koldon träsk i Finström, 

 – Katthavet och Kungsöfjärden i Jomala, 

 – Höckböle träsk i Geta och 

 – Länabba träsk i Finström samt 

   

  d) med mer än 5 centimeter för övriga sjöar.    

5.6 Annat vattenuttag än för hushållsvatten och det som anges i 2:7 § VL då vatten inte 

längre rinner ut från 

 – Dalkarby träsk i Jomala, 

 – Markusbölefjärden i Finström, 

 – Långsjön i Finström och Jomala, 

 – Borgsjön i Sund, 

 – Lavsböle träsk i Saltvik, 

 – Toböle träsk i Saltvik, 

 – Oppsjön i Kökar, eller från 

 – annan sjö där hushållsvatten tas för fler än 50 personer eller medeluttaget för 

hushållsvatten överskrider 10 kubikmeter per dygn. 

  G 
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5.7 Uttag av hushållsvatten från en sjö då vatten inte längre rinner ut från sjön och det 

totala årliga vattenuttaget motsvarar en volym som sänker vattenytan 

 a) med mer än 10 centimeter (volymen som det motsvarar inom parentes) för 

 – Markusbölefjärden i Finström (145 300 kubikmeter), 

 – Långsjön i Finström och Jomala (138 300 kubikmeter), 

 – Lavsböle träsk i Saltvik (27 300 kubikmeter) samt 

 b) med mer än 5 centimeter (volymen som det motsvarar inom parentes) för 

 – Dalkarby träsk i Jomala (8 300 kubikmeter), 

 – Toböle träsk i Saltvik (25 800 kubikmeter), 

 – Borgsjön i Sund (8 600 kubikmeter) eller för 

 – Oppsjön i Kökar (10 600 kubikmeter). 

  G 

§ 6:15 § 2 mom. e punkten VL: 

Täkt av mer än 10 000 kubikmeter grundvatten per år, varvid flera anläggningars 

uttag ur samma vattenförekomst räknas samman. 

 T  

5.8 Täkt av mer än 10 kubikmeter grundvatten per dygn, varvid flera anläggningars 

uttag ur samma grundvattentillgång ska räknas samman. 

  G 

§ 6:15 § 2 mom. a punkten VL: 

Anläggande av bro, tunnel eller annan transportanordning i, över eller under allmän 

farled. 

 T  

§ 6:15 § 2 mom. b punkten VL: 

Utläggande eller upptagning av ledning eller kabel i allmän farled om inte godkän-

nande till företaget från den myndighet som har att övervaka farleden har inhämtats. 

 T  

§ 6:15 § 2 mom. c punkten VL: 

Annan med 6:15 § 2 mom. a och b punkterna (se ovan) jämförbar olägenhet för 

samfärdseln. 

 T  

5.9 Uppförande av vägbank i vatten.   G 

§ 6:15 § 2 mom. g punkten VL: 

Anläggande av våtmark över 5 hektar. 

 T  

§ 6:15 § 2 mom. h punkten VL: 

Markavvattning av mer än 5 hektar undantaget dränering av jordbruksmark genom 

täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter om 300 millimeter av 

jordbruksmark. 

 T  

§ 6:15 § 2 mom. i punkten VL: 

Uppdämning av mer än 20 000 kubikmeter vatten per år från samma avrinningsom-

råde.  

 T  

§ 6:15 § 1 mom. VL: 

Tillstånd för utförande av vattenföretag krävs om genomförandet berör enskild 

rättsinnehavares rätt och inte samtliga berörda rättsinnehavare godkänt åtgärden. 

 T  

§ 6:18 § a – g punkterna VL: 

Utförande av vattenföretag om det kan medföra 

 a) fara för människors hälsa, 

 b) sådant förändringar i naturförhållandena eller av existensbetingelserna för de i 

naturen levande organismerna som är betydande, 

 c) fara för översvämning eller allmän vattenbrist, 

 d) ändring eller stängning av kungsådra, 

 e) olägenhet för fiskens vandring eller möjlighet till fortplantning som är bety-

dande, 

 f) försämring av vattnets reningsförmåga eller annan kvalitetsförsämring som 

inte är ringa eller 

 g) betydande minskning av naturskönheten, trivseln i omgivningen, kulturvär-

dena eller rekreationsmöjligheterna. 

  G 
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6.3 KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER ENLIGT VATTENDIREKTIVET 

De kompletterande åtgärderna är redskap som medlemsstaterna kan ta till för att nå miljömålen och 

exempel på dessa ges i en bilaga till direktivet (se artikel 11 p 4 och bilaga VI del B). Spännvidden 

över vad som kan utgöra kompletterande åtgärder är stor och inbegriper allt från användning av 

olika former av styrmedel till satsningar på forskning och utveckling. 
 

Kompletterande åtgärder kan t.ex. vara; 

• lagstiftning 

• administrativa styrmedel 

• ekonomiska och fiskala styrmedel 

• utsläppsreglering av vattenanvändning och utsläpp till vatten 

• rådgivning 

• miljöstöd i olika former t.ex. till våtmarker 

• kalkning 

• framförhandlade miljööverenskommelser 

• utsläppsreglering 

• byggnadsprojekt 

• projekt för återställande 

• utbildningsprojekt 

• forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt. 

 

Flera av åtgärderna i kapitel 7 är sk. kompletterande åtgärder. Dessutom finns det i bilaga 3 en lista 

med ytterligare kompletterande förslag som kan tillämpas för olika sektorer. När olika byråer, land-

skapsregeringen eller kommuner ska ta fram nya program eller planer kan förslag på åtgärder 

plockas därifrån. I kapitel 6.3.1 nedan presenteras ett kompletterande generellt förslag som kan an-

vändas för alla verksamheter. 

 

6.3.1 Generellt förslag för alla verksamheter 

Jordbruk, enskilda avlopp, avloppsreningsverk och industrier släpper ut för mycket fosfor och 

kväve till Östersjön. Naturvårdsverket menar att en kombination av utsläppstak och avgiftssystem 

effektivt kan råda bot på problemet. Naturvårdsverket föreslår ett utsläppstak som sätter en gräns 

för hur mycket som får släppas ut i haven från olika sektorer. Sedan är det upp till varje näringsid-

kare att antingen välja att klara taket, eller betala en avgift för de utsläpp som överskrider taket. 

Avgiften betalas till lämplig myndighet som för pengarna köper åtgärder som kompenserar överut-

släppet. För att åtgärderna som myndigheten ska upphandla ska bli så billiga som möjligt föreslår 

man ett system med ”omvänd auktionering”, eller upphandling till lägsta möjliga pris från företag 

som får lägga anbud på tjänsten att minska närsaltsbelastningen, till exempel anläggandet av en 

våtmark. Den tredje komponenten i systemet är handel med så kallade belastningsrätter. Företag 

som betalat en avgift för att överskrida utsläppstaket får belastningsrätter. Om de vidtar åtgärder så 

att de inte behöver utnyttja belastningsrätterna kan de sälja dem på en andrahandsmarknad. En för-

del med detta förslag är att det är självfinansierande. Poängen med systemet är att åtgärderna ska 

genomföras där de är billigast för att åstadkomma största möjliga kostnadseffektivitet. En förutsätt-

ning för att systemet ska fungera är att efterlevnaden kontrolleras genom ett effektivt tillsynsarbete. 
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Bild: Per Bergfors, Mariehamn. 

 

7. KONSEKVENSBEDÖMDA ÅTGÄRDSFÖRSLAG GÄLLANDE 
ÖVERGÖDNING 

I denna del presenteras ett förslag till olika konsekvensbedömda åtgärdskombinationer som är 

mycket omfattande och koncentrerad till övergödningsproblematiken. Kombinationspaketet har 

använts som underlag när de prioriterade åtgärderna i kapitel 10 valdes ut.  

 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

I denna konsekvensbedömning beskrivs kostnadseffektiviteten för olika åtgärder vars syfte är att 

minska övergödningen av Östersjön. Dessutom beskrivs ett förslag till åtgärdskombinationer där 

målsättningen varit att det skall ha liten socioekonomisk påverkan. Flera av åtgärderna är helt i 

överensstämmelse med förslagen i BSAP
7
. 

 

Minskad övergödning är den viktigaste aspekten när det gäller att åstadkomma en god vattenmiljö i 

de åländska vattnen. För att minska övergödningen krävs att näringsläckaget av kväve och fosfor 

minskar. Åtgärder för detta beskrivs inom områdena fiskodling, jordbruk och avlopp vilka ansetts 

vara de viktigaste för åländska förhållanden. Det är inte möjligt att objektivt rangordna olika åtgär-

der eftersom osäkerheterna är stora. Vidare är det inte möjligt att vidta endast en eller ett fåtal åt-

gärder på grund av deras marginalkostnad. Det krävs ett brett åtgärdspaket med många olika åtgär-

der inom de tre områdena för att åstadkomma en minskad övergödning och därigenom en god vat-

tenmiljö till lägsta kostnad. 

 

Ett antal åtgärder finns redan inom ramen för de olika program som antagits av landskapsregering-

en. Exempel på sådana åtgärder som finns med i denna rapport är stöd för minskad gödsling, fång-

                                                 
7
 BSAP= Baltic Sea Action Plan. 
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grödor, reducerad höstbearbetning och skyddszoner. Andra exempel är stöd för utbyggnad av kom-

munala avloppsnät och reningsverk samt hårdare krav på enskilda avlopp. Ett antal nya åtgärder 

föreslås även. Till dessa hör införandet av riktad rådgivning till lantbruksföretag, anläggande av 

våtmarker, mer miljövänligt fiskfoder, stöd för recirkulationsanläggningar för fiskodling samt att 

utöka anläggandet av reglerad dränering på jordbruksmark. 

 

De socioekonomiska konsekvenserna av åtgärderna beskrivs enbart kortfattat då målsättningen varit 

att föreslå åtgärder med liten socioekonomisk påverkan. Slutligen beskrivs ett förslag till åtgärdspa-

ket (ett kombinationspaket) som totalt innebär en reduktion av fosfor med 35-50 % och en redukt-

ion av kväve med 20-40 % till år 2021. Ofinansierade anslag för dessa åtgärder uppgår till 0,8 mil-

joner euro årligen fram till 2013 och 1,6 miljoner euro årligen mellan 2013-2021.  

 

Konsekvensbedömningen har följande upplägg: 

7.1 Inledning 

7.2 Konsekvenser av att inte genomföra åtgärder 

7.3 Kostnadseffektiviteten för olika åtgärder 

7.4 Osäkerhetsanalys 

7.5 Socioekonomiska konsekvenser av åtgärderna 

7.6 Förslag till åtgärdskombinationer 

 

7.1 INLEDNING 

Vattenvårdens övergripande miljömål är att vattnens status inte ska försämras och att deras ekolo-

giska och kemiska status är åtminstone god innan år 2015. Det övergripande målet för grundvatten 

är att uppnå god kemisk grundvattenstatus inom samma tidsperiod. I denna konsekvensanalys som 

upprättats i enlighet med EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) fokuseras på övergödningsproblemati-

ken eftersom denna ansets vara den enskilt viktigaste hållbarhetsaspekten gällande vattenvården på 

Åland. Andra miljöproblem som således inte uppmärksammas i denna del är problematiken kring 

exempelvis försurning, miljögifter, vattenuttag och fysiska förändringar. 

Det finns flera hållbarhetsaspekter kopplade till vattenområdet generellt och övergödningsproble-

matiken specifikt. Några exempel är; de ekonomiska konsekvenserna av en dålig vattenmiljö för 

turismen, de sociala konsekvenserna av algbeväxta badplatser eller dåligt dricksvatten samt den 

förändrade biologiska mångfalden. Att bekämpa övergödningen ger förutom ekologiska vinster 

både goda sociala och ekonomiska konsekvenser. Några förväntade effekter av minskad övergöd-

ning är bättre livsvillkor för många arter då risken för syrebrist och algblomningar minskar. Även 

siktdjupet i sjöar och vattendrag blir högre vilket ger bättre badvatten och förhöjer andra rekreat-

ionsvärden. 

 

7.2 KONSEKVENSER AV ATT INTE GENOMFÖRA ÅTGÄRDER 

I konsekvensanalysen ska effekterna av de föreslagna åtgärderna vägas mot konsekvenserna av ett 

"nollalternativ", dvs. ett referensalternativ där inga åtgärder genomförs. Oförutsägbara störningar, 

exempelvis finansiell oro eller konjunktursvängningar i vår omvärld, gör det mycket svårt att göra 

trovärdiga förutsägelser om den framtida utvecklingen inom olika sektorer. Med stöd av prognosen 

för befolkningstillväxten på Åland görs skattningar av utvecklingen för referensalternativet genom 

en analys av relevanta verksamheters påverkan på vattenmiljön. 

 

7.2.1 Fiskodling 

För Åland har näringsläckaget av fosfor och kväve från fiskodlingarna minskat under de senaste 10 

åren. Framför allt skedde en kraftig nedgång 2002 då den exceptionellt varma sommaren medförde 

nedgång i produktionen. Därefter har de senaste 5 åren inneburit en viss ökningstrend. Sammanta-

get pekar det på att näringsläckaget inte kommer minska något fram till 2015 från 2007 års nivå 

utan åtgärder. 
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7.2.2 Jordbruk 

För Åland har näringsläckaget av fosfor och kväve från jordbrukssektorn i allmänhet inte minskat  

synbart de senaste 10 åren trots ett omfattande arbete och ekonomiska stöd. Den inneboende trög-

heten i ekosystemen gör att det tar lång tid innan åtgärderna ger märkbart resultat. Förändringar 

inom jordbruket i och med åtgärder inom miljöstödsprogrammet kan förväntas leda till minskat 

näringsläckage av kväve och fosfor under de närmaste åren. Sammantaget pekar det på att närings-

läckaget kommer att minska något men inte betydande fram till 2015 med de åtgärder som finns 

idag. Till det bidrar att avrinningen från åkermark förväntas öka pga. klimatförändringen. Oföränd-

rad påverkan gällande näringsläckage av kväve och fosfor inom skogsbruket förväntas under peri-

oden fram till 2015. 

 

7.2.3 Avlopp 

Näringsläckage av både fosfor och kväve från avlopp har kontinuerligt minskat de senaste 10 åren. 

Förklaringen ligger i flera avloppsprojekt, de strängare krav som införts samt de stöd som funnits. 

Exempel på satsningar som utförts de senaste åren är förbättrad kväverening på Lotsbroverket, pro-

jekt med överföringsledningar och stöd till enskilda avlopp. Näringsläckage av fosfor och kväve 

från avloppsreningsverken följer befolkningstillväxten och eftersom befolkningen på Åland kan 

förväntas öka med ca 5 % under perioden 2009-2015 kommer belastningen öka i motsvarande om-

fattning, om tillväxten inte möts av motsvarande effektivisering och förbättrad rening. Tack vare de 

satsningar som görs pekar det sammantaget på att utsläppen fortsättningsvis kommer minska fram 

till 2015 från 2007 års nivå. 

 

7.2.4 Atmosfäriskt nedfall 

Nedfallet av kväve över Ålands vatten har ökat under de senaste åren. På grund av ökad tillväxt 

inom transportkrävande sektorer förväntas nedfallet av kväve fortsätta öka om inga åtgärder genom-

förs. Till det bidrar att nederbörden förväntas öka pga. klimatförändringen. 

 

7.2.5 Skattad utveckling av belastningen av fosfor och kväve för ”nollalternativet” 

Sammantaget medför den förväntade utvecklingen oförändrad belastning av näringsämnen, vilket 

innebär att målen i åtgärdsprogrammet för vattenvården inte kan nås för alla vattenförekomster till 

år 2015 i och med ett nollalternativ. 
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7.3 KOSTNADSEFFEKTIVITET FÖR OLIKA ÅTGÄRDER  

För att uppnå god vattenkvalitet till 2015 skulle det inom vissa vattenförekomster behövas en 

minskning av utsläppen av kväve och fosfor med i storleksordningen 50 % eller mer. Detta mål 

skulle innebära att mycket drastiska åtgärder vidtas. Exempel på sådana åtgärder är att lägga jord-

bruksmark i träda, strängare lagstiftning som kräver ännu högre reningsgrad omgående i samtliga 

reningsverk och i alla enskilda avlopp. Dessutom skulle troligtvis krävas att kraftigt minska fiskod-

lingsverksamheten och mycket radikala internationella åtgärder. Åtgärderna skulle ha långtgående 

ekonomiska och sociala konsekvenser. De skulle medföra stora kostnader för samtliga aktörer och 

även påverka andra aktörer på marknaden. Därför anses att dessa åtgärder inte är försvarbara och 

realistiska.  Istället presenteras åtgärder med relativt liten socioekonomisk inverkan och där målet är 

att betydligt minska utsläppen av näringsämnen till år 2015 och än mer fram till 2027. För att uppnå 

målen inom vattenvården föreslås ett antal åtgärder inom olika problemområden. Nedan ges be-

skrivningar av åtgärder som kan vara möjliga att genomföra och vilka som kan vara kostnadseffek-

tiva. I figur 23 och 24 visas källfördelningen för utsläpp av fosfor och kväve. Fiskodlingar domine-

rar fosforutsläppen. Jordbruket är den största källan till kväveutsläpp men även fiskodlingar bidrar 

en del. Källan övrigt är framför allt naturlig avrinning. 

 
Figur 24. Medelvärde för fosforbelastning på Åland år 2000-2007. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

 

 
Figur 25. Medelvärde för kvävebelastning på Åland år 2000-2007. Källa: Miljöbyrån, landskapsregeringen. 

 

7.3.1 Allmänt om olika åtgärder 

Olika åtgärder är inte direkt jämförbara. Olika verksamheter har sina utsläpp på olika plat-
ser och utsläppen varierar ibland stort över tiden. Exempelvis jordbruket belastar främst de 
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inre vattnen under höst, vinter och vår medan fiskodlingen belastar ytterskärgård under 
sommar och höst. 
De lokala belastningskällornas betydelse är störst i fasta Ålands inre vatten, p.g.a. det 
sämre vattenutbytet. De åländska sjöarna och de inre havsvikarna påverkas främst av ut-
släpp från jordbruk och bosättning. Ytterskärgården påverkas i hög grad av vattenkvali-
teten i de omgivande havsområdena. Det internationella samarbetet och åtgärder utanför 
Åland har i det fallet stor betydelse. Fisk-odlingen kan lokalt ha stor betydelse men i takt 
med att odlingarna flyttar allt längre ut till områden med god vattenomsättning blir belast-
ningen allt mera en del av den regionala bakgrundsbelast-ningen. Depositionen från luften 
till vattenmiljön är stor genom att Åland har stort territoriellt vatten. En ganska stor del av ned-

fallet av kväve härstammar från fartygstrafiken till och från Åland. Den s.k. interna belastning-
en, d.v.s. läckaget av närsalter från sedimenten, har troligen stor betydelse i alla vattenom-
råden. 
 

För att minska de totala antropogena utsläppen kraftigt till 2027 krävs många olika typer av åtgär-

der. Om man även räknar med åtgärder som minskar den interna belastningen (t.ex. syrsättning i 

sjöar och inre vikar) och kretsloppslösningar (t.ex. användning av vildfisk som foderråvara för fisk-

odling och musselodlingar) ökar möjligheterna att nå målet – en god vattenkvalitet. 

 

Olika sektorer har olika stor möjlighet att minska belastningen. Utan större nedskärningar och struk-

turomvandlingar torde det att inte vara möjligt att minska utsläppen från jordbruk och fiskodling 

med hälften, i de fallen måste kompensatoriska åtgärder i form av till exempel musselodlingar till. 

 

Tabell 17. Åtgärder och kostnadsuppskattningar. 

Åtgärd Kostnad per reduktionsen-

het och år 

 

Osäkerhet
8
 

   

Jordbruk   

Fånggrödor 11-15 euro/kg N +++ 

Reducerad höstbearbetning 3-4 euro /kg N +++ 

Skyddszoner 40-50 euro/kg N +++ 

Anläggande av våtmark 3-4 euro/kg N ++ 

Riktad rådgivning 3-4 euro/kg N +++ 

Reglerad dränering 1-21 euro/kg N +++ 

Fiskodlingar   

Musselodling 13-77 euro/kg N 

130-770 euro/kg P 

++ 

Recirkulationsanläggningar ca 17 euro/kg N 

ca 120 euro/kg P 

+++ 

Fiskfoder 30 - 40 euro/kg P ++ 

Avlopp   

Byggande av kommunala 

reningsverk och avloppsnät 
110-300 euro/kg N 

310-810 euro/kg P 

+ 

Byggande av enskilda av-

loppslösningar 

120-280 euro/kg N 

510-1100 euro/kg P 

+  

 

I tabell 17 finns olika åtgärder och deras uppskattade kostnad per miljöeffekt. Det bör påpekas att i 

princip ingen av åtgärderna kan vidtas enskilt för att nå målen. Det är en kombination av åtgärder 

som ger bäst resultat. En specifik åtgärd är oftast bara kostnadseffektiv upp till en viss reduktions-

                                                 
8
 För vissa åtgärder är osäkerheten större än för andra. Följande skala med + används där +++ innebär stor osäkerhet 

och +liten osäkerhet kring kostnadsintervallet och säkerheten kring att åtgärden verkligen kan ge förväntad effekt. 
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nivå efter vilket det blir betydligt dyrare att åstadkomma samma miljöeffekt. Vidare kan vissa åt-

gärder endast ge en viss teoretisk maximal minskningseffekt.  

 

Inom åtgärdsområdet jordbruk finns inga bedömningar av kostnad per miljöeffekt gällande fosfor. 

Det beror på att det inom forskningen fokuseras mycket på kvävet gällande jordbrukets näringsför-

luster. Kunskapen om olika åtgärders fosforutsläpp från jordbruk är i dagsläget begränsad men 

ökande. Extra breda skyddszoner har bland annat nämnts som en bra åtgärd för att minska fosfor-

läckaget från jordbruk. 

 

En åtgärds kostnadseffektivitet kan definieras som att målet uppnås till lägsta möjliga samhällseko-

nomiska kostnad. Figur 26 illustrerar om en åtgärd är kostnadseffektiv eller inte. Den vertikala ax-

eln visar kostnaden medan den horisontella ger den totala belastningsreduktionen. Marginalkost-

nadskurvan (MRK) visar kostnaden för att minska belastningen med ytterligare en enhet. Kostnads-

effektiva åtgärder är de som ligger under MRK*. Det bör påpekas att figur 26 endast är en illustrat-

ion för att demonstrera principen om marginalkostnader och att olika åtgärder kan ha olika kurvor. 

 

 

 
Figur 26. Kostnadseffektiva åtgärder Källa: Naturvårdsverket 2008.  

 

7.3.2 Jordbruk 

Inom jordbruket behövs ett antal åtgärder mot läckage av näringsämnen. Effekten för de enskilda 

åtgärderna varierar beroende på naturliga förutsättningar som exempelvis jordart och markens lut-

ning samt lokala variationer betingade av nuvarande och historiska odlingssystem och vattenförhål-

landen. En åtgärd som är effektiv inom ett jordbruk kan vara helt verkningslös vid ett annat på 

grund av andra förutsättningar. Nedan följer några exempel på åtgärder. 

 

7.3.2.1 Riktad rådgivning 

Eftersom det finns stora osäkerheter och en mängd olika aspekter att beakta för att åstadkomma 

bästa resultat gällande urlakning av näringsämnen från jordbruket bör riktad rådgivning till lantbru-

kare införas som en åtgärd. Genom att en expert besöker jordbruket kan det ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt mest effektiva åtgärdspaketet införas för det specifika jordbruket. Kostnaden för detta 

bedöms vara relativt låg relaterat till den miljöeffekt det ger. Enligt en rapport från naturvårdsverket 

görs en försiktig bedömning att kostnaden per miljöeffekt ligger mellan 3-4 euro/kg N per år
9
. 

Huruvida principen om att förorenaren skall betala uppfylls beror på uppläggets utformning med 

rådgivare. 

 

                                                 
9
 se bilaga, uträkning 10 
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7.3.2.2 Skyddszoner 

På Åland finns potential att utöka skyddszonerna inom jordbruket. År 2008 var totalt 11 ha jord-

bruksmark anslutet till denna åtgärd. Kostnaden per miljöeffekt för skyddszoner är 40-50 euro/kg N 

per år
10

. En del av kostnaden betalas som stöd i och med landsbygdsutvecklingsprogrammets bas-

stöd men det mesta finns inom ett eget stöd för extra breda skyddszoner. Principen om att förorena-

ren betalar uppfylls således inte av åtgärden. 

 

7.3.2.3 Fånggrödor 

Att så fånggröda är en åtgärd som inte används så mycket på Åland, 2007 var 42 hektar anslutet till 

denna åtgärd inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. Kostnaden för åtgärden fånggröda är 11-15 

euro/kg N per år
11

. Stöd för åtgärden finns inom landsbygdsutvecklingsprogrammet som en frivillig 

åtgärd. Principen om att förorenaren betalar uppfylls således inte av åtgärden. 

 

7.3.2.4 Reducerad höstbearbetning 

Hos mark som lämnas oplöjd på hösten minskar risken för urlakning av växtnäring. År 2007 var 

1417 hektar anslutna till åtgärden reducerad höstbearbetning inom landsbygdsutvecklingsprogram-

met. Kostnaden för åtgärdens beräknas till ca 3-4 euro/kg N per år
12

. Åtgärden finns med som en 

frivillig åtgärd i landsbygdsutvecklingsprogrammet. Principen om att förorenaren betalar uppfylls 

således inte av åtgärden. Det bör påpekas att i många försök som gjorts angående reducerad höstbe-

arbetning har detta skett i kombination med fånggrödor, detta kan göra att det är svårt att veta vilken 

åtgärd som ger mest i dessa försök. 

 

7.3.2.5 Anläggande av våtmark 

Efter noggranna inventeringar skulle det med stor säkerhet gå att hitta flera bra ställen för anläg-

gande av våtmark på Åland. Kostnaden för åtgärden beräknas till 3-4 euro/kg N per år
13

. En osäker-

het som inte finns med i dessa kostnader är just inventeringskostnaderna som kan bli betydande. 

Principen om att förorenaren skall betala uppfylls delvis av åtgärden. 

 

7.3.2.6 Reglerad dränering 

Fält med reglerad dränering och underbevattning belastar miljön i mindre utsträckning än vid kon-

ventionell dränering. Den reglerade dräneringen hämmar främst kvävets förmåga att utlakas till 

vattendrag. Kostnaden för åtgärden beräknas till 1-21 euro/kg N per år
14

. Den stora kostnadsvariat-

ionen beror på att olika antal brunnar måste installeras beroende på åkerns lutning. Åtgärden kan 

beviljas investeringsstöd upp till 50 % av kostnaden i och med landsbygdsutvecklingsprogrammet. 

Principen om att förorenaren skall betala uppfylls därför delvis av åtgärden. 
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7.3.3 Mussel- och fiskodlingar 

7.3.3.1 Musselodlingar 

På den svenska västkusten bedrivs idag musselodling i kommersiellt syfte och i reningssyfte. Ett 

lokalt reningsverk betalar musselodlarna för att rena fosfor och kväveutsläpp. På Åland bedrivs för-

sök med musselodling. På grund av en rad faktorer där salthalten är den viktigaste är tillväxthastig-

heten hos musslor betydligt lägre i norra Östersjön än på den svenska västkusten. Det har gjorts 

beräkningar på marginalkostnaderna för att rena kväve och fosfor från norra Östersjön med hjälp av 

musselodling. Dessa ligger i intervallet 13-77 euro/kg N och 130-770 euro/kg P per år
15

. Den vik-

tigaste kostnadsposten är löneläget. Idag finns dock bättre teknik vilket skulle minska lönekostna-

derna och öka investeringskostnaderna. Med denna teknik blir skördarna även större. 

 

7.3.3.2 Recirkulationsanläggningar 

Kostnadsstrukturen för recirkulationsanlägngingar är i hög grad beroende av hur komplexa tekniska 

tillämpningar man använder sig av, vilket främst påverkas av vilken fiskart som odlas. En uträkning 

som gjorts visar att marginalkostnaderna för att rena kväve respektive fosfor med hjälp av att ersätta 

befintlig fiskodlingsverksamhet med recirkulationsanläggningar ligger omkring 17 euro/kg N och 

120 euro/kg P per år
16

. För denna uträkning utgår man ifrån att en mycket hög reningsgrad kan upp-

nås. Vissa källor hävdar att reningsnivåerna som i praktiken kan uppnås är betydligt lägre.  

 

7.3.3.3 Fiskfoder 

Val av fiskfoder har en betydande effekt på mängden fosfor och kväve som släpps ut vid fiskod-

lingar. År 2009 lanserades ett nytt fiskfoder som ger ca 20 % lägre utsläpp. Detta är dock 3-4 % 

dyrare än vanligt fiskfoder. Detta innebär en kostnad på 30 - 40 euro/kg P per år
17

. Inom ramen för 

nuvarande stödsystem går det inte att ge stöd till fiskodlarna för denna merkostnad.  

 

7.3.4 Avlopp 

Marginalkostnaden för att rena kväve och fosfor genom byggande av kommunala reningsverk har 

för åländska förhållanden beräknats till 110-300 euro/kg N och 310-810 euro/kg P per år
18

. Princi-

pen att förorenaren betalar uppfylls i olika grad beroende på de kommunala avgiftstaxorna som va-

rierar en del.  

 

Marginalkostnaden för att rena kväve och fosfor genom byggande av enskilda avloppslösningar har 

för åländska förhållanden beräknats till 120-280 euro/kg N 510-1100 euro/kg P per år
19

. Principen 

att förorenaren betalar uppfylls i hög grad.  

 

7.3.5 Förorenaren betalar principen 

Om principen om att förorenaren betalar skulle tillämpas på miljöproblemet övergödning innebär 

det att samtliga verksamheter som ger upphov till näringsläckage skulle betala åtgärdskostnaderna. 

Det kan dock vara rimligt inom många områden att ge stöd för vissa åtgärder eftersom visst nä-

ringsläckage kommer från en mycket lång tids förorening. 
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7.4 OSÄKERHETSANALYS 

Övergödning är ett mycket komplext problem och osäkerheten som råder när det gäller kostnader 

för olika åtgärder återspeglas av de intervall som redovisas för åtgärder ovan. En stor del av osäker-

heten i åtgärdsprogrammet ligger i svårigheten att bedöma miljöeffekterna av olika åtgärder och 

framför allt hur de åtgärder som genomförs verkligen kan leda till minskade läckage av näringsäm-

nen för åländska förhållanden. 

 

Allmänna oklarheter är bland annat tid på året då det är mycket läckage av näringsämnen, relationen 

mellan kväve och fosfor som är viktig för t ex uppkomsten av blomning av blågrönalger, den så 

kallade interna belastningen i sjöar och hav och frågan om hur mycket och hur länge som sediment i 

sjöar och hav kommer att fortsätta att läcka näringsämnen även om den yttre belastningen avtar.  

Det är möjligt att med hjälp av olika modeller teoretiskt beräkna beting på reduktion av framför allt 

fosfor, men det går inte i dagsläget med säkerhet att uttala sig om hur lång tid det kommer att ta 

innan effekterna kan observeras hos biologiska kvalitetsfaktorer och parametrar i vattenförekoms-

terna. Det leder till att det i dagsläget inte med säkerhet går att säga när man kommer att nå målet 

om god vattenkvalitet även om alla de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet genomförs. Det är 

däremot klart att det behöver genomföras åtgärder inom alla påverkansområden för att minska be-

lastningen. 

 

7.4.1 Osäkerheter gällande åtgärder för jordbruk 

Gällande extra breda skyddszoner är förmodligen de viktigaste faktorerna dränering, jordart och 

lutning. Således är det svårbedömt exakt vilka minskningar av näringsämnen som kan uppnås på 

olika ställen. Gällande fånggrödor och reducerad höstbearbetning bör påpekas att dessa åtgärder i 

många försök kombinerats med varandra. Det är således inte helt klart vilken som bidrar till störst 

minskning av näringsämnen. Dock står det klart att dessa åtgärder ger en betydande minskning. Det 

samma gäller åtgärden våtmark som om den anläggs på rätt sätt på rätt ställe med mycket stor sä-

kerhet minskar läckaget av näringsämnen en hel del. Gällande reglerad dränering bör påpekas att 

åtgärden även kan leda till större skördar vilket påverkar osäkerheterna kring faktisk kostnad, even-

tuellt tjänar man in investeringen och arbetsinsatserna i och med den större skörden. 

 

7.4.2 Osäkerheter gällande åtgärder för fisk- och musselodlingar 

Oklarheter kring fiskodlingsverksamheten är bland annat den snabba strukturomvandlingen i bran-

schen som gör att mindre odlare slås ut, världsmarknadspriset på fisk, varmare vatten på grund av 

klimatförändringar och huruvida det atmosfäriska nedfallet ökar eller minskar skörden. Gällande 

musselodling finns idag bättre teknik vilket möjliggör större skördar per hektar och lägre lönekost-

nader. Dock innebär denna teknik högre investeringskostnader. En vidare osäkerhet med mus-

selodlingar är vilken typ av produkter som musslorna ingår i. Om man producerar högvärdig träd-

gårdsjord finns möjlighet till betydligt högre intjäning än om musslorna används som kycklingföda. 

Gällande recirkulationsanläggningar finns en utbredd åsikt i branschen att detta inte är samma typ 

av verksamhet då det snarare rör sig om processindustri än fiske. Det innebär att kompetensutveckl-

ingsbehovet för att driva recirkulationsanläggningar är betydande. 

 

7.4.3 Osäkerheter gällande åtgärder inom avlopp 

Åtgärder för att förbättra enskilda avlopp och att ansluta bostadshus och industrier till kommunala 

reningsverk ger minskningar i utsläppen av näringsämnen med mycket stor säkerhet. Osäkerheterna 

gällande avlopp ligger snarare i hur stora minskningar som kan fås.  
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7.5 SOCIOEKONOMISKA KONSEKVENSER AV ÅTGÄRDERNA  

Socioekonomiska konsekvenser är sådana som handlar om sysselsättning och andra sociala aspekter 

samt om hur samhällsekonomin påverkas. Det är ett komplext område och beskrivs därför separat i 

detta dokument eftersom huvudfokus legat på övergödningsproblematiken. Givetvis har alla åtgär-

der som genomförs med syfte att minska läckaget av näringsämnen även socioekonomiska konse-

kvenser. Ett sätt att minska övergödningen skulle vara att förbjuda fiskodlingsverksamheten. Det 

skulle dock få mycket stora sociala och ekonomiska konsekvenser i och med arbetslöshet och mins-

kat skatteunderlag för de kommuner som drabbas. I förlängningen kan man även förvänta sig andra 

sociala konsekvenser som följer av arbetslöshet och försämrad ekonomi, t ex sämre barnomsorg och 

äldrevård. 

 

I denna konsekvensbedömning har ambitionen varit att fokusera på åtgärder som bekämpar över-

gödningen samtidigt som de socioekonomiska konsekvenserna förblir neutrala eller rent av positiva. 

Man kan givetvis här fråga sig huruvida ökade utgifter för landskapsregeringen inte innebär försäm-

rad samhällsekonomi. Denna fråga lämnas dock öppen på grund av dess politiska karaktär.  

Många av vattenvårdsåtgärderna som föreslås ökar sysselsättningen. I synnerhet jordbrukets åtgär-

der, behandling av avloppsvatten och restaureringar sysselsätter områdets verksamhetsutövare redan 

idag. Införandet av musselodlingar bidrar till ny sysselsättning på kort sikt och eventuellt intjäning 

och framtida skatteintäkter på längre sikt om råvaran kan användas i mer högkvalitativa produkter. 

Anläggandet av recirkulationsanläggningar för fiskodlingar bidrar till omsättning inom den 

åländska byggindustrin på kort sikt och på längre sikt till en hållbar fiskodlingsverksamhet. Anläg-

gande av våtmarker och att bygga dämningsrör för reglerad dränering innebär mer jobb för lokala 

grävfirmor. 

 

Sociala konsekvenser handlar även om kultur, jämställdhet, hälsofrågor och barn och ungdomsfrå-

gor. Inom kulturområdet kan man förvänta sig vissa nya konsekvenser för kulturlandskapet när det 

gäller våtmarker och musselodlingsanläggningar. Våtmarker kan anses vara ett positivt bidrag i 

kulturlandskapet. Musselodlingar är negativa för den ytliga havs- och kustmiljön i och med att de 

tar plats och kan vara ivägen för friluftsliv. De kan dock även vara positiva för den marina miljön 

eftersom sikten under vatten vid musselodlingarna förbättras avsevärt. Gällande jämställdhet och 

barn och ungdomsfrågor har åtgärderna som tas upp i denna konsekvensbedömning inga direkta 

konsekvenser. Det kan dock finnas mer svårbedömda indirekta konsekvenser även inom dessa om-

råden. 

 

7.6 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSKOMBINATIONER  

För att åstadkomma en god status inom vattenområdet är en uppskattning att det krävs en halvering 

av utsläppen av kväve och fosfor till år 2027 för de vattenförekomster som har sämst vattenkvalitet. 

För att åstadkomma detta till lägsta samhällskostnad och i övrigt på ett hållbart sätt krävs flera olika 

åtgärder inom flera olika områden. I denna del har fokus legat på att beskriva åtgärder inom fiskod-

ling, jordbruk och avlopp. Som nämns ovan är många åtgärder behäftade med stora osäkerheter, 

både gällande faktisk kostnad och hur mycket reduktion man egentligen får. Trots det har vi valt att 

nedan beskriva ett förslag på åtgärdskombinationer som vi tror kan åstadkomma en kurs mot en 

halvering av utsläppen till lägsta kostnad med nuvarande kunskapsläge. Förslagen sträcker sig end-

ast till 2021 eftersom ny teknik och kunskap då med all säkerhet gör att andra typer av åtgärder kan 

vara kostnadseffektiva eller att vissa av de nuvarande åtgärderna bör öka eller minska. I åtgärdsar-

betet kommer insatser att riktas mot de vattenförekomster som har sämst vattenstatus, men allt ar-

bete med avlopp etc gynnar givetvis samtliga vattenförekomster på Åland och Östersjön som helhet. 

Nedanstående åtgärdskombinationer minskar troligtvis inte utsläppen med 50 % i de värst utsatta 

vattenförekomsterna. Dock är vi säkra på att det på ett betydande sätt skulle minska utsläppen av 

näringsämnen till Östersjön jämfört med nuvarande nivå och därigenom bidra till en minskad över-

gödning.  
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Tabell 18. Åtgärder för en betydande minskning av utsläpp av näringsämnen till Östersjön.  

Åtgärd Målsättning  Ungefärlig 

kostnad 

per år 

Total 

reduktion 

av P och 

N 2021 

Kostnad per 

reduktionsenhet 

2010-2021 

Övrigt 

Anläggande av 

våtmark 

Mål 2013 

6 ha 

50000** 

euro 

6 ton N/år 

 

3 euro/kg N  

Mål 2021 

18 ha 

50000** 

euro 

18 ton 

N/år 

Riktad rådgiv-

ning 

Mål 2013 

50 företag 

50000 euro 4 ton N/år 4 euro/kg N  

Mål 2021 

150 företag 

50000 euro 12 ton 

N/år 

Musselodling Mål 2013 

12 ha 

180 

000*** 

euro 

 

4 ton N/år 

0,4 ton 

P/år 

45 euro/kg N 

450 euro/kg P 

Att investera i mus-

selodling är dessu-

tom att investera i en 

ny bransch. Mer 

förädlade produkter 

kan i framtiden göra 

att kostnaden blir 

betydlig lägre eller 

till och med negativ 

(dvs. genererar 

vinst). 

Mål 2021 

36 ha 

500 

000*** 

euro 

12 ton 

N/år 

1,2 ton 

P/år 

Fiskfoder Mål 2013 

50 % av fodret 

95 000 

euro 

 

2,3 ton 

P/år 

35 euro/kg P 

35 euro/kg P 

Möjligen skulle för-

bättringsöverskott 

kunna användas för 

att stimulera näring-

en att använda fod-

ret. 

Mål 2021 

100 % av fod-

ret 

190 000 

euro 

 

4,0 ton 

P/år 

Fiskfoder - al-

ternativ 

 

 

Mål 2013 

50 % av fodret 

 

 

 

0 euro 1,1 ton 

P/år 

- LR fattar ett beslut 

om att det nya fisk-

fodret från Foderrai-

sio är BAT och att 

utsläppen kan 

minska med 10 %. 

Detta ger 10 % 

minskade utsläpp 

och 10 % mer i 

fångst pga att det 

nya fodret är ca 20 

% effektivare. Det 

behövs dock en ut-

redning om det nya 

fodret, kan det räk-

nas som en BAT-

åtgärd, och om det är 

20 % effektivare etc. 

Mål 2021 

100 % av fod-

ret 

0 euro 2,0 ton 

P/år 

- 
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Recirkulations-

anläggning 

Mål 2013 

En 600 tons 

anläggning i 

drift 

420 

000*** 

euro 

30 ton 

N/år 

3,7 ton 

P/år 

17 euro/kg N 

120 euro/kg P 

 

Mål 2021 

Två 600 tons 

anläggningar i 

drift 

840 

000*** 

euro 

60 ton 

N/år 

7,4 ton P 

per år 

17 euro/kg N 

120 euro/kg P 

 

Byggande av 

kommunala re-

ningsverk och 

ledningsnät 

Mål 2013 1000 000* 

euro 

3 ton N/år 

0,8 ton 

P/år 

 Kostnaden delas av 

kommuner och land-

skapsregeringen. 

Mål 2021 400 000* 

euro 

5 ton N/år 

1,4 ton 

P/år 

 Lägre kostnad jäm-

fört med 2013 ef-

tersom en stor del av 

investeringen redan 

gjorts. 

Byggande av 

enskilda av-

loppslösningar 

Mål 2013 - - - Privata investeringar 

behöver göras för att 

uppfylla kraven i 

lagstiftning. 

 Mål 2021 - - - Privata investeringar 

behöver göras för att 

uppfylla kraven i 

lagstiftning. 

Miljöstödets 

basstöd LBU 

Mål 2013 

12400 ha 

ca  

3000000* 

euro  

Betydande -  

Reducerad höst-

bearbetning 

LBU 

Mål 2013 2100 

ha 

121800* 

euro år 

2013 

33 ton 

N/år 

3,7 euro/kg N  

Fånggröda LBU Mål 2013 200 

ha 

37200* 

euro år 

2013 

3 ton N/år 13 euro/kg N  

Minskad göds-

ling LBU 

Mål 2013 2500 

ha 

27500* 

euro år 

2013 

5,5 ton 

N/år 

5 euro/kg N  

Spridning av 

stallgödsel under 

växtperioden 

LBU 

Mål 2013 3200 

ha 

96000* 

euro år 

2013 

- -  

Flerårig extensiv 

vallodling LBU 

Mål 2013 2500 

ha 

560000* 

euro år 

2013 

- -  

Precisering av 

kvävegödsling i 

grönsaksodling 

Mål 2013 210 

ha 

49100* 

euro år 

2013 

- -  

Enligt LBU kommer 

ekologisk odling att 
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LBU 

Ekologisk pro-

duktion LBU 

Mål 2013 1900 

ha 

475000* 

euro år 

2013 

- - minska de närmaste 

åren pga. nya regler. 

Detta gör givetvis att 

de odlare som går 

över till konvention-

ell odling kan för-

väntas bidra till 

ökade utsläpp. 

Reglerad dräne-

ring 

Mål 2013 70 

ha 

 

10000* 

euro år 

2013 

1 ton N/år 10 euro/kg N Få undersökningar 

har gjorts om kost-

naden för reglerad 

dränering. Mycket 

tyder dock på att 

åtgärden är kost-

nadseffektiv samt 

kan ge större skör-

dar. 

 

Extra breda 

skyddszoner 

LBU 

Mål 2021 200 

ha 

 

30000* 

euro år 

2021 

3 ton N/år 10 euro/kg N  

Mål 2013 

40 ha 

29840* 

euro år 

2013 

0,5 ton 

N/år 

45 euro/kg N  

 

Stöd markerade med stjärna* finns redan med i nuvarande budget eller program. Gällande avlopps-

stöden är beloppet inte det samma som i budget eftersom inget långsiktigt specifikt avloppsprogram 

antagits. Beloppet är således en uppskattning. För stöd markerade med två stjärnor ** finns möjlig-

het att få visst stöd inom ramen för LBU. För stöd markerade med tre stjärnor *** kan en del av 

kostnaderna (framförallt investeringskostnader) täckas inom ramen för det åländska åtgärdspro-

grammet för fiskerinäringen 2007-2013. Uträkningarna finns i bilaga 2 i detta dokument. 

 

7.6.1 Kostnader för övriga åtgärder 

Förutom de kostnader som ingår i åtgärderna ovan tillkommer kostnader för att upprätta ett dricks-

vattenskydd. Uppskattningsvis kostar det mellan 20 000 – 50 000 euro att upprätta ett vattenskydds-

område beroende på storleken.  

 

Övervakningen av ytvatten måste utökas så att även de prioriterade och förorenande ämnena ingår. 

Med nuvarande upplägg kommer övervakningen av prioriterade ämnen att kosta ca 6000-6500 

euro/år beroende på gällande kurs för euron. Dessutom tillkommer arbetsinsatser för fältarbete. De 

sjöar som i första hand måste kontrolleras med avseende på prioriterade ämnen är dricksvattentäk-

terna (se bilaga 4).  

Därtill kommer kostnader för årliga makrofytundersökningar för såväl kustvatten som sjöar. Kust-

vatten: Att undersöka 12 -13 stationer per år och sammanfatta resultaten beräknas ta omkring 6-7 

veckor totalt. Vid dykarbetet krävs att man är minst 3 personer och en båt. Uppskattad minimikost-

nad för makrofytundersökningar i kustvatten: ca 18 000 -20 000 euro/år. 7 sjöar ska också undersö-

kas map makrofyter i ett rullande schema. Varje sjö delas upp i olika delområden (3-5) och under-

söks. Beroende på sjöns förhållanden går det att undersöka ett eller flera delområden per dag. Dess-

utom tillkommer kostnader för utvärdering och sammanställning av resultat. Kostnaderna för övrig 

miljöövervakning löper på som tidigare enligt fastlagd budget. 

 

Medel kommer även att behövas för de olika utredningar etc som nämns i kapitel 9. 
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8. ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR GRUNDVATTEN 

De viktigaste åtgärderna är att utarbeta skyddsplaner, övervaka grundvattnens status, undersöka 

grundvattenområden, använda jordbrukets miljöspecialstöd och att styra ny riskverksamhet till om-

råden utanför grundvattenområden.  

 

Grundvatten på Åland har idag både en bristfällig övervakning och ett bristfälligt skydd. Därför 

måste övervakningen utvecklas och det behövs utredningar av grundvattnens tillstånd. Skyddspla-

ner bör tas fram med föreskrifter gällande belastande verksamheter som åkerbruket, husdjursskötsel 

och pälsproduktionen, bosättning, trafik, industri, företagsverksamhet och lagring, kemikalie- och 

oljebehållare, avstjälpningsplatser, möjliga förorenade markområden samt marktäkter. 

 

För att uppnå miljömålet för grundvattnens del krävs att en tillräcklig statlig finansiering reserveras 

för grundvattenutredningar samt att grundvattenområdena beaktas på ett mångsidigt sätt i plane-

ringen av markanvändning. 

 

Kostnader för utökad grundvattenövervakning: 700-900 euro/år för en ny provpunkt.  

Kostnader för grundvattenutredningar: 15 000 euro/år. 

 

9. ANSVARSFÖRDELNING 

Som tidigare nämnts behövs en styrning av budgeten mot genomförbara åtgärder, liksom informat-

ionsinsatser och rådgivning från t.ex. olika myndigheter och byråer på landskapsregeringen, lag-

stiftningsarbete och forskning för att nå målet en god vattenkvalitet. Ansvaret är sålunda fördelat 

mellan olika aktörer som politiker, tjänstemän, forskare, kommuner, markägare och privatpersoner.  

 

Landskapsregeringens politiker 

Genom budgetstyrning kommer politikerna att se till att utvalda delar av konsekvensbedömda åt-

gärderna i kapitel 7 genomförs, liksom de förslag som tas upp under respektive sektor i kapitel 4. 

Förutom dessa åtgärder behövs det medel till upprättande av vattenskyddsområden, ett bättre 

grundvattenskydd och en utökad miljöövervakning. I kapitel 10 presenteras en sammanfattning av 

åtgärder som ska prioriteras och genomföras under den kommande förvaltningscykeln. Det finns 

fler förslag och idéer i såväl remiss-svaren i kapitel 11 som i bilaga 3 som politikerna kan använda 

framöver i fall de så önskar. 

 

Politikerna kan även fortsättningsvis initiera förslag på ändringar i befintlig lagstiftning där de anser 

att det behövs, liksom utbetala stöd till olika vattenvårdsfrämjande insatser. Bidrag kan även utbeta-

las till försöksverksamheter, pilotprojekt och andra forskningsprojekt som bidrar till en bättre vat-

tenkvalitet.  

 

Det är även viktigt att det internationella samarbetet gällande Östersjön fortsätter. I övrigt gäller att 

landskapsregeringen som helhet alltid beaktar hållbarhetsperspektivet vid olika beslut.  

 

Landskapsregeringens byråer och tjänstemän samt ÅMHM 

Byråerna på landskapsregeringen måste beakta de sektorspecifika kompletterande åtgärdsförslag 

som nämns inom deras ansvarsområden, dels i kapitel 4 och i kapitel 7-9 och dels i bilaga 3, och de 

bör initiera ändringar i lagstiftning där det behövs. De måste även bidra med information och råd-

givning så att vattenvården prioriteras inom alla områden. Det är viktigt att de långsiktiga målen 

som finns nämnda i miljöhandlingsprogrammet (2005-2008) fullföljs eller ombearbetas. 

 

Trafikavdelningen, byggnadsbyrån och jordbruksbyrån måste beakta kommande klimatförändringar 

och de konsekvenser detta får inom deras respektive verksamheter (se även kommentarerna under 

kommunerna). En sak som Näringsavdelningen bör fundera över är ifall bidrag och information 



 

 88 

gällande reglerad dränering kan utökas ytterligare eftersom åtgärden är mycket bra sett ur en kli-

matsynpunkt.  

 

Skogsbruksbyrån nämner i sitt utlåtande till landskapsregeringen att det finns en intressekonflikt 

mellan olika näringar och bevarandeintressen och de nämner dikning mot sjöar och hav som ett 

exempel. Här skulle det verkligen behövas ett samarbete mellan olika byråer så att regelverket inte 

skiljer sig åt. 
 

Fiskeribyrån måste fortsätta sitt arbete med miljöförbättrande åtgärder så som restaurering av våt-

marker för lek- och uppväxtområden, musselodlingsprojekt, miljöinnovativa fiskodlingsprojekt 

mm. Fiskeribyrån och miljöbyrån kommer att arbeta aktivt och i samarbete med näringen för en 

långsiktigt hållbar fiskodling utifrån ett nytt förslag, en ny fiskodlingsstrategi. Fiskeribyrån arbetar 

även med EU:s gemensamma fiskeripolitik och för att ett aktivt arbete görs för att integrera fiskeri-

politiken i ett bredare havspolitiskt sammanhang och med ett utökat ekosystemfokus. 

 

Miljöbyrån måste speciellt fundera över den vattenrelaterade miljöövervakningen. Det är viktigt att 

all övervakning uppfyller tydliga och gemensamma krav avseende kvalitet, tillgänglighet, spårbar-

het och jämförbarhet för att uppnå miljökvalitetsmål. Miljöbyrån måste även fortsätta sitt arbete 

med att upprätta skyddsplaner för befintliga dricksvattentäkter och för grundvattnet och med att se 

över muddringsföreskrifter samt hur grunda vikar ska skyddas. Miljöbyrån och/eller jordbruksbyrån 

bör fortsätta med sina inspirationsvandringar för bönder. Byråerna måste även samarbeta när det 

gäller att genomföra riktad rådgivning på bästa sätt. Det är viktigt att tjänstemännen framhåller att 

det finns ett sådant behov så att ansvariga politiker kan avsätta medel för detta. Jordbruksbyrån bör 

också fundera över hur Landsbygdsutvecklingsprogrammet och miljöstödet kan utvecklas. Jord-

bruksbyrån måste se till att de åtgärder som föreslås inom jordbruket, i kombinationspaketet, ge-

nomförs. Beräkningar från Sveriges Lantbruksuniversitet 
20

 visar att kväveutlakningen från jord-

bruksmark har minskat mellan 1995 och 2003. De två största orsakerna bakom minskningen var 

ökad kväveeffektivitet i odlingen och odling av så kallade fånggrödor eller vårbearbetning. Det är 

alltså mycket viktigt att bibehålla eller utöka åtgärder av detta slag.  

 

Miljöbyrån kommer även att vara pådrivande när det gäller det fortsatta arbetet med åtgärdspro-

grammet. Mycket av arbetet kommer att ske i form av olika samråd och arbetsgrupper. Föreslagna 

åtgärder kommer att följas upp, bland annat genom en delrapport (interimrapport). Dessutom kom-

mer miljöbyrån att fortsätta arbeta för att olika förslag från bland annat bilaga 3 genomförs ifall så 

är möjligt. 

 

Ålands miljö- och hälsoskydsmyndighet (ÅMHM), som är prövnings- och tillsynsmyndighet enligt 

bl.a. vattenlagen, behöver göra en översyn av verksamheter under deras tillsyn som kan ha en på-

verkan på vattenmiljön. Ytterligare inspektionsprojekt kan behöva genomföras. Informations- och 

utbildningsinsatser riktade till verksamhetsutövarna kan även vara aktuella för att förbättra kun-

skapen om och efterlevnaden av lagstiftningen. Det är t.ex. viktigt med en skärpt kontroll av för-

säljningen av biologiskt verksamma båtbottenfärger. ÅMHM kan även lämna förslag till förbätt-

ringar i lagstiftningen till lagstiftande myndighet, landskapsregeringen.  

ÅMHM utför även huvuddelen av provtagnings- och analysarbetet i landskapsregeringens vattenö-

vervakningsprogram samt delar i den nationella algövervakningen. 

Ett nära samarbete mellan landskapsregeringen och ÅMHM i flera vattenrelaterade frågor samt gäl-

lande hantering och informationsutbyte av data behövs. 

 

Kommunerna 

Det är viktigt att kommunerna och övriga ansvariga i sitt arbete tar klimatförändringarna i beak-

tande när det gäller infrastruktur som t.ex. vägar, vattenförsörjning, avloppsrening, sjöfart etc. Dag-

                                                 
20

 Johnsson, H. och Mårtensson, K. (2005). Beräkning av kväveutlakningen mellan 1995 och 2003 och den förväntade 

effekten av åtgärder som föreslagits för minskade utlakningseffekter. 
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vattensystemens dimensionering och kapacitet är kritiska faktorer för att begränsa skadorna vid ex-

trem nederbörd. Vägar måste tåla klimatets variationer. Här måste man ta hänsyn till ändrade risker 

för ras och skred, förändrade tjäle- och grundvattenförhållanden, samt att trummor och broar måste 

kunna släppa igenom tillräckligt med vatten under extrema förhållanden. Kraftigare temperatur-

extremer tär på vägarna. Vattenförsörjning är i högsta grad väder- och klimatberoende. Förutom 

påverkan på tillgången på vatten så påverkas dess kvalitet av förhöjda sommartemperaturer. Över-

svämningar kan slå ut avloppsreningsverk och medföra att ytvatten förorenar grundvattentäkter. 

Torrare somrar och ändringar i havsnivån påverkar risken för saltvatteninträngning till vattentäkter 

och VA-nät. I samband med översvämningar kan också miljöfarliga ämnen komma i omlopp när 

industriområden och deponier berörs. Flygfält och hamnar är ofta belägna i utsatta områden med 

avseende på höga vattenstånd och en eventuell förhöjning av havets nivå. Regionala översiktplaner 

borde upprättas. 

 

Om grundvattennivåerna sänks i områden som får torrare förhållanden så ökar risken för marksätt-

ningar. Ändrade grundvattenförhållanden och portryck får också markkemiska konsekvenser och 

påverkar utlakningen av föroreningar. 

 

Kommunerna skulle även kunna upprätta en strandpolicy för sina områden. 

 

Markägare, näringslivet och övriga privatpersoner 

Alla berörda parter ska givetvis följa den aktuella miljöskydds- och vattenskyddslagstiftning som 

finns. Men utöver det finns det många frivilliga åtgärder som varje person kan göra. Varje berörd 

person kan se till att upprätthålla tillräckliga skyddszoner invid vattendrag, anlägga sedimentations-

dammar eller ha trädridåer längs vattendrag. Varje person kan se till att de inte belastar dagvatten-

systemen med miljöfarliga ämnen och att de har godkända avloppsanläggningar. Det går att byta ut 

sin 2-taktare mot en mer miljövänlig båtmotor och använda alkylatbränsle osv. Det är viktigt vid 

varje beslut som ska tas noga överväga vilka konsekvenser det får för miljön. Det går mycket bra att 

vända sig till landskapsregeringens olika byråer för att få råd och stöd i dessa frågor. 

 

10. SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER SOM SKA PRIORITE-
RAS UNDER FÖRVALTNINGSCYKELN 

Landskapsregeringens förslag och ställningstaganden 

Landskapsregeringen prioriterar Östersjöns välbefinnande och anser att det är av yttersta vikt att 

vattnens kvalitet förbättras. Landskapsregeringen anser att det är mycket viktigt att havets och kust-

områdenas resurser ska utnyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras samtidigt som 

havsanknutna näringar kan utvecklas, växa och bidra till att stärka Ålands konkurrenskraft. Däremot 

får dessa näringar inte utarma ekosystemet utan måste vara hållbara inte bara ur ett ekonomiskt och 

socialt perspektiv utan även ur ett ekologiskt perspektiv. 

 

De åländska vattnen påverkas dels av egna utsläpp, dels av belastning som kommer från andra län-

der via havsströmmar och nederbörd. Arbetet för att förbättra vattenkvaliteten måste därför bedrivas 

på två fronter, dels genom åtgärder på Åland för att minska de egna utsläppen, dels genom internat-

ionellt samarbete. 

 

Genom t.ex. EU-arbete och arbete i HELCOM ska det internationella samarbetet för att förbättra 

vattenkvaliteten i Östersjön i sin helhet och i vår ytterskärgård stärkas. Även övrigt vatten på Åland 

måste förbättras och skyddas. Det gäller t.ex fiskevatten, ytvattentäkter, grundvatten som används 

som dricksvatten samt de inre vikar som är känsliga för våra egna utsläpp.  

 

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra alla beslut som landskapsregeringen fattar.  
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Det internationella samarbetet  

Landskapsregeringen kommer att arbeta aktivt med: 

 

 Att bidra till att HELCOM:s aktionsplan genomförs 

 EU:s strategi för Östersjön 

 Det marina direktivet 

 Att Östersjön ges status som ett pilotområde i ovan nämnda internationella samarbeten  

 Stöjda totalförbud mot utsläpp av toalettavfall från kryssningsfartyg och passagerarfärjor i 

hela Östersjön 

 Hållbart fiske  

 Bidra till arbetet för att skydda marina områden  

 Bidra till att en handlingsplan för hanteringen av invandrade arter tas fram  

 

Åtgärder på Åland  

En viktig princip för arbetet med att ta fram åtgärder på Åland är att samråd och diskussioner ska 

genomföras med alla berörda parter. Nedanstående åtgärder bygger således dels på svaren i den 

tidigare remissrundan, dels på de diskussioner som förts vid möten med berörda parter. Uppfölj-

ningen av vattenåtgärdsprogrammet blir kontinuerlig med en revidering vart fjärde år.  

 

För att minska övergödningen till Östersjön kommer landskapsregeringen att vidta följande åtgärder 

för att minska utsläppen i betydande grad till 2021. Till grund ligger åtgärderna i konsekvensutred-

ningens kombinationspaket (kapitel 7), liksom förslag i åtgärdsprogrammets kapitel 4. Kombinat-

ionpaketet är om det följs tillfullo en riktning mot en halvering av Ålands samtliga utsläpp. 

 

Jordbruk: 

Belastningen inom jordbruk ska minskas genom en kombination av åtgärder som tas fram i samråd 

och dialog med jordbrukarna.  

 

För att åstadkomma utsläppsminskningar på Åland är det önskvärt att miljöstöden utnyttjas bättre 

och effektivare. För att öka användningen av de miljöåtgärder (se kombinationspaketets förslag) 

som ger bäst effekt behövs utökad rådgivning och information riktad direkt till jordbrukarna. Insat-

serna ska också riktas mot de områden som ger bäst effekt. I ett första skede ska rådgivningen vara 

inriktad på jordbruk som är belägna vid speciellt känsliga vattenområden, så som dricksvattentäkter 

och övergödda inre havsvikar. Rådgivning, styrning och uppföljning utvecklas i samråd mellan 

ÅPF, jordbruksrådgivarna, jordbruks- och miljöbyrån. 

 

Viktiga konkreta åtgärder:   

 Riktad rådgivning införs med Greppa Näringen
21

 

som modell. Insatserna ska också styras mot de åtgärder som är mest effektiva ur miljösynpunkt 

(se resonemang i åtgärdsprogrammets kapitel 4 avseende jordbruk). 

 Stöd ska utbetalas till våtmarker/kombinationsbassänger. 

 Bidrag betalas ut till lokala vattenvårdssatsningar som t.ex. reglerad dränering och sedimen-

teringsdammar för uppfångade av fosfor. 

 Ett pilotprojekt med de nya fosforfällorna vid diken genomförs. 

 

Det behöver utredas hur faktiska utsläppsminskningar kan följas samt hur beräkningsmodellen kan 

ombearbetas. Arbetet ska genomföras som ett samarbete mellan jordbruksbyrån och miljöbyrån. 

Det är viktigt att kunna påvisa att åtgärder som vidtas faktiskt ger konkreta resultat. Därför behöver 

olika pilotprojekt med konkreta mätningar genomföras.  

 

                                                 
21

 Ett kunskapsprojekt som syftar till att göra lantbrukare medvetna om hur de kan minska kväve- och fosforläckage. 
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Skogsbruk: 

Regelverket måste ses över eftersom Skogsbruksbyrån upplever en intressekonflikt mellan olika 

näringar och bevarandeintressen där olika regler gäller för samma markägare, t.ex. vid dikningar 

mot hav och sjö, beroende på om man är kund hos skogsbruks-, jordbruks- eller miljöbyrån. 

 

Bosättning/avlopp:  

Belastningen från avloppsvatten kan ytterligare minskas främst genom förbättrad avloppsvattenre-

ning i befintliga reningsverk, utbyggnad av kommunalt avlopp, ombyggnad av dåligt fungerande 

enskilda avloppsanläggningar. En övergång till kretsloppsanpassad avloppsbehandling kan även 

minska belastningen liksom en slamhantering med mycket små utsläpp av fosfor, kväve och andra 

förorenande ämnen. Förebyggande åtgärder behövs för att få en sådan kvalitet på slammet som gör 

det möjligt att återföra näringsämnena i slammet till jordbruket. Man får inte heller glömma bety-

delsen av att se till att befintliga avloppsanläggningar fungerar i överensstämmelse med givna mil-

jötillstånd och att enskilda avloppsanläggningar byggs om i enlighet med lagstiftningen.  

 

Bräddning av orenat avloppsvatten från pumpstationer och reningsverk är för närvarande ett pro-

blem som åtminstone delvis kan åtgärdas genom att täta befintliga avloppsledningsnät inklusive 

brunnar och pumpstationer. Åtgärder för att rena och fördröja avrinningen av ytvatten och dagvatten 

från hårdgjorda ytor som gator och parkeringsplatser minskar även utsläppen av näringsämnen och 

andra förorenande ämnen.   

 

 

Konkreta åtgärder: 

 Förbud att använda tvättmedel som innehåller fosfor 

 Fortsatt utbyggnad av kommunala avlopp 

 Fortsatt finansieringsstöd för investeringar i kommunalt avlopp 

 Fortsatt ombyggnad av enskilda avlopp med dålig reningsgrad 

 Fortsatt tillsyn av befintliga avloppsanläggningar för uppnå högsta möjliga reningsgard 

 Tätning av avloppssystem för att minska risken för bräddning av orenat avloppsvatten från 

pumpstationer och reningsverk 

 Inventering av avloppen till reningsverken för att identifiera avloppsvatten med höga halter 

förorenande ämnen. Målet är att få ett kvalitetssäkrat avloppsslam som kan återföras till 

jordbruket 

 Främja byggandet av kretsloppsanpassade avloppsanläggningar genom rådgivning och 

finansieringsstöd 

    

Bosättning/dricksvattenförsörjning 

Landskapsregeringen ska i samråd med mark- och vattenägare öka skyddet av vatten som är viktiga 

för dricksvattenförsörjningen.  

 

Konkreta åtgärder: 

 Vattenskyddsplaner för såväl yt- som grundvatten tas fram.  

 Grundvattenutredningar genomförs och ett skydd för grundvattenområden upprättas.  

 

Skydd av biologisk mångfald  

Landskapsregeringen ska i samråd med mark- och vattenägare öka skyddet av vatten som är viktiga 

för fisket och den biologiska mångfalden. 

 

En arbetsgrupp som utrett möjligheterna till ökat skydd av grunda havsvikar fortsätter sitt arbete. 

Inom ramen för det nystartade Interreg projektet NANNUT-projektet sker insamling och samman-

ställning av ny och gammal information om undervattensnatur. I nära samråd med den åländska 

arbetsgruppen och i samråd med fiskerimyndigheter, kommuner och andra berörda instanser tas 

fram förslag till skyddsområden. 
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Sjöfart- och småbåtstrafik 

Landskapsregeringen strävar till att i samråd med rederierna aktivt delta och ta en ledande roll i det 

regionala samarbetet för att minska sjöfartens utsläpp till luft och vatten, t.ex. inom ramen för EU:s 

strategi för Östersjön. 

 

Landskapsregeringen stödjer Sveriges arbete med ett samordnat regelverk som förbjuder utsläpp av 

avloppsvatten från småbåtar. 

 

Fiskodlingar: 

Landskapsregeringens vision och målsättning på sikt är att allt vattenbruk ska vara kretsloppsanpas-

sat och utsläppsneutralt. 

 

Den riktgivande målsättningen är att nettobelastningen ska minska i betydande grad till 2021.   

 

Det är av stor vikt att de detaljerade målsättningar och de tidsramar som slås fast är realistiska och 

att näringen är involverad i det arbetet. Detaljerade utsläppskrav och -mål slås fast i samband med 

att ett genomförandeprogram fastslås i slutet av 2010. 

 

Viktiga konkreta åtgärder 

 En åländsk samrådsgrupp bildas med representanter från alla berörda parter där målsätt-

ningarna, utredningarna, de konkreta åtgärderna och lagstiftningen diskuteras. 

 

 Utredning om behovet av ändrad lagstiftning 

I arbetet ingår att en utredning/översyn görs för tillstånden för fiskodlingar, vilket inkluderar 

nödvändiga förändringar av lagstiftningen gällande t.ex. tillståndens längd, BAT (Bästa 

Tillgängliga Teknik) samt målsättningar och krav avseende utsläpp. Målsättningen är att ut-

redningen genomförs under 2010.  

 

 Utredningar om BAT, kretsloppslösningar och kompensatoriska åtgärder 

Aktuella BAT-åtgärder, kretsloppslösningar med t.ex. Östersjöfisk eller musselmjöl som fo-

derråvara, fiske och musselodling som kompensatoriska åtgärder behöver utredas. Samarbe-

te inleds med både Sverige och Finland. 

 

 Målsättningen drivs i internationella samarbetsgrupper 

Landskapsregeringen blir en pådrivande aktör för en mer hållbar fiskodling på Östersjönivå. 

Åland arbetar för ett utökat samarbete med Finland och Sverige i arbetet för en hållbar fiskod-

ling. 

Landskapsregeringens målsättning drivs därmed: 

- i en åländsk samrådsgruppen med representanter från alla berörda parter  

- nationellt i kontakterna och samarbetet med riksmyndigheterna. 

- i en nordisk ’Östersjöarbetsgrupp’ mellan Åland, Finland, Sverige, ev Danmark bildas där 

harmonisering av regelverk diskuteras, initierad av Åland. 

- i arbetet inom EU och HELCOM.  

 

Övriga åtgärder  

 Planeringsmodeller och -underlag för den unika åländska skärgårdsnaturen, de åländska 

kustområdena och deras undervattensmiljöer tas fram i enlighet med plan- och bygglagen. 

Utifrån underlaget kan sedan landskapsregeringen fatta eventuella beslut och utfärda re-

kommendationer för etablering av verksamheter (t.ex. vindkraft, täkter, vägar, större stug-

byar, musselodlingar etc) som har en inverkan på natur- och vattenmiljöer. Verksamheterna 

styrs så att ekologisk, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling främjas. 
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 Landskapsregeringen ska utreda och utvärdera avgiftssystem /ekonomiska styrmedel avse-

ende utsläpp av fosfor- och kväveföreningar till havet. I arbetet ingår t.ex musselodlingens 

roll i ett system med utsläppshandel med kväve och fosfor. Landskapsregeringen ska för-

söka etablera ett samarbete med Sverige som kommer att arbeta med ett liknande projekt.  

 

 Möjligheterna och förutsättningarna för storskalig musselodling på Åland utreds. I projektet 

ingår anläggande av en storskalig musselodling.  

 

 Nödvändig förändring av lagstiftningen genomförs, tex gällande muddringar vid vikar som 

är viktiga ur fiske- och leksynpunkt. Täktlagstiftningen på Åland förändras och kompletteras 

så att grund- och ytvattenfrågor alltid behandlas i tillståndsförfarandet. Alla täkttillstånd bör 

handläggas av samma myndighet. 

 

 Informationsinsatser genomförs för att minska användningen av farliga ämnen i båtbotten-

färger. 

 

 En handlingsplan för hanteringen av invandrade arter ska tas fram 

 

10.1 Kostnadsuppskattning för att genomföra de prioriterade åtgärderna 

I kapitel 7.6 framgår kostnaderna för olika åtgärder. De flesta åtgärderna kommer att utföras inom 

redan befintlig budget. För insatsen riktad rådgivning kommer medel att användas från landsbygds-

utvecklingsprogrammet. Det införs även möjligheter att söka stöd till olika våtmarkslösningar.  

Dessutom tillkommer kostnader för upprättadet av vattenskyddsområden. De kostnaderna är mer 

svåra att beräkna och tillkommer framför allt under den senare delen av arbetet, dvs efter år 2010. I 

övrigt tillkommer kostnader för tjänstemännes arbetsinsatser och deltagande i olika arbets- och sam-

rådsgrupper, liksom kostnader för olika pilotprojekt. Den utökade miljöövervakningen kommer att 

kräva ökade kostnader för landskapsregeringens miljöbyrå.  

 

11. UTREDNING AV SAMARBETET 

Samarbete har skett i flera olika led och på olika nivåer, både lokalt inom Åland och nationellt med 

Finland samt internationellt i samarbete med övriga nordiska länder. Interkaliberingsmöten har hål-

lits, liksom andra nordiska möten. Ett flertal kontakter har även skett både personligt samt via tele-

fon och e-post med Finlands miljöcentral.  

 

11.1. SAMARBETE OCH INFORMATIONSINSATSER PÅ ÅLAND 

Under våren 2008 skickades information om vattendirektivet och tillhörande planer till olika intres-

seorganisationer som t.ex. Hushållningssällskapet, Odlarringen, Fiskodlarna, kommuner, hamnar, 

företagareföreningen, Östersjöfonden, Agenda 21-kontoret, Natur och Miljö rf., landskapsregering-

en och dess jordbruksbyrå i synnerhet samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Möten har 

bokats i omgångar under våren 2008 och besökarantalet har varierat (3-40 personer/gång).  Diskuss-

ionsmöten med kommuner och intresseföreningar har hållits under 4 tillfällen under våren 2008 

(den 29.2, 12.3, 6.5 samt v.20). 

 

 Vattenmiljöseminarium med diskussion om åtgärder hölls för allmänheten den 23 maj 2008. 

 Diskussionsmöte gällande skyddet av dricksvatten hölls den 22 oktober 2008. 

 Allmänheten har fått information om vattenmiljöseminarium och åtgärdsprogram via annon-

ser i Ålandstidningen och Nya Åland, samt via fristående artiklar i båda tidningarna. In-

formation om seminariet har även varit utlagt på landskapsregeringens officiella hemsida. 

Allmänheten har även fått tillgång till en e-postadress dit de kan skicka in sina förslag, syn-

punkter och idéer. En del förslag och synpunkter har inkommit. 
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 På landskapsregeringen hemsidor om miljö finns ett flertal dokument och länkar utlagda 

som rör vattendirektivet och åtgärdsprogram samt förvaltningsplan. De första utkasten till 

åtgärdsprogram och förvaltningsplan finns under följande länk: 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/vattendirektiv.pbs 

 

Samrådsmöten har även hållits under våren och hösten 2009 gällande de första utkasten till såväl 

åtgärdsprogram som förvaltningsplanen. Allmänheten har informerats via annonser i tidningarna 

och på andra sätt. Allmänheten har haft möjlighet att lämna in synpunkter såväl muntligt som skrift-

ligt. 

 

11.2. INKOMNA SYNPUNKTER, FÖRSLAG OCH KOMMENTARER 

Nedan presenteras inkomna förslag under 2008. Alla inkomna förslag har antecknats och presente-

ras nedan utan rangordning. Sedan följer information från samrådsmötena som hållits under 2009. 

 

 Höga hastigheter genom trång skärgård ger problem med sugningar (farleder  

      och tidtabeller bör ses över). Förlängda tider för fraktbåtar skulle minska  

      energiförbrukningen märkbart. 

 Gränsen för svavel i bränsle skulle kunna sänkas (från 1,5 % till 0,5 %) 

 Verka för förbud att pumpa ut gråvatten på internationellt vatten (jämför  

bunkring av vatten mot det som pumpas i land). 

 Vilken skulle nyttan bli av att förbjuda fosfater i tvättmedel? 

 Lobba för att fritidsbåtar även i Sverige ska pumpa iland latrintanken. 

 Verka för kretsloppsanpassade fiskodlingar och jordbruk. 

 Utred möjliga filteranläggningar för balastvatten för att minska antalet  

främmande arter som kommer till Östersjön. 

 Verka för båtbottentvätt och miljövänligare båttenfärger. 

 Utökad mottagningskapacitet för gråvatten i Mariehamn. 

 Smidigare mottagning av spillolja i Mariehamn. 

 Hägna in badplatser så att inte betande djur kan förorena vattnet. 

 ”Vindmöllor" som i stället för att producera energi skulle pumpa havsvatten från ca 15 me-

ters djup nedåt mot djupare skikt med hjälp av en skruv i ett rör. Därigenom sker en om-

blandning av mindre kontaminerat, syrerikt vatten med ytvatten av sämre kvalitet. 

 Vattnet på Åland skulle naturligt bli mycket bättre om man satte en lägre gräns för hur 

många djur en jordbrukare får ha. 

 Fler och större öppningar byggs i vägbankarna över sund från Espholm ut till Järsö. Med 

stor sannolikhet är förhållandena likartade på andra ställen där vattengenomströmningen 

stoppats genom vägbankar. Vid alla framtida vägbyggen i skärgården måste vägbankar und-

vikas. 

 Anlägg våtmarker som renar dagvatten. 

 Låt inte vatten från jordbrukares åkermark rinna orenat ut i dikena. 

 

11.2.1 Samrådsmöten 2009 

Under våren och hösten 2009 genomfördes flera samrådsmöten. Nedan följer en sammanfattande 

text för alla möten i datumordning. 

 

 

 

Samråds- och diskussionsmöte med intresseföreningarna, dvs Östersjöfonden, Vattenskydds-

föreningen, Natur och Miljö. Mötesdatum den 5 mars 2009. 6 deltagare. 

 

Kraven på fiskodlingar och jordbruk måste vara mycket strängare. Det var den allmänna uppfatt-

ningen hos alla deltagare. Några av deltagarna förespråkade handel med utsläppsrätter. Då kan man 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/vattendirektiv.pbs
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ställa kravet på tex fiskodlarna att de ska skära ned på sina utsläpp med ”något rimligt som går att 

uppnå” och OM de inte uppfyller det så ska de betala för det, dvs vidta åtgärder för kompensera 

överutsläppen. 

 

Natur och miljö förespråkade att man skulle ha utsläppsrätter per capita och inte peka ut någon en-

skild verksamhet. BSAP-siffror (Baltic Sea Action Plan) för kväve och fosfor kunde användas.  

 

De konkreta siffror som vi kommer att ha med i åtgärdsprogrammet är siffror för hur mycket 

minskningar av kväve och fosfor som behövs för att varje vattenförekomst ska uppnå en god status. 

Dessa siffror ska finnas framtagna till december. 

 

Intresseföreningarna tyckte också att miljöstöden för jordbruken skulle vara mer styrda och diffe-

rentierade. 

 

De internationella åtaganden som behövs diskuterades också. 

 

Samråds- och diskussionsmöte gällande jordbruk.  Mötesdatum den 11 mars 2009. 5 delta-

gare (från länsstyrelsen och Jomala, Lemland samt Finströms kommun). 

 

Frågan gällande riktad rådgivning kom upp. Deltagarna på mötet ansåg att rådgivningen borde vara 

gratis och inte kopplad till miljöstöden. Några menade att byråkratin redan är för krånglig idag. 

 

En deltagare ansåg att det bör finnas mer konkreta råd om vilka åtgärder som ger bäst effekt när det 

gäller näringsläckage och att de ska vara anpassade efter de åländska förhållandena. Det går ju att ta 

fram en lista på olika åtgärder som har stor effekt, men det är oftast en kombination av åtgärder som 

sammantaget ger den bästa effekten. Dessutom måste man ju titta på varje områdes speciella förut-

sättningar. Ifall skyddszoner ska anläggas så spelar ju faktorer som dränering, jordart och lutning 

roll, tex. Tanken är ju att rådgivaren ska åka ut till varje gård och ge råd efter den gårdens speciella 

förutsättningar. Frågan är hur en tjänst som riktad rådgivare ska finansieras. 

 

Informationsspridning är mycket viktigt, dvs att inspirera och informera bönderna. Jomala kommun 

fick i våras en otroligt nyttig och intressant guidad tur med vår våtmarksexpert. Våtmarksexperten 

var väldigt inspirerande, pedagogisk och rolig att lyssna på. Kommunrepresentanten från Jomala 

menade att sådana guidade turer vore något för alla bönder. Och kanske speciellt nyttig för bönder-

na runt Möckelbybäcken. Detta skulle också kunna vara något för bönder i de andra kommunerna. 

Våtmarksinspirationsdagar för bönder.  Där en inspirerande konsult tar med bönderna runt i deras 

marker och berättar om vad man skulle kunna göra på just deras mark. Problemet är väl just eko-

nomin. Vem ska finansiera ett sådant projekt? 

 

En mycket intressant och viktig aspekt som togs upp var frågan om vart Lotsbroverkets rötslam tar 

vägen. Det används troligen vid utfyllnader vid byggen av vägar etc. Dessa massor är ju oerhört 

näringsrika och kan ju även innehålla tungmetaller. Ifall de används som utfyllnader nära diken och 

vattendrag så innebär det ju en ganska stor påverkan. Denna sak får vi på miljöbyrån fundera vidare 

på. 

 

Ytterligare en sak som togs upp var frågan gällande Långsjön. Det finns en dammlucka i Långsjön. 

Vid en roddtur i somras upplevde en av mötesdeltagarna att det vimlade av fisk i sjön som verkade 

vilja ta sig därifrån, via dammluckan. Dammluckor i sjöar är ju aldrig bra, för de utgör ju vand-

ringshinder för såväl fisk som andra djur. Det är ju viktigt att avlägsna vandringshinder för fisk. 

Frågan kommer att bollas vidare till Fiskeribyrån. 

 

Samråds- och diskussionsmöte gällande jordbruk.  Mötesdatum den 25 mars 2009. 11 delta-

gare (ÅPF, Hammarlands, Finströms och Jomala kommun, jordbruksbyrån, hushållnings-

sällskapet och försöksstationen). 
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Riktad rådgivning diskuterades. De flesta ansåg att det kunde vara en bra väg att gå, under förut-

sättning av rådgivningen var fri för bönderna. Greppa näringen ansågs som en bra modell generellt. 

Problemet är dock finansieringen. Det går inte att använda miljöstödsprogrammet idag. 

 

Våtmarker och kombinationsbassänger ansågs också som en bra lösning. Det stöd man kan få från 

jordbruksbyrån för att investera i en våtmark är mellan 50-70 %. Det ansågs som en bättre lösning 

ifall nationella medel kunde användas till våtmarker, vilket vi borde framhålla för LR. 

Vägbyggen diskuterades. Hur mycket av utsläppen står den näringsrika mark som används vid väg-

byggen för? Frågan borde bland annat diskuteras med trafikavdelningen. 

 

En deltagare påpekade att skörd av vass kunde minska på läckaget från åkermarken. Genom att vas-

sen är användbar som bioenergiråvara - antingen till biogas eller som frystorkad till pellets - får man 

en win-win effekt i form av dels minskad urlakning dels energi. 

 

Inspirationsdagar för bönder diskuterades. Vi enades om att försöka boka våtmarkskonsulten Peter 

Feuerbach en hel vecka i slutet av maj/början av juni. Miljöbyrån kontrollerar med Peter. Tanken är 

att Peter skulle ta med sig bönder på vandringar vid sk ”hotspots”, tex vid olika diken, och berätta 

om vilka problemen är och hur de ska kunna åtgärdas. Tage Eriksson på ÅPF ska ta fram förslag på 

lämpliga vandringar. Försöksstationen kan eventuellt erbjuda boende för våtmarksexperten. Möjlig-

heterna till delad finansiering diskuterades. Det finns ju möjligheter att anlita Peter för egen räk-

ning, för något planerat våtmarksprojekt, när han är här. Miljöbyrån skulle inte behöva stå ensam 

med finansieringen i så fall. Ifall vi kan få Peter att komma hit skulle även en förberedande miljös-

kola finnas i Lantbruksnytt, där Peter skriver texter med goda tips och råd. 

 

Samråds- och diskussionsmöte gällande åtgärdsprogrammen för vatten och fisk. Mötesdatum 

den 23 april, fm. 3 från miljöbyrån, 2 från fiskeribyrån. 

 

Olika åtgärder diskuterades, liksom stödnivåer i fiskeribyråns åtgärdsprogram. 

 

Diskussionsmöte den 23 april gällande pilotprojekt inom musselodling. Deltog gjorde repre-

sentanter från: ÅMHM, producentförbundet, försöksstationen, fiskodlarföreningen, fisk- 

samt musselodlare, miljöbyrån och marinekologen Odd Lindahl. 12 personer. 

 

Musselodlingar och pilotprojektet diskuterades. 

 

Samråds- och diskussionsmöte för allmänheten gällande åtgärdsprogrammet för vatten. Mö-

tesdatum den 23 april. Runt 33 personer fanns närvarande. 

 

Mötet började med information om åtgärder, sedan följde en föreläsning om miljömusslor som åt-

gärd för att rena vatten. Därefter fördes en diskussion om olika frågor gällande åtgärdsprogrammet 

o musselodlingar. 

 

Saker som avhandlades:  

 Frågor om musslors upptag av tungmetaller och radioaktivitet. 

 Jordbruk. Några ansåg att tillsynen var bristfällig och behövde skärpas till. Någon annan på-

pekade vikten av informationsinsatser till bönder. Dessutom diskuterades miljöstödspro-

grammet. Det fanns önskemål om att det skulle vara mer styrt och att det behövdes föränd-

ringar. 

 Åtgärdsprogrammets form. Några var kritiska och tyckte att det kunde vara tydligare och 

mer konkret. 

 I övrigt framkom inga nya åtgärdsförslag. 
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Samråds- och diskussionsmöte avsett för landskapsregeringen - byråer och ÅMHM. Mötesda-

tum: 6 maj. Deltog gjorde 2 representanter från kulturmiljöenheten, 2 från miljöbyrån och 1 

person från ÅMHM.  

 

Muddring diskuterades. Den allmänna synpunkten är att det är viktigt med information om alla 

muddringar som utförs. Anmälningsplikt för alla muddringar skulle behövas, liksom att information 

sprids bättre internt. Muddringar och andra vattenverksamheter kan påverka fornminnen och andra 

kulturminnen. Museibyrån behöver information om muddringar, sprängningar och byggande i vat-

ten på förhand, så att de kan medverka till att styra bort dessa riskverksamheter från fornminnen etc. 

Ett problem finns när det gäller skrivningarna i vattenlagens 2 kapitel 8 §, där strandägare har rätt 

att utsätta angöringspåle etc. Dessutom skulle det behövas en bättre tillsyn över muddringar. 

 

Överlag finns det brister i lagstiftningen. Hur ska t.ex. en mindre brygga definieras? Det behövs 

även definitioner för vad vattendrag är. 

 

Översiktsplaneringar skulle behövas överlag. 

 

Museibyrån påpekade om de miljörisker som finns vid golfbanor nära vatten, som t.ex. vid slotts-

undet vid Kastellholms slott. ÅMHM påpekade att de måste följa samma regler som jordbrukare när 

det gäller spridning av gödsel och bekämpningsmedel. 

 

En diskussion uppstod gällande bryggkonstruktioner. Gamla metoder används inte längre när det 

gäller att anlägga bryggor, utan oftast byggs moderna bryggor med impregnerat trä. Impregnerat trä 

innehåller ämnen som inte är bra ur miljösynpunkt. Hur mycket av dessa ämnen kommer ut i vat-

tenmassan och lagras i sedimenten? Det finns alternativ till impregnerat trä, nämligen lärkträd och 

kådrika tallar. Ju mer kådrika tallar desto längre hållbarhet. Dessutom finns det andra metoder, man 

kan ånga träet. Vi konstaterade att denna fråga främst handlar om att sprida information och att 

bryta konsumtionsmönster. Landskapsregeringen kan dock hålla sig till miljöpolicyn, utgöra ett gott 

exempel och välja ett miljö- och hållbarhetsstänkande vid beställningar av arbeten. 

 

Samråds- och diskussionsmöte med skogsbruksbyrån. Mötesdatum: 13 maj. Deltog gjorde 3 

representanter från skogsbruksbyrån och undertecknad från miljöbyrån.  

 

Skogscertifieringen diskuterades. Alla skogsbruk med mer än 2 ha skog är anslutna på Åland. Kra-

ven i certifieringen är ganska stränga, dvs det tas stor miljöhänsyn, och speciellt när det gäller dik-

ning. Skogsbruksbyrån ansåg att det är en brist att det råder olika regler inom jord- och skogsbruk 

när det gäller diken. Inom skogsbruket måste de lämna skyddszoner som är ganska breda, medan 

jordbrukare ofta plöjer så nära diket det går eller röjer träd och busk precis intill vattendrag. Överlag 

konstaterades att man med hjälp av skogscertifieringen tar stor miljöhänsyn genom att man har di-

kesavbrott, slamgropar och skyddszoner, mm. Reglerna borde ses över så att de blir så lika som 

möjligt inom områdena skogsbruk, jordbruk och naturvård. 

 

När det gäller åtgärdsprogrammet och kopplingarna till miljöhandlingsprogrammet avseende t.ex. 

målsättningarna så borde dessa kanske strykas då det saknas referensvärden och således inte går att 

följa upp.   

 

Nytt åtgärdsförslag: att försöka styra viltvatten till områden där de gör mest nytta för vattenvården. 

 

Samråds- och diskussionsmöte med fiskodlarföreningen. Deltog gjorde 3 representanter från 

fiskodlarföreningen och 2 från miljöbyrån. Mötesdatum: 14 maj. 

 

Fiskodlarföreningen kände sig utpekade och menade på att vissa skrivningar borde göras om i åt-

gärdsprogrammet. Även skrivningar gällande målsättningarna i miljöhandlingsprogrammet diskute-

rades, eftersom de inte är rimliga ifall näringen ska finnas kvar. Det framkommer ingenstans att 
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branschen har utvecklats mycket under en 25:års period där effektivisering har bidragit till att 

kväve- och fosforutsläppen faktiskt har minskat. För 25 år sedan användes 2,5 kg foder för att föda 

upp 1 kg fisk, idag behövs endast ca 1,2 kg foder. Odlingsmetoderna har utvecklats avsevärt och 

utveckling pågår fortfarande. Idag sker t.ex. en presicionsutfodring, vilket ger bästa ekonomin och 

även mindre utsläpp eftersom spillet minimeras. 

 

Tillstånden diskuterades. Fiskodlarna anser att de 5:åriga tillstånden försvårar deras möjligheter att 

göra olika investeringar. Tillstånden borde räcka minst 10 år och det borde finnas en klausul om att 

BAT ska tillämpas så fort nya ändringar kommer till stånd. 

 

Fiskodlarna påpekade att strängare krav på fiskodlingar på Åland skulle medföra att branschen inte 

längre kan vara konkurrenskraftig och det i sin tur skulle medföra konsekvenser för de människor 

som är sysselsatta inom näringen. De påpekade att de saknade en utförlig konsekvensbedömning 

om socioekonomiska frågor i åtgärdsprogrammet. 
22 

 

Åtgärdsförslagen i programmet diskuterades. När det gäller musselodlingar så ansåg de det är vik-

tigt att sådana inte ska kopplas ihop med fiskodlingstillstånden. Musselodlingar kan säkert vara bra, 

men hela kedjan måste hänga ihop. Vad händer t.ex. efter skörd? Vi diskuterade dessa aspekter och 

kopplingen till utsläppshandel. Utsläppshandel sågs som en bra lösning överlag. 

 

Täta kassar diskuterades. Fiskodlarna påpekade att detta inte är en färdig teknik och att det inte 

skulle fungera ifall odlingarna flyttar ut i mer öppet vatten. 

 

Det nya fiskfodret som kan minska utsläppen diskuterades. Problemet är att det är dyrare och foder-

kostnaden är redan den största kostnaden inom näringen. För att fiskodlarna ska börja använda ett 

nytt foder med mindre utsläpp skulle det behövas lite ”morötter”, dvs de vill i så fall ha en reglering 

av tillstånden och en ökad produktion. 

 

Recirkulationsanläggningar diskuterades. Fiskodlarna ansåg att de var bra, men att det är en omöj-

lighet att lägga all produktion på land. Det finns inte samma förutsättningar på Åland som det gör i 

Danmark där ju detta fungerar bra. Dessutom påpekade fiskodlarna att recirkulationsanläggningar är 

energikrävande. 

 

Skarpsill som foderråvara till fiskodlingar diskuterades också. Detta kunde vara intressant ifall man 

fick det att fungera. Då skulle man även få en mer ekosystembaserad utfodring. 

 

Fiskodlarföreningen lämnade ett dokument med sina synpunkter på utkastet till åtgärdsprogrammet. 

Avslutningsvis diskuterades nyttan av samråd gällande konkreta problem inom näringen. LR och 

miljöbyrån är alltid välkomna att höra av sig till fiskodlarföreningen för samråd och diskussion. 

 

 

 

 

 

 

Samråds- och diskussionsmöte med trafikavdelningen. Deltog gjorde 4 representanter från 

trafikavdelningen och 2 från miljöbyrån. Mötesdatum: 11 augusti. 

 

Diskussionen handlade främst om trafikavdelningen målsättningar och planering. Trafikavdelning-

en kommer att uppdatera textavsnitt gällande deras områden till slutversionen av åtgärdsprogram-

met. 

                                                 
22

 Landskapsregeringens miljöbyrå har utarbetat en konsekvensbedömning av åtgärdsprogrammet. Socioekonomiska 

aspekter ingår i det underlaget. 
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Överläggningar med ledamöterna i landskapsregeringen 

Under 2009 har ett flertal möten och överläggningar dels hållits med miljöminister Katrin Sjögren 

och dels med de övriga ledamöterna i landskapsregeringen. Överläggningarna resulterade i de åt-

gärder som ska genomföras i enlighet med åtgärdsprogrammets del 10. 

 

11.2.2 Inkomna remissvar 

Remissrunda 2009 

Under 2009 genomfördes två remissrundor för utkasten till åtgärdsprogram och förvaltningsplan. 

Det första utskicket skedde den 12.1.2009 och avslutades den sista juni 2009 (dnr S40/08/1/30). Nio 

skriftliga svar registrerades. Utkasten ombearbetades en del efter att svaren hade inkommit. Den 

29.9.2009 skickades de nya ombearbetade utkasten ut på en ny förkortad remissrunda. Sju skriftliga 

svar inkom. Samtliga svar finns registrerade hos landskapsregeringens registrator under diarienum-

mer: S40/08/1/30 och går att hämta ut därifrån. Ett sammandrag av svaren presenteras nedan. 

 

11.2.3 Inkomna remissvar i juni 2009 

De flesta av synpunkterna och kommentarerna från remissvaren har inarbetats i dokumentet och en 

del rättningar har utförts. Eftersom några ansåg att programmet var svårt att överblicka har en sam-

manfattning och läsanvisning inkluderats. Några av de brister som fanns i den tidigare versionen har 

åtgärdats, t.ex. har kapitel 7 utökats med en fullständig konsekvensbedömning och dessutom har 

programmet strukturerats om. Ansvarfördelningen mellan olika aktörer har tydliggjorts. Remissva-

ren är så omfattande att de inte kan presenteras till sina helheter, men de är offentliga dokument och 

finns att tillgå hos landskapsregeringens registrator. Nedan följer korta sammandrag och kommenta-

rer från de olika instanserna. 

 

Ålands fiskodlarförening (22.5.2009) 

Fiskodlarföreningen vill specifikt påpeka hur viktiga de socioekonomiska aspekterna är. De anser 

att det är av högsta vikt att ständigt söka efter möjligheter till minskade utsläpp från den lokala 

verksamheten, men ifall för höga krav ställs på nedskärning är den oundvikliga konsekvensen att 

verksamheten läggs ned i motsvarande omfattning. Fiskodlarföreningen är bekymrade över målsätt-

ningarna i landskapsregeringens miljöhandlingsprogram. De påpekar att det inte är möjligt att skära 

ned fiskodlingens närsaltsutsläpp med 80 % till 2015 utan att detta får starka konsekvenser för nä-

ringens överlevnad. Fiskodlarföreningen påpekade dessutom att det inte alltid är sant att syrefria 

bottnar uppkommer runt fiskodlingar.  

 

Lemlands kommun (26.5.2009) 

Kommunen ställer sig bakom de kommunala förbättringsförslag som finns gällande enskilda avlopp 

och utbyggnad av kommunala avlopp samt att vattenskyddsbestämmelser tas med i planläggningen. 

 

Mariehamns stad (18.6.2009) 

Mariehamns stad anser att skyddet av befintliga yt- och grundvattentäkter bör utvecklas och förbätt-

ras och att en plan för reservvattentäkter bör tas fram. De anser även att kretsloppsanpassade av-

loppssystem kunde behandlas mer ingående. De påpekade även behovet av regionplanering för att 

skydda yt- och grundvattentäkter inom hela avrinningsdistriket. Stadsstyrelsen anhåller även om att 

få avge ett formellt yttrande på de ombearbetade förslagen på åtgärdsprogram och förvaltningspla-

nen innan de beslutas. 

 

 

Landskapsregeringens skogsbruksbyrå (30.6.2009) 

Vid det möte som hölls med skogsbruksbyrån i maj diskuterade vi de textändringar som behövdes. 

Skogsbruksbyråns utlåtande består därför av textändringar, vilka har införts tillfullo. Dessutom in-

fogades deras synpunkter gällande intressekonflikter mellan olika markägare. 
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Husö biologiska station (30.6.2009) 

Husö har i sitt remiss-svar haft synpunkter på rättningar och korrigeringar som behövs samt att de 

har gett synpunkter på helheten både i åtgärdsprogrammet och i förvaltningsplanen. De anser att 

formen kunde förbättras och bli tydligare. De efterlyser skillnader mellan olika syften i förvalt-

ningsplanen och åtgärdsprogrammet. De anser också att det är olyckligt att tillgängligt material gäl-

lande vattenkemi och ekologiska parametrar (t.ex. bottenfauna) inte har beaktas överhuvudtaget. 

 

De anser att den största bristen är att inga definitiva målsättningar, konkreta åtgärder och tidtabeller 

fastslås och vill att ansvarsfördelningen tydliggörs. De ifrågasätter varför inte tillgängligt material 

har använts vid klassificeringen trots att det finns tillgängligt i miljölaboratoriets databaser. Den 

använda klassificeringen saknar en klar motivering. Mer information, inklusive definitioner på 

EQR, referensvärde etc behövs. Avslutningsvis har de bidragit med kommentarer för de olika av-

snitten i kapitel 6 och 7 på detaljnivå och även kommit med en del åtgärdsförslag. 

 

Miljöbyråns kommentar: Miljöbyrån har använt sig av många av rekommendationerna i utlåtandet 

och inarbetat dessa där det behövdes. När det gäller målsättningar och konkreta åtgärder etc så på-

pekades det i samband med utskicket och i utkastet att arbete med detta pågick. Framför allt har 

miljöbyrån haft möten med politikerna för att förankra olika förslag. Ett åtgärdspaket är inte möjligt 

att genomföra ifall medel saknas. Ett något utförligare svar angående klassificeringen behandlas i 

kommentaren till Natur och Miljö. I det ombearbetade dokumentet finns såväl konkreta förslag som 

tidtabeller. 

 

När det gäller förvaltningsplanen så följer upplägget vattendirektivets anvisningar i bilaga VII. Fo-

kus blir extra stort på dricksvatten eftersom Åland till stor del använder ytvattentäkter som dricks-

vattenkälla samt att dricksvatten härrör till två kategorier, d.v.s. både som ytvatten och skyddade 

områden enligt vattendirektivet. Kartor redovisas flera gånger eftersom det efterfrågas i vattendirek-

tivets bilaga VII. 

 

Pro Agria Ålands Hushållningssällskap r.f., Ålands Producentförbund r.f. och Landsbygdsut-

veckling. (3.7.2009)  

 

Organisationerna påpekar att det är svårt att bedöma programmet till sin helhet då de saknar en 

sammanfattning. De påpekar att viss information om skogs- och jordbruk känns föråldrad.  

 

De påpekar att mätningsmetoderna för bedömning av jordbrukets belastning bör definieras!  

” Målsättningen att minska totalbelastningen från jordbruket med 20 % kan tyckas bra men kan 

ifrågasättas hur det skall mätas. Vad ska mätas? Tillförsel eller utsläpp? Hur ska det mätas att det 

minskat 20 % från jordbruket?”  

 

Klimatförändringarna bör tas i beaktande redan nu. Konsekvenserna av sådan belastning som sky-

fall etc medför kan inte belasta jordbruket. De anser att jordbruken belastas när det istället kan vara 

de atmosfäriska nedfallen som står för belastningen.  

 

De påpekar att ytterligare begränsningar av djurantalet (det finns redan arealbaserade begränsningar 

som vi anser tillräckliga) leder till snedvriden konkurrens.  

 

Förslaget om Greppa Näringen välkomnas.  

 

Om Greppa Näringen - åtgärder ska användas är nuvarande miljöstödsprogram för trubbigt.  

 

De anser även att bevattning av åkrar är en bra miljöåtgärd, speciellt i kombination med bassänger 

och våtmarker. Riktad rådgivning är bra, men regelverket får inte bli för detaljerat. Överlag är det 

viktigt att åtgärderna som föreslås inte blir alltför tvingande utan mer riktgivande så att inte byrå-

kratin och regelverket tar livet av all inspiration att genomföra åtgärder. Organisationerna anser att 
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nuvarande spridningsdatum för stallgödsel kan ifrågasättas. De undrar vad som menas med ekolo-

giskt hållbart jordbruk, formuleringen bör ändras till ett hållbart jordbruk. Att tvinga jordbruksverk-

samhet till ekologisk odling skulle innebära långtgående ekonomiska konsekvenser för det åländska 

jordbruket. ”För det redan idag reglerade jordbrukets del tål ekonomin i lantbruket inte mer belast-

ning”  

 

Om åtgärder påförs lantbruket måste det ordnas finansiering, antingen genom miljöstödet eller inve-

steringsstödsåtgärder för att jordbruket ska ha möjligheter att uppfylla åtgärderna. Men samman-

fattningsvis anser de att det finns bra åtgärder i programmet. 

 

Miljöbyråns kommentar:  

Sammanfattning har nu inkluderats. Den föråldrade informationen om skogsbruk har åtgärdats av 

skogsbruksbyrån. Vilken information om jordbrukets som anses föråldrad anges inte, varför det blir 

svårt att utföra nödvändig korrigering. Men problemet kanske är åtgärdat då textdelarna har bearbe-

tats ytterligare. 

 

Ålands Natur och Miljö och Natur och Miljö (9.7.2009) 

Dessa intresseorganisationer anser att förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet är ostrukturerade 

och att det har försvårat deras arbete att ge remissvar. De anser att syftet med förvaltningplanen och 

åtgärdsprogrammet förblir oklar. De saknar skrivningar om ansvariga aktörer, tidtabeller, finansie-

ringsbehov etc. De anser att dokumenten är alltför överlappande. De framför samma kritik som 

Husö biologiska station när det gäller klassificeringen. De anser att det är vilseledande att hänvisa 

till landskapsregeringens miljöhandlingsprogram, eftersom de anser att det inte längre är i kraft.  

 

I sitt utlåtande har de valt att fokusera på åtgärdsprogrammet. 

Intresseorganisationerna anser att det saknas en tydlig redovisning för hur typindelningen av kust-

vatten utförts. De är bekymrade att sjöar endast behandlas ur dricksvattenperspektiv och saknar 

dessutom behandlingen av mindre vattendrag. De ger specifika kommentarer för olika avsnitt i pro-

grammet. De anser det oklart hur referensvärdena har tagits fram. De anser att det är en brist att 

endast klorofyll-a använts vid klassificeringen. De ifrågasätter beslutet att skicka ut åtgärdspro-

grammet på remiss då inte en fullständig klassificering utförts. De anser att den nya, uppdaterade 

klassificeringen ska skickas ut på remiss och att inte göra det är direkt nonchalant mot medborgar-

nas möjlighet att påverka förvaltningen.  

 

De anser att åtgärderna för vattenvården kunde vara tydligare. När det gäller sektorspecifika åtgär-

der bidrar de med kommentarer samt en del åtgärder. De stöder dock förslaget att samarbeta med 

Greppa Näringen och uppmuntrar Åland att driva på gemensamma utsläppstak och utsläppshandel 

för närsalter i östersjösammanhang. De anser även att effekterna på fiske på vattenekosystemen 

borde nämnas. Kapitel 7 anser de för vagt formulerad. De saknar information om hur förslagen till 

vattenskyddsplaner ska genomdrivas. De anser även att de fick konsekvensbedömningen av vatten-

vårdsprogrammet för sent utskickat. Denna del borde ha ingått i programmet innan det skickades på 

remiss och att det inte håller att skylla på tidsbrist. De anser även att programmet är svårt att ta till 

sig och att inte allmänheten kan känna sig motiverade att ta del av processen då. Till och med ex-

perter har svårt att förstå vad som avses, enligt Ålands Natur och Miljö och Natur och Miljö. Dessu-

tom påstår de att vi på Åland har valt att inte involvera intressegrupper i processen i samarbetsgrup-

per. Avslutningsvis nämner de en del definitioner som saknas. 

 

 

Miljöbyråns kommentar:  

Utkastet till åtgärdsprogram är ett levande dokument och vårt syfte har varit att ta fram de bästa 

åtgärderna i samarbete med såväl politiker som olika grupper i samråd. Under hela 2009 har vi ar-

betat för att förbättra dokumentet och därför har remissinstansernas synpunkter varit viktiga. Efter 

samråd och remissrunda har dokumentet bearbetas ytterligare under sommaren och hösten. Pro-

grammet har förtydligats med en sammanfattning och läsanvisning. En del synpunkter och åtgärds-
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förslag från intresseorganisationerna har beaktats. Åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen är 

överlappande av olika orsaker, dels för att varje del ska kunna läsas fristående och dels för att vissa 

saker som finns i åtgärdsprogrammet måste ingå i förvaltningsplanen. Kapitel 7 har utökats och 

konsekvensbedömningen har inkluderats, vilket hela tiden har varit syftet. Konsekvensbedömning-

en kunde inte skickas ut tidigare, eftersom vi ville diskutera olika åtgärdsförslag i samrådsgrupperna 

och med politikerna först. I åtgärdsprogrammet finns nu även en del som behandlar ansvarsfördel-

ningen. 

 

Att klassificera enligt konstens alla regler kräver förutom ett bra datamaterial med provtagningar 

vid rätt tidpunkter även att gemensamma principer används. Det underlagsmaterial som tagits fram 

för klassificering i Sverige skiljer sig en del från det material som tagits fram på fasta landet. Ef-

tersom Åland inte har kunnat använda sig utav de svenska bedömningsgrunderna har vi valt att följa 

de finländska principerna, men där har det varit en del språkproblem eftersom svenska översätt-

ningar saknas. Vi vill även påpeka att man även på fasta landet utfört sin klassificering med ut-

gångspunkt från klorofyll-a, som ju är en ekologisk parameter. De ekologiska parametrarna ska ju 

väga tyngst enligt vattendirektivet. Vi vet att kustvattnen runt Östersjön är mycket påverkade av 

mänskliga aktiviteter och vi vet att vattenkvaliteten inte är bra och inte lär bli bättre utan åtgärder 

som bidrar till att förbättra kvaliteten. De nämnda åtgärdsförslagen kommer inte att förändras p.g.a. 

klassificeringen. Vi kommer inte att minska vårt arbete med att förbättra vattenkvaliteten. Så före-

slagna åtgärder kvarstår och kan troligen utökas och förbättras med tiden ifall det finns medel för 

detta. I artikel 11 i vattendirektivet framgår vad som krävs av ett åtgärdsprogram. Fokus ligger på 

åtgärderna och inte på klassificeringen. Därför anser vi inte att ett halvfärdigt material har skickats 

ut på remiss. Det är åtgärderna som är det viktigaste och de har inte förändrats, däremot har vi för-

tydligat kapitel 7 och i kapitel 10 framgår de prioriterade åtgärderna. Vid alla samråds- och diskuss-

ionsmöten har vi berättat detta, dvs att vi arbetade med att göra en tydligare konsekvensbedömning  

och med att ta fram konkreta, politiskt förankrade åtgärder. Samråden var viktiga i det arbetet lik-

som de diskussioner vi haft med politikerna. Remissrundan har lett till att bra förslag på förbättring-

ar har framkommit och dessa har vi tagit hänsyn till. 

 

Landskapsregeringen har påbörjat arbetet med att få till stånd vattenskyddsområden, vilket framgår 

i dokumentet. Förslag till föreskrifter har skickats ut på remiss.  

 

Vi har förstått att allmänheten inte läser omfattande dokument för nöjes skull. Därför har vi försökt 

att på andra sätt väcka allmänhetens intresse, genom vattenseminarier bland annat. Vid dessa till-

fällen har vi även informerat om syftet med såväl åtgärdsprogrammet som förvaltningsplanen samt 

att vi har önskat delaktighet från allmänheten. Vi har annonserat i tidningarna och vi har varit i me-

dia och varje gång har vi uppmanat till delaktighet. Vi har fått respons från allmänheten, de har 

skickat in olika synpunkter och förslag. När det gäller samarbetet med intresseorganisationer förstår 

vi inte kritiken. Vi tog initiativ till samarbete med alla intresseorganisationer redan i januari/februari 

2008. Ett första möte hölls på skottdagen 2008. Då närvarade bland annat Ålands Natur och Miljö i 

form av sin tidigare ordförande. Vid detta tillfälle, liksom vid alla andra tillfällen, har vi framfört att 

vi önskar delaktighet och samverkan. Möten kunde ordnas på egna initiativ ifall så önskades. Vi har 

fortlöpande skickat ut information samt hållit vår hemsida uppdaterad om pågående arbete. Uppföl-

jande möten har hållits under våren och hösten 2009 med såväl intresseorganisationer som med 

olika branscher. Vi anser sålunda att påståendet är oriktigt. Vi har haft många värdefulla diskuss-

ioner och samråd i över 1,5 års tid. 

 

 

Vattenskyddsföreningen (inkommet den 15.7.2009) 

Vattenskyddsföreningen är positiva till att landskapsregeringen på ett tidigt stadium påbörjade ar-

bete med att föra en dialog med olika intresseföreningar m.fl. Däremot anser de att tiden är knapp 

om alla miljömål ska uppnås inom utsatt tid. De saknar konkreta åtgärdsförslag. De efterlyser även 

ställningstagande från styrande håll.  
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När det gäller jordbruket anser vattenskyddsföreningen att jordbruksstödet ska differentieras så att 

jordbrukare som bedriver sitt arbete i samklang med miljön får större del av stödet.  

 

Fiskodlingar bör förläggas på land så att föroreningar kan omhändertas. 

 

Vattenskyddsföreningen efterlyser även mer konkreta miljömål som ska gå att följa upp.  

 

Miljöbyråns kommentar:  

I det ombearbetade utkastet finns mer konkreta åtgärdsförslag och en konsekvensbedömning. Dess-

utom kommer den slutgiltiga versionen att innehålla ställningstaganden från politikerna. 

 

Ekologiska Odlarna på Åland (30.06.2009) 

Ekologiska odlarna anser i sitt remiss-svar att tömning och spridning av gödsel endast bör ske på 

vår och försommar då näringsupptaget är maximalt. 

 

Ekologiska odlarna anser att det är en omöjlighet att driva konventionella mjölkgårdar med flera 

hundratals djur utan att vattenkvaliteten påverkas negativt. De anser att tillstånd för djurbesättningar 

där ingen plan för gödselhantering finns och där djurbesättningen är alldeles för stor för gårdens 

brukade åkerareal inte ska tillåtas. De påpekar även att det behövs en ordentlig övervakning och 

straff för de som inte följer reglerna. 

 

11.2.4 Sammanfattning av inkomna remisssvar i remissrunda 2. 

Det omarbetade utkastet skickades ut på en ny förkortad remissrunda den 29.9.2009 t.o.m. den 

11.11.2009. Inkomna handlingar finns att tillgå hos registrator till sin helhet under dnr S40/08/1/30. 

 

Runar Karlsson, politiker:  

Anser att åtgärdsprogrammet ska vara mer ambitiöst och hålla sig till utsläppsminskningar etc enligt 

miljöhandlingsprogrammet. 

 

Bosättning/avlopp: LR borde besluta att kommunerna måste ombesörja automatisk tömning av de 

enskilda avloppens slamtankar. 

 

Fiskodlingar: Tidsplan och nedskärningar borde vara i enlighet med miljöhandlingsprogrammet. 

Musselodling ingen bra lösning, pga att det behövs så många, Fiskfoderanvändning från östersjöfisk 

är en bättre metod. 

Sluta med ”bulkodling” och förädla allt på hemmaplan. 

 

Jordbruket: Miljöstödet måste utnyttjas effektivare. 

Konstbevattning är nödvändigt för specialodlingar. Bidrag måste riktas till ekoodling (ej passiv 

gräsodling) på bekostnad av konventionell odling. 

 

Skogsbruket: Återställ Haga Kungsgårds våtmark. 

 

Henry Lindström, politiker: 

 

Tycker att vattenåtgärderna ser bra ut. 

 

Jordbruket: Det går inte att fastslå den egentliga belastningen så länge schablonvärden används. 

Många förbättringsåtgärder har faktiskt vidtagits under den senaste 15:års perioden. 

 

Mariehamns stad: 
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Anser att det är orealistiskt att föreslå övergripande recipientmål utan vill hellre se utsläppsmål för 

olika verksamhetsgrenar. 

Anser att anslutning av kommunala reningsverk ska fortsätta. Störst betydelse har dock  

konkreta åtgärder inom djurhållning på land och fiskodling till havs. 

 

Ålands Natur och Natur och Miljö: 

 

Anser att åtgärdsprogrammet har blivit tydligare till sin struktur. Anser fortfarande att klassifice-

ringen måste utföras med alla tillgängliga data. 

De är kritiska till att miljömålet ”en god ekologisk status fram till 2015” har förlängts och anser att 

motiveringarna för detta måste bli tydligare. Detta är också ett krav enligt vattendirektivet. 

Intresseorganisationerna anser att många av åtgärderna i åtgärdspaketet är bra (kapitel 10). De sak-

nar dock stödet till ekologisk odling. Avslutningsvis påpekar de att man måste vara beredd att satsa 

resurser om vi ska uppnå en förbättring och att prioriteringar måste göras. 

 

Ekologiska odlarna på Åland r.f.: 

 

De anser att det är konstigt att man inte poängterat ekologiskt kretsjordbruk som en konkret åtgärd 

eftersom de anser att miljöbelastningen är avsevärt mindre jämfört med konventionell odling. De 

hänvisar till BERAS-projektet. 

Ekologiska Odlarna vill gärna medverka aktivt i en eventuell samråds- eller arbetsgrupp med fokus 

på jordbruket. De önskar även tuffare tag när det gäller lagstiftning, kontroll och konsekvenser när 

det gäller utsläppen (näringsämnen, växt- och insektsgifter) från det åländska jordbruket. De undrar 

också vilka ”morötter” det finns för dem som övergår till det ekologiska kretsjordbruk, vars miljö-

belastning är avsevärt mindre än det konventionella, frånsett det sk miljöstödet (som inte alltid ver-

kar fungera som önskat). 

Avslutningsvis föreslår de som en akutåtgärd att bredare skyddszoner föreslås mellan jordbruksare-

aler, golfbanor, vattentäkter, sjöar och havsvikar. 

 

 

Ålands hushållningssällskap r.f., Ålands producentförbund r.f., Landsbygdsutveckling och 

Ålands försöksstation: 

 

Anser det positivt att det förs en diskussion och dialog direkt med jordbrukarna. 

- Tar upp det nya miljöproblemet med aska från flis- och pelletseldning. 

 - De är negativa till användning av rötslam på åkrar då det kan innehållla tungmetaller, hormoner 

etc. 

- Anser att förslaget till utsläppshandel måste utredas. Systemet får inte leda till snedvriden konkur-

rens. 

- Åtgärder inom riktad rådgivning kan utgöra en grund för balansberäkningar mellan tillförd och 

bortförd näring. 

- Riktad rådgivning är en bra åtgärd. Redan nu finns det bra åtgärder i miljöstödet som man kan 

använda. De behöver marknadsföras på ett bra sätt och verkligen anpassas till den enskilda gårdens 

förutsättningar. Exempel på sådana åtgärder är skyddszoner, fånggrödor och bearbetningstidpunk-

ter. 

 

LR kommentar: i remisssvaret kommer jordbrukarföreningarna med ett påpekande gällande mål-

sättningen för riktad rådgivning och antalet gårdar som är helt relevant. Vi har nu ändrat målsätt-

ningen efter diskussion med jordbruksbyrån. 

De har även ett påpekande gällande musselodlingar som vi har gett skriftligt svar på. Våra beräk-

ningar gällande musselodlingar har utförts för att specifikt gälla åländska förhållanden och upp-

hovsman är marinbiologen Odd Lindahl. 
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Jordbrukarföreningarna anser att det är viktigt att titta framåt och att arbeta med förebyggande åt-

gärder som tex nya innovativa odlingsmetoder, punktgödsling, ny GPS-teknik etc. 

Återigen vill de påpeka en del saker från förra remiss-svaret: 

- Möjligheterna att kombinera sedimenteringsbassänger och bevattning som en miljöåtgärd 

med dubbeleffekt (större bevattnad skörd tar upp mer näring). 

- Det är också viktigt att tillräckligt med pengar reserveras för anläggande av våtmarker och 

sedimenteringsbassänger. 

- Målsättningen gällande jordbruket: hur ska den mätas? 

 

 

Ålands fiskodlarförening r.f: 

 

Fiskodlarföreningen uppskattar att landskapregeringen har valt att samråda och samarbeta med nä-

ringen. 

Det är även mycket positivt att Landskapsregeringen uppmärksammat behovet av harmonisering av 

regelverken för vattenbruk i Östersjöländerna samt i övrigt samarbete över gränserna. Ett viktigt 

tyngdpunktsområde i förverkligandet av åtgärdsprogrammet bör vara att se den åländska fiskod-

lingsnäringen och den åländska vattenmiljön ur ett internationellt och Östersjöperspektiv, inte snävt 

och begränsat till Åland, åländska vatten och egna lokala/regionala belastningskällor. Om i prakti-

ken fungerande, tekniskt och ekonomiskt rimliga lösningar kan hittas på såväl kort som lång sikt har 

näringen både vilja och beredskap att förverkliga dem. För att aktivt och effektivt kunna arbeta med 

förbättrings- och utvecklingsåtgärder bör företagen dock tryggas en stabil ekonomiskt grund och 

långsiktig basverksamhet att utgå från. 

Fiskodlarföreningen ställer sig dock negativ till landskapsregeringens vision och målsättning att allt 

vattenbruk ska vara kretsloppanpassat och utsläppsneutralt. Fiskodlarföreningen noterar även att 

visioner och mål på denna nivå saknas för alla övriga sektorer som finns med i åtgärdsprogrammet 

och finner det anmärkningsvärt att fiskodlingsnäringen på detta sätt särbehandlas. De anser att vat-

tenbruket är en livs- och konkurrenskraftig skärgårds- och glesbygdsnäring med stor potential som 

inte bör offras genom radikala miljökrav. Den åländska vattenmiljön räddas inte från övergödnings-

problem genom att avveckla fiskodlingsnäringen i landskapet. 

 

 
Bild: Per Bergfors, Mariehamn
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BILAGOR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BILAGA 1. Måltabell för fysikaliska-kemiska parametrar 

 

I tabell 19 har målvärden tagits fram för uppmätta sommarvärden för alla vf i enlighet med de 

svenska bedömningsgrunderna. Orsaken är att Åland ännu inte har någon provtagning under vinter-

halvåret. Bedömningen och målvärdena som är att betrakta som preliminära bygger på µmol/l. Ge-

nom att jämföra det uppmätta medelvärdet och målvärdet går det att utläsa hur mycket kväve- re-

spektive fosforhalten måste minskas för respektive vf. Mycket höga halter uppvisar vf 30 och 31, 

dvs Kaldersfjärden och Ämnasviken (rödmarkerade nedan). 

 
Tabell 19. Målvärden enligt svenska bedömningsgrunder och sommarvärden för varje vf. Källa: Miljöbyrån, LR. 

Sommar  Tot-P EK: 0,74 Tot-N EK: 0,78 

  µmol/l Målvärde µmol/l Målvärde 

Vf Salthalt Medel 00-06 God/Måttlig Medel 00-06 God/Måttlig 

1 5,7 0,52 0,42 22 20 

2 5,8 0,52 0,42 23 20 

4 5,7 0,48 0,42 22 20 

5 5,7 0,65 0,42 22 20 

6 5,8 0,61 0,42 23 20 

7 5,8 0,68 0,42 23 20 

8 5,4 0,87 0,42 42 20 

10 5,7 0,55 0,42 21 20 

11 5,7 0,55 0,42 22 20 

12 5,6 0,65 0,42 26 20 

13 5,6 0,52 0,42 22 20 

14 5,6 0,39 0,42 22 20 

15 5,6 0,55 0,42 23 20 

16 5 0,84 0,42 34 20 

17 5,4 0,81 0,42 31 20 

18 5,4 0,87 0,42 30 20 

19 5,3 0,94 0,42 34 20 

20 5,0 1,03 0,42 44 20 

21 4,9 1,06 0,44 43 22 

22 4,6 1,06 0,44 46 22 

23 4,0 1,55 0,44 53 22 

24 5,6 1,03 0,42 35 20 

25 5,6 0,84 0,42 34 20 

27 5,7 0,74 0,42 29 20 

28 5,7 0,65 0,42 27 20 

29 5,6 1,71 0,42 42 20 

30 4,8 4,48 0,42 101 22 

31 3,2 4,77 0,46 153 24 

32 5,7 0,61 0,42 25 20 

33 5,7 0,52 0,42 22 20 

34 5,7 0,42 0,42 22 20 

37 5,6 0,39 0,42 22 20 

38 5,7 0,42 0,42 22 20 

39 6,0 0,52 0,41 22 19 

40 6,0 0,48 0,41 21 19 

41 5,8 0,61 0,42 23 20 

42 6,1 0,87 0,41 29 19 

43 6,1 0,65 0,41 26 19 

45 6,1 0,58 0,41 23 19 

46 6 0,61 0,41 22 19 

47 6,1 0,61 0,41 21 19 
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Sommar  Tot-P EK: 0,74 Tot-N EK: 0,78 

  µmol/l Målvärde µmol/l Målvärde 

Vf Salthalt Medel 00-06 God/Måttlig Medel 00-06 God/Måttlig 

48 6 0,58 0,41 22 19 

49 6,1 0,74 0,41 27 19 

51 6,1 0,58 0,41 24 19 

52 6,1 0,68 0,41 24 19 

53 6,2 0,58 0,41 22 19 

54 6,2 0,58 0,41 24 19 

56 6,1 0,55 0,41 22 19 

57 6,0 0,52 0,41 22 19 

58 6,1 0,55 0,41 21 19 

60 6,1 0,55 0,41 21 19 

 
 
Tabell 20. Måltabellen bygger på uppmätta salthalter och värden i mikromol per liter. 

Sommar Tot-P   Tot-N   

2000-06 Referens Uppmätt Målvärde Referens Uppmätt Målvärde 

µmol/l  medelvärde God/Måttlig  medelvärde God/Måttlig 

EK   0,74   0,78 

Salthalt        

3<4 0,34 4,78 0,46 18 153 24 

4<5 0,33 2,04 0,44 17 61 22 

5<6 0,31 0,69 0,42 16 27 20 

>6 0,3 0,60 0,41 15 23 19 

 

 

Normalt sett mäts anges mätvärden för kväve och fosfor i mikrogram per liter (µg/l). I tabell 21 

anges värdena i mikrogram per liter. Då går det enklare att göra en direkt jämförelse med resultat 

från övervakningen. 

 
Tabell 21. Uppmätta värden etc i mikrogram per liter. 

Sommar Tot-P  Tot-N  

00-06 Uppmätt Målvärde Uppmätt Målvärde 

µg/l medelvärde God/Måttlig medelvärde God/Måttlig 

EK     

Salthalt      

3<4 148 14 2142 336 

4<5 63 14 850 308 

5<6 21 13 381 280 

>6 19 13 324 266 

 

Orsaken till att de uppmätta medelvärdena ser märkliga ut för salthaltsgrupp 3<4 och 4<5, beror på 

att Kaldersfjärden ingår i den ena och Ämnäsviken i den andra. De kommer att styra medelvärdena 

helt och hållet, eftersom de har extremt höga värden. Övervägande delen av vf hamnar inom salthal-

terna 5<6 (29st) och >6 (17st). 

 

Observera att denna bedömning är preliminär. 
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BILAGA 2. Uträkningar gällande konsekvensbedömningen. 

 

Uträkning 1 

Byggande av enskilda avloppsanläggningar 

Enligt uppgift ur Naturvårdsverkets rapport 4425:  

5 kg N/år i avloppsvatten per person  

0,73 kg P/år i avloppsvatten per person 

150-200 liter vatten förbrukas per person och dag 

 

Enskilda avloppsanläggningar har kostat 2000-10 000 euro enligt 2008 års stödansökningar till LR. 

Enligt uträkning är medianvärdet av dessa 4305 euro. Enlig Envecos rapport är den rörliga kostna-

den för avloppsvatten ca 152 euro/år och hushåll. 

 

Det finns 2,21 personer per hushåll på Åland (ÅSUB) 

 

Detta ger (med antagandet om 20 års "återbetalning", samt att ytterligare 20 % reduktion av kväve 

och 50 % av fosfor kan uppnås) kostnad per miljöeffekt per år enligt: 

Kväve: 

Undre: 2000/(2,21 x 5 x 20 x 0,2) + 152/(2,21 x 5 x 0,2) = 114 euro/kg N 

Övre: 10000/(2,21 x 5 x 20 x 0,2) + 152/(2,21 x 5 x 0,2) = 295 euro/kg N 

 

Fosfor: 

Undre: 2000/(2,21 x 0,73 x 20 x 0,5) + 152/(2,21 x 0,73 x 0,5) = 312 euro/kg P 

Övre: 10000/(2,21 x 0,73 x 20 x 0,5) + 152/(2,21 x 0,73 x 0,5)  = 808 euro/kg P 

 

Eftersom intervallet är så stort räknas inte med någon kalkylränta. 

Källa: Miljöbyrån 

 

Uträkning 2 

Byggande av kommunala reningsverk och avloppsnät 

Enligt uppgift ur Naturvårdsverkets rapport 4425:  

5 kg N/år i avloppsvatten per person  

0,73 kg P/år i avloppsvatten per person 

 

Varje privat anslutning till kommunalt avloppsnät kostar ca 5000-15000 euro enligt en uppskattning 

av miljöbyrån. Taxor från kommunerna varierar kraftigt över Åland. En överslagsräkning ger att 

kostnaderna för att ta han om avloppsvattnet ligger runt 161 euro/år (då används följande siffror: 2 

euro/m
3
, 0,2 m

3
 per person och dag, 2,21 personer per hushåll) 

 

Det finns 2,21 personer per hushåll på Åland (ÅSUB) 

 

Detta ger (med antagandet om 20 års "återbetalning", samt  att ytterligare 30 % reduktion av kväve 

och 50 % av fosfor kan uppnås) kostnad per miljöeffekt per år enligt: 

Kväve: 

Undre: 5000/(2,21 x 5 x 20 x 0,3) + 161/(2,21 x 5 x 0,3)  = 124 euro/kg N 

Övre: 15000/(2,21 x 5 x 20 x 0,3) + 161/(2,21 x 5 x 0,3)  = 275 euro/kg N 

Fosfor: 

Undre: 5000/(2,21 x 0,73 x 20 x 0,5) + 161/(2,21 x 0,73 x 0,5)   = 510 euro/kg P 

Övre: 15000/(2,21 x 0,73 x 20 x 0,5) + 161/(2,21 x 0,73 x 0,5)    = 1129 euro/kg P 

 

Eftersom intervallet är så stort räknas inte med någon kalkylränta. 

Källa: Miljöbyrån 
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Uträkning 3 

Recirkulationsanläggningar för fiskodling 

I rapporten "utvecklingsalternativ för hållbar fiskodling på Åland" beskrivs fyra scenarier för håll-

bar fiskodling. Det framgår att 80 % av fosforn och mer än 90 % av kvävet kan renas i recirkulat-

ionsanläggningar under förutsättning att dessa placeras i anslutning till reningsverk. Enligt rappor-

ten är den ökade kostnaden för odling i recirkulationsanläggningar i och med högre investerings-

kostnader och energikostnader jämfört med nätkasseodling 0,68 euro/kg rensad fisk.  År 2005 var 

produktionen 4600 ton från fiskodlingar på Åland och utsläppen 228 ton kväve och 28 ton fosfor.  

 

Om hela produktionen utfördes i recirkulationsanläggningar skulle således kostnaderna öka med 

4600 x 1000 x 0,68 = 3128 000 euro per år.  

 

Detta ger följande indikation till årlig kostnad för kväve respektive fosforminskningar: 

 

Kväve: 

3128 000/(228 000 x 0,8) = 17,1 euro/kg N 

Fosfor: 

3128 000/(28 000 x 0,9) = 124,1 euro/kg P 

 

Angående uträkningar kring åtgärder i LBU - programmet: enligt Jordbruksbyrån är stödnivån 120 

% av kostnaderna när det gäller de frivilliga åtgärderna. Alltså är det rimligt att utgå från att en åt-

gärds kostnad överensstämmer med stödet i LBU - programmet.  

 

Uträkning 4 

Skyddszoner 

Inom ramen för landskapets jordbruksstöd finns ett eget stöd för skyddszoner om 621 euro/ha. I 

rapporten "Utredning av skyddszoner" från 2006 framgår att reningen av kväve är 13-15 kg/ha för 

skyddszoner med bredden 5-10 meter. 

 

Uträkning om årlig kostnad per miljöeffekt utifrån det åländska stödet: låg nivå: 621/15 = 41,4 

euro/kg N, hög nivå: 621/13=47,8 euro/kg N. 

 

Det totala intervallet blir således ungefär 40-50 euro/kg N 

 

Uträkning 5 

Fånggrödor 

För åländska förhållanden används uppgifterna i "Goda råd och idéer, Greppa näringens åtgärdska-

talog 2004" om att kväveläckaget minskar med 12,5-16,7 kg N/ha samt stödnivåer i landsbygdsut-

vecklingsprogram för landskapet Åland 2007-2013 som är 186 euro/ha. Detta resultat får även visst 

stöd i naturvårdsverkets delrapport åtaganden Baltic sea action plan 2008. 

 

Uträkning om årlig kostnad per miljöeffekt utifrån det åländska stödet: hög nivå: 186/12,5 = 14,9 

euro/kg N och låg nivå 186/16,7=11,1 euro/kg N. Medelvärde är 13 euro/kg N 

 

Uträkning 6 

Reducerad höstbearbetning 

För åländska förhållanden används uppgifterna i "Goda råd och idéer, Greppa näringens åtgärdska-

talog 2004" om att kväveläckaget minskar med 12,5-16,7 kg N/ha samt stödnivåer i landsbygdsut-

vecklingsprogram för landskapet Åland 2007-2013 som är 58 euro/ha. Detta resultat får även visst 

stöd i naturvårdsverkets delrapport åtaganden Baltic sea action plan 2008. 

 

Uträkning om årlig kostnad per miljöeffekt utifrån det åländska stödet: hög nivå: 58/12,5 =3,9 

euro/kg N och låg nivå 58/16,7=3,5 euro/kg N. Medelvärde är 3,7 euro/kg N 
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Uträkning 7 

Anläggande av våtmark 

Reduktionen som kan uppnås genom att anlägga våtmark ligger enligt ett antal svenska undersök-

ningar inom intervallet 200 - 1400 kg
23

 minskat kväveläckage per år per hektar. Enligt en våtmarks-

konsult bör det kunna gå att minska näringsläckaget med 1 ton/ha och år
24

. Kostnaden för att an-

lägga en hektar våtmark ligger inom intervallet 30 000-50 000 euro och driftskostnaden kan upp-

skattas till ca 300 euro/år
25

. 

 

Detta ger följande kostnad per miljöeffekt (med antagande om 20 års avskrivningstid för våtmark, 5 

% kalkylränta och att 1 ton kväve per hektar verkligen kan upptas): 

Undre: ((30 000x0,05)/(1-(1+0,05)^-20) + 300)/1000 = 2,7 euro/kg N 

Övre: ((50 000x0,05)/(1-(1+0,05)^-20) + 300)/1000 = 4,3 euro/kg N 

Intervallet är således ungefär 3-4 euro/kg N 

 

Uträkning 8 

Fiskfoder 

Enligt uppgift från Foderraisio (seminarium 260309) kostar ett ton konventionellt fiskfoder ca 

1080-1100 euro/ton. Det går åt 1,1 kg fiskfoder för att producera 1,0 kg fisk. På Åland producerades 

4600 ton fisk år 2005. Det betyder att kostnaden för fiskfoder ligger inom intervallet 1080 x 1,1 x 

4600 - 1100 x 1,1 x 4600 = 5,4648 - 5,566 miljoner euro. 

 

Foderraision har nu (mars 2009) lanserat ett nytt fiskfoder som är 3-4 % dyrare än det konvention-

ella. Detta minskar utsläppen av fosfor med ca 20 % tack vare att det innehåller växtprotein och ett 

enzym som gör att fiskarna kan bryta ned detta protein. Med detta nya foder skulle kostnaden för 

fiskfoder vara ca 5,628744 - 5,78864 miljoner euro. 

 

En 20-procentig minskning av fosforutsläppen innebär 28 ton x 0,8 = 5,4 ton fosfor. Detta innebär 

en årlig kostnad på 30,4 - 41,2 euro/kg P. Detta intervall måste anses vara osäkert med tanke på de 

begränsade tester av fodret som genomförts. 

 

Uträkning 9 

Minskad gödsling 

Enligt LBU skall gödselgivorna minska med 10-20 % enligt denna åtgärd. Medelvärdet av totala 

utsläpp från jordbruket på Åland 2000-2007 var 306,1 ton N och 4,5 ton P. Total jordbruksmark var 

år 2007 13881 hektar enligt Åsub:s statistiska årsbok. Stödet för åtgärden minskad gödsling är 11 

euro/ha. Detta ger ca 5 euro/kg N om man räknar med 10 % minskning. 

 

Uträkning 10 

Riktad rådgivning 

Enligt rapporten Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan, delrapport, sid 35-36, Naturvårdsver-

ket, behövs ca 20-25 miljoner kronor för att genom riktad rådgivning kunna minska kväveutlak-

ningen med ytterligare ca 650 ton.  

Detta ger kostnad per miljöeffekt enligt:  

Låg nivå: 2 000 000/650 000 = 3 euro/kg N 

Hög nivå: 2 500 000/650 000 = 4 euro/kg N 

10 sek = 1 euro 

 

Uträkning 11 

                                                 
23

 Se bland annat Våtmark - från idé till vattenspegel sid 3 och www.greppa.nu 
24

 Enligt våtmarkskonsult Peter F 
25

 Kostnaderna baseras på "Goda råd och idéer, Greppa näringens åtgärdskatalog 2004" med en kurs på 10 sek = 1 euro 
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Musselodlingar 

Enligt Odd Lindhals föreläsning 230409 är den beräknade marginalkostnaden för skörd av N och P 

genom musselodling 13,4-76,8 euro/kg N och 134-768 euro/kg P. 

Medelvärdet är således ca 45 euro/kg N och 450 euro/kg P. Då används musslorna enbart till kyck-

lingfoder. 

  

Uträkning 12 

Reglerad dränering 

Enligt uppgift från jordbruksbyrån på landskapsregeringen kostar en dräneringsbrunn ungefär 1000 

euro att installera och det behövs 0,2-4 brunnar per hektar beroende på åkerns lutning. Enligt upp-

gift från greppa näringen
26

 kan kväveläckaget minska med ca 15 kg/ha med åtgärden. Fosforläcka-

get kan minska med 0,1 kg/ha.  

 

Detta ger följande kostnad per miljöeffekt (med antagande om 20 års avskrivningstid för dräne-

ringsbrunn, 5 % kalkylränta och att utsläppen verkligen kan minska med 15 kg kväve per hektar): 

 

Undre: ((0,2x1000x0,05)/(1-1,05^-20))/15 = 1 euro/kg N 

Övre: ((4x1000x0,05)/(1-1,05^-20))/15 = 21 euro/kg N 

Medelvärdet är således 11 euro/kg N. 

 

Ingen underhållskostnad räknas in. Detta är ett rimligt antagande eftersom reglerad dränering föru-

tom miljövinster även kan ge större skörd. 

 

 
Bild: Jörgen Eriksson, miljöbyrån.  

                                                 
26

en nyhet från www.greppa.nu 26/10 07 
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BILAGA 3. Kompletterande förslag för olika sektorer. 

I bilagan presenteras alla kompletterande förslag som tagits fram av byråer inom landskapsrege-

ringen och sådana som inkommit via remiss-svar. Vissa av förslagen ingår i kombinationspaketet i 

kapitel 7. 

 
Fiskodling 

Förslag till kompletterande åtgärder 

 Ett pilotprojekt med med odling av fisk på land i recirkulationsanläggning med höggradig 

rening genomförs. Syftet är att klargöra och skapa förutsättningar för odling av nya arter och 

storskalig odling av regnbågslax. Denna del ingår som i det föreslagna kombinationspaketet 

i kapitel 7.  

 Möjligheterna och förutsättningarna för att öka kretsloppet genom att använda Östersjöfisk 

som råvara för fodret utreds. 

 Musslor har en enastående förmåga att upp växtnäring, inte minst kväve, via alger från 

havsvattnet. Därför finns det planer på att genomföra ett projektet med musselodling i kom-

bination med fiskodlingen tillsammans med producentförbundet och fiskodlarföreningen. 

Den näringsrika restprodukten skulle kunna användas som t.ex. gödsel eller foderråvara av 

jordbrukare. Möjligen skulle detta kunna ske genom utsläppshandel. Denna del ingår som ett 

förslag i kapitel 7. 
 

Jordbruk 

Förslag till kompletterande åtgärder 

 I samråd med jordbrukarna införs riktad rådgivning och extra miljöåtgärder för jordbruk vid 

känsliga vattenområden (eventuellt inkluderat samarbete med Greppa näringen-projektet).  

 Det ingår inte något speciellt våtmarksstöd inom miljöstödet idag, men det finns diskussion-

er på att i nästa miljöstödsomgång införa ett sådant. Idag kan man ansöka om ett stöd för na-

turvårdande åtgärder från Näringsavdelningen som i dagsläget omfattar 50 % av anlägg-

ningskostnaden. Det finns dessutom ett stöd för vattenvårdande åtgärder att söka hos Miljö-

byrån. Stödet kan ersätta upp till 70 % av kostnaden.  

 Utökad rådgivning och stöd rekommenderas även för reglerad dränering. Genom att hålla en 

högre grundvattennivå tillgodogör sig grödorna växtnäringsämnen bättre och därmed kan 

växtnäringsläckaget minska. 

Greppa Näringen, våtmarksstöd och reglerad dränering ingår i kombinationspaketet i kapitel 7. 

 I miljöstödsprogrammet behöver ytterligare ansträngningar göras när det gäller t.ex.: 

- Permanentad eller ökad areal av fånggrödor.  

- Permanentad areal av vårbearbetad mark utökas. 

- 100 procent fastliggande träda i skyddszoner vid de mest skyddsvärda områdena, ex dricks-

vattentäkter. 

 Miljöstödet bör på ett effektivare sätt riktas till särskilda problemområden såsom sluttande 

åkrar, åkrar med hög andel fosfor i marken och åkrar i översvämningsområden samt de som 

ligger i direkt anslutning till känsliga havsvikar. 

 I samarbetsprojekt med ÅPF/Hushållningssällskapet kan exempelvis följande åtgärder ingå: 

- Våtmarker eller kombinationsbassänger (våtmark-bevattningsresurs-viltvatten) anläggs i an-

slutning till jordbruksmark. 

- Dammar anläggs som fosforfälla-bevattningsbassäng. Nya metoder finns där en damm och en 

brunn fylls med lecakulor, kalkhaltigt bergkross eller hyttsand som filtrerar bort stora mängder 

fosfor. 

- Gödselbaserad biogasproduktion. 

- Miljö- och inspirationsvandringar för bönder. Med hjälp av fältvandringar kan bönderna lära 

sig mer om hur man kan minska läckage av näringsämnen till sjöar och vattendrag. 

- Tömning och spridning av gödsel bör endast ske på vår och försommar då näringsupptaget är 

maximalt. 
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Skogsbruket 
Förslag till kompletterande åtgärder 

 Vidareutveckla rutiner och tillgodogöra sig ny teknik och forskning som ytterligare minskar 

belastningen av näringsämnen, partiklar och organiskt material på vattendrag. 

 Dikade marker i landskapsägda skogar återskapas till våtmarker där det är miljömässigt mo-

tiverat. 

 Vid anläggande av viltvatten med stöd av jaktvårdsmedel prioriteras de objekt som även har 

vattenvårdande effekt. 

 Avverkningar i landskapsägda skogar planeras och utförs på ett sätt som minimerar utlak-

ningen av näringsämnen och sediment till sjöar, hav och vattendrag. 

 Det regionala skogsprogrammet förnyas. 

 Vattenvården inom skogsbruket kan främjas genom ökad rådgivning till skogsägare, vidare-

utbildning av skogsfackmän och utveckling av metoder för vattenvård. 

 Landskapsmedel för stöd till vattenvårdande åtgärder inom skogsbruket bör säkras.  

 Projekt som ökar antalet småvatten i skogslandskapet bör uppmuntras. 

 

Bosättning 
Förslag till kompletterande åtgärder 

 Dagvattenhantering och reningsverk. Behandling av dagvatten och utgående vatten från re-

ningsverk skulle behöva utökas och förbättras. Metoder för att behandla dagvatten och utgå-

ende vatten på ett naturligt sätt är bl.a. infiltrering av avrinningsvatten, längre genomström-

ningstid och anläggande av dammar och rening med hjälp av växter. En effektivare behand-

ling av vatten fodrar både rådgivning och utbildning. 

 Ett viktigt styrmedel är att ge stöd till insatser som främjar vattenmiljön. Idag kan man an-

söka om ett stöd för naturvårdande åtgärder från Näringsavdelningen som i dagsläget omfat-

tar minst 50 % av anläggningskostnaden. Det finns dessutom ett stöd för vattenvårdande åt-

gärder att söka hos miljöbyrån. Stödet kan ersätta upp till 70 % av kostnaden. För att kunna 

fortsätta med dessa stöd är det viktigt att nuvarande finansieringsmöjligheter bibehålls och 

med en tydlig och riktad information. 

 

Avloppsvatten  
Förslag till kompletterande åtgärder 

 Vid en kretsloppsanpassning avloppsbehandling där urin/fekalier behandlas skilt för sig når 

man med god marginal målet att återvinna 50 % av fosforn i avloppsvattnet under förutsätt-

ning att urinen/fekalierna används som gödningsämnen. Urin och fekalier innehåller mycket 

växtnäringsämnen, främst kväve, fosfor och kalium, som kan ersätta handelsgödsel i lant-

bruket. Det finns idag metoder som möjliggör återföring av näring från avlopp till odling på 

ett hygieniskt säkert sätt. Landskapsregeringen beviljar bidrag för byggandet av kretslopps-

anpassade avloppsanläggningar. Mer information om kretsloppsanpassad avloppsbehandling 

finns under ”kretsloppsanläggningar”    

 En önskvärd åtgärd är energiutvinning ur toalettavfall från snålspolande toaletter och från 

s.k. torra system. Åtgärden kräver att bad-, disk- och tvättvatten behandlas separat. 

 En annan önskvärd åtgärd är att låta det utgående vattnet från reningsverk passera 
våtmarker, kväve- eller fosforfällor på sin väg ut mot en recipient. 

 Fosforutsläpp från enskilda avlopp kommer bland annat från maskindisk- och tvättmedel. 

Fosfatfria tvättmedel kan användas. Om samtliga länder runt Östersjön, Kattegatt och Ska-

gerrack minskar sin användning av tvättmedel innehållande fosfater kan minskningen bli be-

tydande, framför allt som vissa av länderna har relativt stor andel enskilda hushåll och re-

ningsverk med lägre reningseffekt. Användning av fosfatfria tvättmedel i Sverige beräknas 

minska fosforutsläppen med cirka 100 ton per år till Östersjön (Aktionsplan för havsmiljön, 

Naturvårdsverket). Det måste vara lätt att kunna inhandla fosfatfria tvättmedel. Informat-

ionsinsatser kopplat till någon ekonomisk styrning vore önskvärt. 
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 Finansieringsstödet för avloppsbehandling måste bibehållas. 

 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet måste få de resurser de behöver för tillsyn av av-

loppsanläggningar. 

 
Avloppsvatten från fritidsbåtar 

Förslag till kompletterande åtgärder 

 Finansieringsstödet bibehålls för att kunna utvidga nätet av fungerande mottagningsstation-

er. 

 Alternativa möjligheter för att behandla toalettavfall mer kretsloppsanpassat på mindre öar 

eller andra svårtillgängliga platser borde utredas. 

 
Industri och övrig belastning 
Förslag till kompletterande åtgärder 

 Anslutning till kommunala reningsverk är en prioriterad fråga för alla verksamheter som 

medför belastning på vattenmiljön. Liksom att utnyttja bästa tillgängliga teknik (BAT) samt 

anläggande av våtmarker, fosfor- och kvävefällor som kan omhänderta dagvatten och ut-

loppsvatten från olika verksamheter. 

 

 Placering av nya pälsfarmer styrs så att verksamheten inte riskerar att förorena vattendragen 

och grundvattnet. När det gäller pälsdjursfarmer rent generellt är det önskvärt att de utrustas 

med vattentäta underlag eller andra effektiviserade miljöskyddsåtgärder.  

 

 Bättre information och utnyttjande av stödmedel för ett bättre omhändertagande av dag- och 

utloppsvatten är viktigt för att leda utvecklingen framåt och mot en bättre vattenkvalitet. 

 

Marktäkter 
Förslag till kompletterande åtgärder 

 Det vore önskvärt med en utvärdering av grundvattenrisker vid asfalt-, oljegrus och 
kross-stationer. 

 En informationsinsats behöver genomföras så att det blir allmännt känt vilka grund-
vattenområden som finns, samt varför dessa måste skyddas inför framtiden. 

 
Sjöfart och oljeskydd 

Förslag till kompletterande åtgärder 

 Kartering och utvärdering av speciellt skyddsvärda och viktiga strandområden och undervat-

tenshabitat som bör prioriteras vid eventuella oljeolyckor bör införas. Utvärderingen kan gö-

ras med hjälp av GIS-modellering.  

 En handlingsplan för hanteringen ballastvatten och invandrande arter bör upprättas. 

 Effekterna av svall bör minska. Det bör upprättas ett förslag för hur detta ska kunna regleras, 

t.ex. genom sänkning av hastigheter. 

 Aktuella samarbetsplaner för bekämpningen av olje- och kemikalieolyckor utarbetas. 

 Minska riskerna med båtbottenfärger. De flesta av dagens antifoulingfärger är konstruerade 

så att giftiga ämnen läcker ut i havet. Miljövänligare båtbottenfärger måste finnas till för-

säljning, liksom att en mekanisk båttvätt med ett slutet system kunde anläggas. Informat-

ionssatsningar behöver göras för att främja en regelmässigt korrekt hantering av båtbotten-

färger och främja övergång till mindre miljöpåverkande färger, eller andra system för rengö-

ring av båtbottnar. 

 Sjöfartens inverkan på havsbottnarnas erosion i närheten av farleder undersöks. 

 
Trafik 

Förslag till kompletterande åtgärder 
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 Arbeta för att biobränslen används i större omfattning, för transport minst 2 % sen-
ast 31.12.2005 och 5,75 % 31.12.2010. Detta dels genom att anhålla hos riksmyn-
digheterna att skatten på biobränslen sänks och dels genom att utreda vilka ytterli-
gare åtgärder som krävs för att öka biobränsleanvändningen. 

 Andra saker som bör prioriteras är katalysatorrening, att använda vegetabiliska oljor i moto-

rer och prioritera användningen av miljövänliga drivmedel. 

 Dessutom bör hanteringen av vägsalt ses över, lagring av asfaltrester får inte ske direkt på 

oskyddad öppen yta utan på platser där eventuellt läckage kan tas omhand.  

 Det är viktigt att vid väg- och byggprojekt beakta grundvattenområden och genomföra 

grundvattenundersökningar. Om det i undantagsfall uppförs nya byggnationer inom grund-

vattenområden bör dessa förses med grundvattenskydd. 

 På vägavsnitt som går över grundvattenområden bör man förhindra föroreningen av grund-

vattnet utan att riskera trafiksäkerheten genom att använda halkbekämpningsmedel som inte 

utgör en olägenhet för miljön eller hälsan eller genom att bygga grundvattenskydd på dessa 

vägavsnitt. 

 Alkylatbränslen kan användas till båtmotorer. Alkylatbensin minskar utsläppen av polyaro-

matiska kolväten (PAH) med ca 80-90 % och kväveoxider med ca 30-60 %. Här gäller det 

att förutom att införa lättillgängliga pumpar även att informera allmänheten om att alky-

latbensin INTE är skadligt för motorerna och att den är bra för båtmiljön. En informations-

kampanj rekommenderas. 

 Skrotningspremie kan införas för båtar med 2-taktsmotorer. Dessa motorer släpper ut en 

tredjedel av bränslet oförbränt och orsakar mycket stora kolväteutsläpp. 

 
Vattenföretag och övrig verksamhet 

Förslag till kompletterande åtgärder 

 Undvik/minska byggandet genom att planera för framtiden. Kommunal planering bör finnas 

även för vattenområden. Vilket i praktiken innebär att man tar ett helhetsgrepp i planeringen 

och försöker förutsäga långsiktiga effekter av många ”små” beslut under en längre tid. En 

kommunal översiktsplan för kustzonen (1-6 m djup) baserat på inventeringar är en bra förut-

sättning för bra planering. Kommunerna skulle t.ex. kunna utarbeta en strandpolicy där föl-

jande punkter ingår: 

- grundområden ska ej exploateras 

- områden som kan behöva underhållsmuddras i framtiden bör ej användas för hamn-

ändamål 

- utbyggnad av befintliga anläggningar är i allmänhet att föredra 

- brygganläggningar får inte utgöra vandringshinder för laxfisk 

- ”värdefulla” kuststräckor som ej är exploaterade skall hållas fria från exploatering 

- om man inom ett område kan plocka bort flera småbryggor och ersätta dessa med en 

större anläggning är detta att föredra 

- pålade bryggor är ofta bättre ur miljösynpunkt än flytbryggor, pga. mindre skugg-

ningseffekter, påverkar ytströmmar mindre, inga ”pumpeffekter”, osv 

- en ny hamnanläggning bör inte strida mot naturvårdsintressen 

- inom naturreservat bör ingen exploatering ske 

- planerade/tilltänkta småbåtshamnar bör finnas med i kommunens översiktsplan. 

 Möjligheterna att skydda speciellt viktiga vikar med avseende på biologisk mångfald bör 

undersökas vidare samt ifall stöd kan utbetalas för att förvalta dessa skyddsvärda vikar. Utö-

kad inventering är av intresse. I övrigt gäller att sprida information på ett bra och tydligt sätt 

om de effekter som olika verksamheter har för vattenkvalitet, växt- och djurliv. 

 

BILAGA 4. Provtagningsprogram 

För närvarande genomförs följande provtagningar för de åländska vattnen efter vedertaget schema: 
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 Åland runt-provtagning (kust- och skärgårdsvatten): ÅMHM:s laboratorium och Husö 

biologiska station har sedan 1998 undersökt ett 50-90 tal stationer runt Åland. I dagsläget 

(2009) provtas 101 stationer. De undersökta parametrarna är i främsta hand siktdjup, salt-

halt, klorofyll-a och närsalter (totalfosfor och totalkväve) från ytskiktet (1 m). Ytkarteringen 

görs i tre omgångar. Sydvästra Finlands Miljöcentral utför 2 ytkarteringar i Skärgårdshavet 

under samma period. 

 Intensivstationer (kust- och skärgårdsvatten): I dagsläget (2008) finns 29 intensivstation-

er. Stationerna provtas på närsalter, salinitet och klorofyll-a, under så lång tid som möjligt 

under den isfria perioden och fram t.o.m. sista juni. Algprover tas kontinuerligt vid 6 stat-

ioner. Ytterligare algprov tas om tydlig algblomning påträffas. Provtagningen utförs av 

ÅMHM:s laboratorium. 

 Havsvikar och syrekartering. Vargsundet provtas 4 gånger per år av ÅMHM:s laborato-

rium enligt ”Kontrollprogram för Vargsundet/Ösundet, Vargsundsådran och Bodafjärden”. 

Havsvikar med djupgropar och andra med låg syrehalt har en lägre prioritet men provtas 

bland annat som en komplettering till BEVIS-projektet. Syrekarteringen utförs vid 23 djup-

gropar en eller två gånger per år som en långtidsövervakning där sex års perioder ska kunna 

jämföras för att upptäcka förändringar. Syrekarteringen startade 1999, men vissa stationer 

har besökts tidigare. 

 Provtagning av sjöar och diken: Provtagningen utförs av ÅMHM-laboratoriet och efter ett 

vedertaget schema och en prioritetsordning fastställd av miljöbyråns vattenbiolog. Dricks-

vattentäkter provtas en gång per månad (6 st), liksom Vargsundet (enligt fastställt provtag-

ningsprogram och där prov tas på var sida om vår- och höstomblandningen). Oppsjön på 

Kökar provtas mer sällan, men minst 4 gånger per år. En gång så sent som möjligt innan 

höstomblandning (då den är som sämst) och sedan efter höstomblandning (då den är som 

bäst). På vintern: En gång så sent som möjligt innan isen går och sedan efter vårombland-

ningen. Viss provtagning av vattenkvalitén på dricksvatten utförs även av Ålands vatten och 

Sundets vatten och de redovisar analysresultaten till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndig-

het. Andra sjöar provtas mer extensivt, dvs en gång per år under sensommaren och 1-2 

gånger på vintern. Det är provtagningar av närsalter, klorofyll-a, syrehalter och siktdjup som 

utförs. 8 diken, varav 4 är kontinuerliga, provtas enligt ett pågående program 2 

gånger/vecka. Vattenprov + -flöde mäts oftast i början av veckan medan endast vattenflöde 

mäts mot slutet av veckan. Ett syfte är att påvisa hur stor näringsbelastningen är under vår-

flödet.  

 Provfiske. Beståndsövervakning av fiskbestånd med provfisken utförs årligen på fyra områ-

den på Åland. Vid nordvästra Åland inleddes ett provfiske redan 1976, men metodikänd-

ringar gör att finns ett jämförbart datamaterial för perioden 1987 – 2008 (kustöversiktsnät). 

År 2002 infördes igen en ny metodik (Nordic-nät), som utfördes parallellt med kustöversikt-

näten under åren 2002 – 2008. Nordic-näten används sedan 2003 i ett område vid södra 

Kumlinge. Dessa provfisken utförs i augusti. Provfiske efter gös i Lumparn och Ivarskärs-

fjärden har utförts sedan 1999. Dessa provfisken görs med nätserier. Fiskeribyrån ansvarar 

för provfiskena. 

 

Under år 2009 inleddes ett projekt för uppföljning av gäddbestånden. Fiskeguider skall föra 

bok över all gädda som fångas i deras verksamhet och fiskeribyrån ansvarar för registrering 

och sammanställning. 

 

Fiskeribyrån har under år 2009 gett Husö biologiska station i uppdrag att sammanställa upp-

gifter och att samla nya uppgifter om lekplatser för kustfisk. Fiskeribyrån har under året 

även prövat en metod för att inleda årlig övervakning fiskyngel. Målsättningen är att täcka 

hela Åland med uppgifter om lekplatser, vilket kommer att ta flera år i anspråk. 

 Coastal Monitoring Programme (CMP), enligt HELCOM, utförs av ÅMHM:s laborato-

rium vid provpunkterna Marhällan och Delet. Provtagningen som utförs 2 gånger per år har 

pågått sedan 1984 och analyserna sker vid Sydvästra Finlands miljöcentral. Provtagningen 
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avser närsalter, syre och planktonalger (klorofyll-a) och möjliggör en direkt jämförelse mel-

lan de åländska stationerna och motsvarande finska stationer. 

 Algrapportering och provtagning genomförs i samarbete med Finlands Miljöcentral på 17 

olika stationer. 

 Automatisk provtagning på fartyg: Automatisk provtagningsutrustning finns ombord på 

sex handelsfartyg som korsar Östersjön samt på tre stycken patrullskepp. Ett av fartygen är 

Silja Serenade som trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm. Utrustningen mäter posit-

ion, datum och klockslag, klorofyll-a koncentration, mängden näringsämnen i ytvattnet, 

temperatur och salthalt var 100-200 meter på rutten. Därutöver tas vattenprov på 24 station-

er, varav tre stycken finns på åländskt vatten. Från dessa vattenprov analyseras klorofyll-a, 

växtplanktonsammansättning, närsalter (fosfat, totalfosfor, ammonium, nitrat och total-

kväve) samt kisel. Provtagningsdjupet är ca 5 meter. 

Projektet Alg@line koordineras av Havsforskningsinstitutet och sker i samarbete med Ny-

lands, Sydvästra Finlands, Västra Finlands och Sydöstra Finlands miljöcentraler samt 

Helsingfors stads miljöcentral. 

 Bottenfaunaprovtagning i Finbo. Fiskeriverkets kustlaboratorium i Öregrund i Sverige har 

sedan 1978 tagit bottenfaunaprover i Finbofjärden på nordvästra Åland, eftersom området 

anses vara rätt opåverkat. Proverna tas i huvudsak på våren. 

 Monitoring av undervattensvegetation sker årligen på 3 stationer, Norra Finbo, Tors-

holma och Gummholm i NW Åland i samarbete med Finlands Miljöcentral. Monitoringen 

har pågått sedan år 2000. 

 Husö biologiska station (Åbo akademi), monitoring. Provtagningspunkterna bildar en 

gradient från innerskärgården (Husöviken), mellanskärgård (Ivarskärsfjärden) till ytterskär-

gården (Äppelöviken). De 3 stationerna undersöks flera gånger per månad under perioden 

maj-september. Provtagningen påbörjades i Husöviken 1987, i Äppelöviken 1993 och i 

Ivarskärsfjärden 1995. 

 Övrig provtagning: Olika specialstudier av t.ex. makrofyter, bottenfauna, kräftor och fisk 

genomförs av t.ex. Husö biologiska station.  

Bottenhugg utförs på olika ställen, i både sjöar och kustvatten, med 3-5 års intervall av 

ÅMHM-laboratoriet. 

 Fiskodlarnas miljökontrollprogram: Fiskodlarna har ett eget provtagningsprogram som 

de själva bekostar. Kontrollprogrammet inleddes 1993 och omfattar förutom studier av när-

salter och klorofyll-a, även studier av bottenfauna- och sediment samt perifytonundersök-

ningar.  

 Egenkontroll för tillståndspliktiga verksamheter. Flera tillståndspliktiga verksamheter 

(t.ex. reningsverk) genomför årlig provtagning som ett led i sina kontrollprogram. Kalders-

fjärden, som syresätts, provtas med relativt täta intervall. 

 

Utökad provtagning enligt vattendirektivets krav 

Nuvarande miljöövervakningsprogram måste utökas för ytvattenstatus, grundvattenstatus och för 

skyddade områden, i enlighet med specifikationerna i Ålands lagstiftning (ÅFS 2005:54) och vat-

tendirektivets (WFD) artikel 8 och Bilaga V. Tekniska specifikationer och standardmetoder för ana-

lys och övervakning av vattenstatusen ska fastställas enligt förfarandet i artikel 21.  

 

Provtagningen indelas i kontrollerande, operativ och undersökande provtagning. Den kontrollerande 

används för att ge en sammanfattande bild av miljötillståndet medan operativ används för vattenfö-

rekomster som inte uppnår en god status. Undersökande övervakning används för att ge en övergri-

pande bild av ett ämne eller en biologisk parameter då den är okänd eller dåligt undersökt. 

 

Nedan presenteras hur övervakningen från och med 2009-2010 utökas gällande uppföljningen av 

vattendirektivet.  
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Skyddade områden; ytvattentäkter – kontrollerande övervakning 

 4 ytvattentäkter måste provtas i enlighet med WFD:s anvisningar (inkluderar fisk, botten-

fauna, makrofyter och prioriterade ämnen, se WFD bilaga V). Det gäller Dalkarby träsk, 

Långsjön, Markusbölefjärden och Lavsböle träsk (uttag av mer än 100 m
3
/dygn). Hydrologi 

ska mätas en gång per månad eller kontinuerligt. Prioriterade ämnen: Provtagningsfrekven-

sen ska vara minst 4 gånger per år, eftersom de utgör sk skyddade områden. Ifall antalet för-

brukare är mer än 10 000 ska frekvensen vara 8 gånger per år. Det framgår att övervakning-

en ska inriktas på de prioriterade ämnen som släpps ut och alla andra ämnen som kan på-

verka vattenförekomstens status. En första undersökning behövs för att fastställa ifall priori-

terade ämnen släpps ut. Detta kan göras med en passiv provtagare. Sedan kan provtagning 

ske mer sällan, dvs i enlighet med den kontrollerande övervakningens rekommenderade fre-

kvenser. Dricksvattenbolagen följer upp täkterna regelbundet i enlighett med rådande krav 

för dricksvatten som livsmedel. 

 

Kommentar: Långsjön och Markusbölefjärden har provfiskats sedan tidigare, så resultaten kan 

användas vid klassificering. Vid nästa provfiskeomgång måste Dalkarby träsk och Lavsböle träsk 

ingå. 

 

Övriga ytvattentäkter är Toböle träsk, Oppsjön och Borgsjön. Endast Toböle träsk är större än 50 

ha. Dessa sjöar har identifierats i enlighet med WFD, men understiger kraven på WFD-övervakning 

(uttag av mer än 100 m
3
/dygn). Däremot måste miljömålen i artikel 4 följas, dvs statusen ska inte 

försämras (uppföljningen sker genom ordinarie åländskt provtagningsprogram) samt att nödvändiga 

åtgärder enligt artikel 16 måste följas, dvs att framför allt vidta strategier för att förhindra föreningar 

av vatten när det gäller de prioriterade ämnena. 

 

De övriga ytvattentäkterna provtas enligt redan befintligt åländskt program och av vattenbolagen 

själva varvid de följer de anvisningar som gäller vid provtagning av dricksvatten som livsmedel.  

 

Sjöar – kontrollerande övervakning 

 Vargsundet, Östra och Västra Kyrksundet är alla ganska stora sjöar, dvs mellan 56 och över 

100 hektar uppemot nästan 200 hektar för Östra Kyrksundet.  

Dessa ytvatten utgör även potentiella dricksvattentäkter. Eftersom de redan provfiskas är det 

förhållandevis enkelt att utöka provtagningen med bottenfauna och makrofyter vart 3:e år. Fysi-

kalisk-kemisk provtagning sker redan på årlig basis. 

 

Sjöarna indelas i typen ”sjöar med höga närings- och kalkhalter”, (RrRk enligt finskt system), ef-

tersom de har hög alkanitet och är näringsrika. 

 

Sjöar  – operativ övervakning 

 I ett system av operativ övervakning ska Vargata träsk ingå (anses som problemsjö).  

Alla övriga sjöar över 50 ha ska ingå, dvs, Toböle träsk, Tjudöträsk, Storträsk, Inre Fjärden och 

Södra Långsjön (Saltvik). 

 

Kommentar: Genom operativ övervakning behöver man endast övervaka de kvalitetsfaktorer som 

återspeglar påverkan. Med andra ord räcker det med fysikalisk/kemisk provtagning. När en vatten-

förekomst har klarat miljökvalitetsnormerna kan den operativa övervakningen avslutas. Normal 

provtagning enligt åländskt program bör dock behållas för att följa trender även fortsättningsvis. 

Ifall sjöarna uppnår en god vattenstatus så kan de övergå i kontrollerande övervakning och då be-

höver de endast följas upp noggrannare vart 18:e år (dvs enligt WFD-övervakningens krav med 

fiskprovtagning etc). 

 

Samtliga av dessa sjöar indelas i typen ”sjöar med höga närings- och kalkhalter”, RrRk, eftersom de 

har hög alkanitet och är näringsrika. 



 

 119 

 

Övervakningsfrekvenser, kontrollerande övervakning 

De biologiska kvalitetsfaktorerna ska mätas vart tredje år, utom växtplankton som ska 

mätas två gånger årligen. Hydromorfologiska faktorer ska mätas en gång vart sjätte 

år utom hydrologin (sötvatten) som mäts antingen månatligen eller kontinuerligt. 

De fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna ska mätas var tredje månad under de år då övervakning 

görs och de prioriterade ämnena ska mätas månadsvis under de år övervakning görs, om inte större 

intervall kan motiveras. Enligt vattendirektivet ska de prioriterade ämnena mätas i de vattenföre-

komster där de släpps ut och förorenade ämnen där de släpps ut i betydande mängd.  Ifall god sta-

tus har uppnåtts behöver kontrollerande övervakning endast utföras för var tredje förvaltningsplan, 

dvs vart 18:e år. 

 

Övervakningsfrekvensen för den operativa övervakningen är något mer fri och om miljökvalitets-

normerna uppnåtts kan den avslutas. 

 
Tabell 22. Övervakning av olika parametrar och dess frekvenser, enligt WFD samt de svenska bedömningsrunderna. 

Övervakningsfrekvenser, kontrollerande övervakning 

Kvalitetsfaktor                                  Sjöar                                                    Kust 

Biologiska   

Växtplankton, biovolym och kloro-

fyll-a 

Minst 2 ggr/år i juni-augusti (får 

tas oftare). Utförs årligen. 3 års 

medelvärde 

Minst 2 ggr/år i juni-augusti (får 

tas oftare). Utförs årligen 

Makrofyter och fytoben-

tos/makroalger och gömfröiga 

växter 

Utförs en gång per vart 3:e år, 

sensommar (juli-aug) 

Utförs en gång per vart 3:e år, 

sensommar (juli-aug) 

Bottenfauna Utförs en gång per vart 3:e år, höst Utförs en gång per vart 3:e år, maj-

juni 

Fisk Utförs en gång per vart 3:e år, juli-

aug 

- 

Hydromorfologiska Vart 6 år Vart 6 år 

Hydrologi Utförs årligen, antingen en gång 

per månad eller kontinuerligt. 

 

Fysikalisk-kemiska   

Temperaturförhållanden 4 ggr/år Utförs årligen 
27

 4 ggr/år Utförs årligen 

Syresättning 4 ggr/år Utförs årligen 4 ggr/år Utförs årligen 

Salthalt 4 ggr/år Utförs årligen  

Näringsstatus 4 ggr/år Utförs årligen 4 ggr/år Utförs årligen 

Försurningsstatus 4 ggr/år Utförs årligen  

Andra förorenade ämnen 4 ggr/år under ett år under förvalt-

ningscykeln  

4 ggr/år under ett år under förvalt-

ningscykeln  

Prioriterade ämnen 1 gång/mån. under ett år under 

förvaltningscykeln 

1 gång/mån. under ett år under 

förvaltningscykeln 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 23. Sammanställning över olika provtagningar. 
Månader Kust o hav Sjöar 

Jan DIN +DIP (in-

tensivrunda) 

        

Feb DIN +DIP (in-   O2
28      

                                                 
27

 I vattendirektivet framgår att övervakningsfrekvensen gäller de år då mätningar görs. Fysikaliska-kemiska mätningar 

behöver inte utföras årligen, men för att utjämna mellanårsskillnader är det bra att ha kontinuerliga mätningar. 
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tensivrunda) 

Mars  Fys/kem 

 + salthalt 

för Vargs-

undet 

 O2      

April Växtplankton: 

Chl-a  

Fys/kem 

 + salthalt  

 

Fys/kem 

 + salthalt 

för Vargs-

undet 

 O2 Växtplankton: 

Chl-a  

    

Maj Bottenfauna 

(maj-juni) - 3år 

Växtplankton: 

Chl-a  

Fys/kem 

 + salthalt  

 

Fys/kem 

 + salthalt 

för Vargs-

undet 

Sikt O2 Växtplankton: 

Chl-a 

    

Juni Växtplankton: 

Chl-a 

Fys/kem29 

 + salthalt  

Fys/kem 

 + salthalt 

för Vargs-

undet 

Sikt O2 Växtplankton: 

Chl-a  

    

Juli Syre 

Växtplankton: 

Chl-a + 

Makrofyter i juli-

aug – 3 år >2010 

Fys/kem 

 + salthalt  

Fys/kem 

+ salthalt 

för Vargs-

undet 

Sikt O2 Växtplankton: 

Chl-a 

+ biomassa  

+cyano * 

  Fisk – 

3 år-> 

2011 

* 

 

Makro-

fyter i 

juli-aug – 

3 år * 

>2011,osv 

Aug Ev syre 

Växtplankton: 

Chl-a 

+ Makrofyter i 

juli-aug – 3 år 

>2010 

Fys/kem 

 + salthalt  

Fys/kem 

+ salthalt 

för Vargs-

undet 

Sikt O2 Växtplankton: 

Chl-a 

+ biomassa 

+ cyano * 

 Bottenfauna 

– 3 år (höst) 

(se tabell) * 

Fisk – 

3 år-

>2011 

* 

Makro-

fyter i 

juli-aug – 

3 år * 

>2011 osv 

Sep Växtplankton: 

Chl-a 

Fys/kem 

 + salthalt  + 

Övervakning av 

prio. ämnen 

Fys/kem 

+ salthalt 

för Vargs-

undet 

Sikt O2 Växtplankton: 

Chl-a 

 

Övervak-

ning av 

prio. 

ämnen* 

Bottenfauna 

– 3 år (höst) 

(se tabell) * 

  

Okt Växtplankton: 

Chl-a  

Fys/kem 

 + salthalt  

 

Fys/kem 

 + salthalt 

för Vargs-

undet 

Sikt O2 Växtplankton: 

Chl-a  

    

Nov  Fys/kem 

 + salthalt 

för Vargs-

undet 

 O2      

Dec DIN + DIP (in-

tensivrunda) 

        

 

 

Sjöar (15st): *Dalkarbyträsk  

 *Långsjön  

 *Markusbölefjärden  

 *Lavsböleträsk  

 *Vargsundet  

 *Östra Kyrksundet  

*Västra Kyrksundet  

Tjudöträsk 

                                                                                                                                                                  
28

 Syrgas: Åtminstone senvinter, vårcirkulation, sommarstagnation (aug) och höstcirkulation. Syrgasprofiler tas när det 

är lämpligt. 
29

 Under sommarprovtagning behöver endast Tot-N och Tot-P provtas. För statusklassificering gäller ytvatten (0-10 m). 

Detta följs ffa genom intensivrundor och ytkartering. Vid vissa provpunkter tas vertikalprovtagning på olika djup. 
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 Storträsk, Finström 

 Inre Fjärden 

 Södra Långsjön, Saltvik 

 Toböleträsk 

 Oppsjön 

 Borgsjön 

 Vargataträsk (behöver ej rapporteras till EU =mindre än 50 ha) 

 

Sammanfattning av provtagningar i sjöar (se tabell 23):  

4 stora dricksvattentäkter, Dalkarby, Långsjön, Markusbölefjärden och Lavsböle träsk: 

Växtplankton, hydrologi och fysikalisk-kemiska parametrar provtas årligen. Makrofyter, botten-

fauna och fisk vart 3:e år. Prioriterade ämnen och förorenande ämnen ska följas upp.  

3 stora potentiella ytvattentäkter, Vargsundet och Ö+V Kyrksunden: Växtplankton, hydrologi 

och fysikalisk-kemiska parametrar provtas årligen. Makrofyter, bottenfauna och fisk vart 3:e år. 

Prioriterade ämnen och förorenande ämnen ska följas upp. 

3 små dricksvattentäkter, Borgsjön, Oppsjön och Toböle träsk. Provtas enligt befintligt pro-

gram där huvudsakligen de fysikalisk-kemiska parametrarna följs. Ev. utsläpp av prioriterade äm-

nen bör kontrolleras. 

5 övriga sjöar, Vargata träsk Tjudöträsk, Storträsk, Inre Fjärden och Södra Långsjön 

(Saltvik). De kvalitetsfaktorer som återspeglar påverkan ska övervakas. Dvs fysikalisk-kemisk 

provtagning i första hand. 

 

Kustvatten 

Av totalt 61 vattenförekomster finns provtagning i mer än 50 stycken (oftast från Åland Runt prov-

tagningen, dvs siktdjup, klorofyll-a och närsalter provtas regelbundet). Alla vattenförekomster be-

höver inte övervakas. En gruppering kan ske av vattenförekomster med likartade naturliga förhål-

landen.  

 

Inför WFD-rapportering ska det finska systemet följas, där det i en vattenförekomststation (site) 

ingår ett antal provtagningsstationer (substations). Data från enskilda provtagningsstationer (sub-

stations) inom en vattenformation kopplas till vattenförekomststationen. Siten (vattenförekomststat-

ionen) utgör den geometriska centroiden. Inom siten förekommer alla de provtagningar som behövs, 

dvs vattenkvalitet (växtplankton etc), åtminstone en transekt med makrofyter och bottenfaunaprov-

tagning. 

 

Monitoringsställen – kust 

Ålands 61 vattenförekomster har delats in i 14 monitoringsställen (figur 27) som är rapporterade till 

EU. Utmärkande för ett monitoringställe är att det dels representerar en specifik skärgårdstyp och 

dels att provtagning av flera olika parametrar ingår (dvs, fys-kem, växtplankton, bottenfauna, 

makrofyter). De fysikaliska-kemiska parametrarna samt klorofyll-a provtas årligen enligt fastställt 

program. Det finns ett rullande 3:års schema för bottenfauna och makrofyter. 
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Figur 27. Monitoringställen på Åland. 5 monitoringsställen i mellanskärgårdar (M 1-M 5) 

6 monitoringställen i ytterskärgården (Y 1-Y 6) och 3 (I 1- I 3) i innerskärgården. Några monitoringställen saknar någon 

parameter (makrofyter el. bottenfauna) och ska kompletteras.  

Källa: landskapsregeringen, miljöbyrån. 

 

Grundvatten 

 Kvantitativ övervakning sker av 6 stycken grundvattenrör i Jomala (stationsnummer 0201 

enligt Hertta). Övervakningen utförs av ÅMHM-lab 2 gånger per månad och resultaten ma-

tas in i Hertta.  

Det finns även en tjälstation som provtas av försöksstationen (R0204). Vargsunda bergborr-

brunn (0211) provtas av en äldre herre. Han skickar in resultaten regelbundet till SYKE. Inga 

resultat finns i Hertta. 

 Kvalitativ provtagning: provtagning av en naturlig källa ska påbörjas under 2009. 

 

Provtagningen ska utföras 2 gånger per år. En gång i mars/april och sedan i skiftet okto-

ber/november. Vid den första provtagningen som påbörjas i oktober 2009 ska provtagning av metal-

ler och bekämpningsmedel utföras, liksom basserien. Basserie (konduktivitet etc) + metaller ska 

sedan provtas 2 gånger årligen (vår och höst) och bekämpningsmedel en gång per år, lämpligen 

samma tid varje år (oktober). Dessa provtagningar skickas iväg på analys till Alcontrol.  
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Provtagningen ska utföras i enlighet med undersökningstypen ”Grundvattenkemi, strategier för 

övervakning” (2002-06-25). Eftersom det är en källa som ska provtas så behöver inte vattnet omsät-

tas före provtagning. I undersökningstypen framgår vilken utrustning som ska användas samt hur 

själva provtagningen ska ske. Provtagningspunkten ska beskrivas och koordinater fastställas.  

 

Övriga skyddade områden 

Enligt vattendirektiv ska även skyddade områden följas upp. Förutom dricksvatten ingår: 

- Badvatten. 

- Fisk- och musselvatten 

- Avloppskänsliga områden 

Nitratkänsliga områden 

- Områden som fastställts enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet samt relevanta Natura 

2000-områden  

 

Övervakning och tillsyn över dessa områden är fördelade mellan olika byråer på landskapsregering-

en och ÅMHM. ÅMHM ansvarar för övervakningen över badvatten, medan miljöbyråns naturvård-

sansvariga ansvarar för tillsynen över N 2000-områden och miljöbyråns vattenansvariga följer upp 

nitrat- och avloppskänsliga områden. Enligt fiskeribyrån har inte Åland några fastställda fisk- och 

musselvatten. 

 

Provtagningsmetoder och analyser 

I ramdirektivet för vatten (punkt 1.3.6, bilaga V) anges att de metoder som används för övervakning 

av parametrar ska överensstämma med de internationella standarder som anges nedan eller med 

andra nationella eller internationella standarder varigenom det säkerställs att data av motsvarande 

vetenskapliga kvalitet och jämförbarhet finns att tillgå. För provtagning av bottenfauna hänvisas till 

ISO, respektive EN - standarder. För övriga kvalitetsfaktorer finns en generell hänvisning till rele-

vanta CEN/ISO - standarder (när dessa utarbetats). 

Analyser av prover bör om möjligt utföras av ett ackrediterat laboratorium enligt SIS-standard (SIS, 

SS, SS-EN ISO) eller annan lämplig internationell standard. Analysresultatens rimlighet ska alltid 

bedömas. Kanske eventuella avvikelser kan förklaras med naturliga händelser såsom förändringar i 

nederbörden. 
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BILAGA 5. Miljömål för grundvatten 

 
Tabell 24. Tillståndsklassning enligt SGU:s bedömningsgrunder. 
          Parameter 

Tillstånd 

Alkanitet Klorid Försurningspåverkan 

(alk./sulfatkonc) 

Nitrat-N Arsenik Kadmium Bly Zink 

Hög > 180 mg/l > 20 mg/l >10 <0,5 mg/l < 1µg/l <0.05 µg/l <0,2 
µg/l 

< 5 µg/l 

God 60-180 mg/l 20-50 

mg/l 

10-5 0,5-1 

mg/l 

1-5 µg/l 0,05-0,1 

µg/l 

0,2-1 

µg/l 

5-20 

µg/l 

Måttlig 30-60 mg/l 50-100 
mg/l 

5-2 1-5 mg/l 5-10 µg/l 0,1-1 µg/l 1-3 
µg/l 

20-300 
µg/l 

Otillfredsställande 10-30 mg/l 100-300 

mg/l 

2-1 5-10 mg/l 10-50 µg/l 1-5 µg/l 3-10 

µg/l 

300-

1000 
µg/l 

Dålig < 10 mg/l < 300 

mg/l 

< 1 > 10 mg/l > 50 µg/l > 5 µg/l > 10 

µg/l 

> 

1000µg/l 

 

 
Tabell 25. Kvalitetsnormer för grundvatten enligt grundvattendirektivet (2006/118/EG). 

Förorenande ämne Kvalitetsnormer 

Nitrater 50 mg/l 

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel, inbegripet rele-

vanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsproduk-

ter 
1)

 

0,1µg/l 

0,5 µg/l (totalt) 
2)

 

1) Med bekämpningsmedel avses växtskyddsmedel och biocidprodukter i enlighet med definitionerna i artikel 2 i 

direktiv 91/414/EEG respektive artikel 2 i direktiv 98/8/EG 

2) Med totalt avses summan av enskilda bekämpningsmedel som upptäcks och kvantifieras vid övervakningsför-

farandet, inbegripet relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter. 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Per Bergfors, Mariehamn 
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BILAGA 6. Utökad klassificering av sjöar 

 
Tabell 26. Klassificering av fiskbestånden baserat på provfiske i fem åländska sjöar år 2009. Färgkodningen 
indikerar statusen hos varje sjös fiskbestånd för varje variabel. Källa: Husö rapport no 125. 
Table 26. Classification of the fish population based on test fishing in five lakes in the Åland islands in 2009. 
The colour code indicates the status of each lakes fish population for the various variables.   
 
Sjö 
 Vargsundet Markusbölefjärden Långsjön 

Östra 
Kyrksundet 

Västra 
Kyrksundet 

Sjöklass 
sjötyp 12 

(Rk) sjötyp 12 (Rk) sjötyp 12 (Rk) sjötyp 12 (Rk) sjötyp 12 (Rk) 

Sjöstorlek 110 156 143 200 59,5 

Fiske 2007           

Biomassa (gram/nätnatt) 1697,9 (H) 6613,8 (D) 3583,2 (O) 4718,1 (D) 2344,6 (G) 

Antal fiskar (antal/nätnatt) 55,1 (H) 213,3 (D) 123,6 (M) 156 (O) 70,8 (H) 

Mörtfiskarnas andel av bio-
massa (%) 49,4 (H) 43 (H) 43,3 (H) 47,5 (H) 49,1 (H) 

Rovfiskens andel av biomassa 
(%) 24,4 (H) 34,3 (H) 32,4 (H) 39,7 (H) 16,1 (G) 

Antal arter (var av indikatorar-
ter) 8 (0) (G) 7 (0) (G) 7 (0) (G) 8 (0) (G) 9 (0) (G) 

Fiskbeståndets totala status 
2007 (EQR) 0,98 (H) 0,6 (G) 0,66 (G) 0,6 (G) 0,84 (H) 

Fiske 2009      

Biomassa (gram/nätnatt) 1983,4 (H) 5092 (D) 4150,6 (O) 4640 (D) 2039,7 (H) 

Antal fiskar (antal/nätnatt) 63,5 (H) 143,9 (O) 136,6 (M) 132,8 (M) 64,5 (H) 

Mörtfiskarnas andel av bio-
massa (%) 46,1 (H) 34,6 (H) 27,7 (H) 35,9 (H) 33,3 (H) 

Rovfiskens andel av biomassa 
(%) 27,5 (H) 40 (H) 40,4 (H) 37,4 (H) 29,7 (H) 

Antal arter (var av indikatorar-
ter) 9 (0) (G) 10 (0) (G) 10 (0) (G) 10 (1)  (G) 9 (2) (G) 

Fiskbeståndets totala status  
2009 (EQR) 1 (H) 0,66 (G) 0,68 (G) 0,66 (G) 1 (H) 

Fiske 2007 & 2009      

Medelvärde Biomassa 
(gram/nätnatt) 1840,6 (H) 5852,9 (D) 3866,9 (O) 4679,1 (D) 2192,2 (H) 

Medelvärde Antal fiskar 
(gram/nätnatt) 59,3 (H) 178,6 (O) 130,1 (M) 144,4 (O) 67,65 (H) 

Mörtfiskarnas andel av total-
biomassa (%) 47,8 (H) 43 (H) 35,5 (H) 41,7 (H) 41,2 (H) 

Rovfiskens andel av totalbio-
massa (%) 25,9 (H) 37,1 (H) 36,4 (H) 38,5 (H) 22,9 (H) 

Antal arter (var av indikatorar-
ter) 9(0) (G) 10 (0) (G) 10 (0) (G) 10(1) (G) 9(2) (G) 

Fiskbeståndets totala status 
2007och 2009 (EQR) 1 (H) 0,6 (G) 0,66 (G) 0,6 (G) 1 (H) 

Fiskbeståndets totala status 
2007 och 2009 (median av samt-
liga fiskbeståndsvariablers 
EQR) 

 
 

0,98 (H) 
 
 

0,63 (G) 
 
 

0,67 (G) 
 
 

0,65 (G) 
 
 

0,99 (H) 
 
 

Vattneparametrar 2000-2008      

Totalfosfor (µg/l) 26 (H) 50 (O) 47 (M) 17 (H) 18,5 (H) 

Totalkväve (µg/l) 900 (M) 860 (M) 810 (M) 585 (G) 530 (G) 

Klorofyll a (µg/l) 7,9 (G) 4,6 (H) 6,5 (H) 4,3 (H) 4,35 (H) 

Slutlig klassificering      

Sammanlagd klassifciering av 
samtliga variabler (EQR) 

0,6 (G) 0,6 (G) 0,66 (G) 0,66 (G) 0,8 (H) 

Färgkodning      
Hög (H) 
 

God (G) 
 

Måttlig (M) 
 

Otillfredsställande 
(O) 

Dålig (D) 
 Ej klassificerad 
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regeringen, finns digitalt på hemsidan) 

 

Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008 (Landskapsregeringen) 

 

Mustamäki, N., & Ahlbeck, I. Rapport no 120. Fisk- och kräftbestånden i fem åländska sjöar sommaren 2007 
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2007. www.regeringen.ax/.composer/upload/LBU-program.pdf  

DEFINITIONER 

Akvifer. En geologisk bildning som har så stor lagringskapacitet och är så genomsläpplig att grund-

vatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. I en akvifer kan det finnas ett eller flera grundvat-

tenmagasin. Enligt definitionen i Vattendirektivet är en akvifer "ett eller flera lager under ytan, av 

berggrund eller andra geologiska skikt, med tillräcklig porositet och genomsläpplighet för att medge 

antingen en betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten". En 

akvifer kan vara en öppen akvifer eller en sluten akvifer. I en öppen akvifer sammanfaller grundvat-

http://www.miljomal.nu/
http://www.marbipp.se/
http://www.helcom.fi/
http://www.asub.ax/
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/LBU-program.pdf
http://www.vattenportalen.se/ovp_ordlista_a.htm#page_top#page_top
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tenytan med grundvattenzonens övre gräns. En sluten akvifer kan uppkomma om t.ex. sandjord 

överlagras av lera, som då fungerar som ett lock.  

Bedömningsgrund: naturvetenskapliga kriterier för att klassificera den ekologiska strukturen och 

funktionen hos akvatiska ekosystem. En bedömningsgrund innehåller referensvärden och klassgrän-

ser för en kvalitetsfaktor. 

Delavrinningsområde. Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är ett delavrinningsområde 

ett "landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en serie åar, floder och möjligen 

sjöar till en viss punkt i ett vattendrag (normalt en sjö eller ett flodtillopp).  

God ekologisk status innebär att ytvattnets växt- och djurliv, vattnets vägar och flöden, struktur på 

bottnar och stränder, samt de fysikalisk-kemiska förhållandena i vattnet inte får uppvisa mer än små 

avvikelser från vad som betraktas som naturliga förhållanden (referenstillståndet) för den typen av 

vatten i det området. Störningarna får således bara vara ringa. För att bedöma vad som kan anses 

vara referenstillståndet för det aktuella vattnet har man redan i sin kartläggning använt ett antal i 

direktivet förutbestämda biologiska, hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer – 

måttstockar att bedöma tillståndet efter. 

God kemisk status innebär att en vattenförekomst inte får ha högre halter av förorenande ämnen än 

vad som gäller enligt vattendirektivets förteckning över huvudsakliga förorenande ämnen, (indelade 

i 12 större grupper) samt enligt de miljökvalitetsnormer som kommer att utarbetas vad gäller halter 

av prioriterade främmande ämnen i ytvatten, sediment eller levande organismer (biota). 

God status för grundvatten är indelat i två delar: god kvantitativ status och god kemisk status. 

För att uppnå god kvantitativ status får man inte långsiktigt ta ut mer vatten ur en grundvattenföre-

komst än vad som kan kompenseras genom nybildning av vatten. Grundvattennivån får alltså inte 

sänkas. Man skall inte heller göra ingrepp som kan leda till ändrade strömförhållanden och därpå 

följande inträngning av saltvatten i grundvattentäkten. 

De prioriterade och prioriterade farliga ämnena kommer in även när det gäller målet god kemisk 

status: ”När det gäller grundvatten bör, utöver kraven avseende god vattenstatus, varje betydande 

och ihållande ökning av koncentrationen av förorenande ämnen identifieras och motverkas”.  

Grundvatten får inte heller vara salt, eftersom förhöjd salthalt oftast är ett tecken på saltvattenin-

trängning när uttaget av grundvatten har varit större än nybildningen, särskilt i kustområden. Vidare 

får inte grundvattnet vara så förorenat att det i kontakt med ytvattnet eller våtmarker kan skada kva-

liteten på dessa vatten. 

Grundvatten. Med grundvatten avses allt vatten som befinner sig i den vattenimpregnerade zonen i 

jorden och står i direkt kontakt med berg- eller markgrund. 

Grundvattenförekomst. Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) "en avgränsad volym 

grundvatten i en eller flera akviferer". Grundvattenförekomst kan också definieras som grundvatten 

i ett grundvattenmagasin. Se även vattenförekomst.  

Hydrologi. Läran om vatten i vid bemärkelse. Något snävare definierat är hydrologi läran om de av 

naturen styrda vattenrörelserna och vattenförekomsterna på kontinenterna (nederbörd över land, 

avdunstning från sjöar och land, vattenrörelser i floder och på markytan, vatteninträngning i marken 

samt grundvattenförekomst och grundvattenrörelser).  

Ekologisk kvalitetskvot (EK): motsvarar förhållandet mellan observerade värden för en viss ytvat-

tenförekomst och de referensvärden som är tillämpliga på denna ytvattenförekomst. Kvoten uttrycks 

som ett numeriskt värde mellan 0 och 1, där hög ekologisk status motsvaras av värden nära ett (1) 

och dålig ekologisk status motsvaras av värden nära noll (0). 

Expertbedömning: en bedömning gjord utifrån bästa tillgängliga kunskap i de fall bedömnings-

grunderna inte kan tillämpas. 

Förvaltningsplan. Enligt Vattendirektivet skall det upprättas en förvaltningsplan för varje vatten-

distrikt. Förvaltningsplanen är en sammanfattning av hur det står till med vattnen i distriktet, vad 

man har gjort och vad man planerar att göra. Planen blir en översiktlig och lättillgänglig samman-

fattning av all den information som ställs samman inom distriktet. Den skall tjäna som ett plane-

ringsunderlag för alla berörda myndigheter, liksom som ett fortlöpande verktyg för kommunikation 

med allmänheten och intressenter om vatten och vattenvård. Planen blir även den verksamhetsberät-

telse som lämnas till EU-kommissionen som rapportering om genomförandet av direktivet. Förvalt-

ningsplaner skall göras på den nivå som motsvarar indelningen i vattendistrikt. Man får emellertid 

http://www.vattenportalen.se/ovp_ordlista_d.htm#page_top#page_top
http://www.vattenportalen.se/ovp_ordlista_f.htm#page_top#page_top
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avgöra från fall till fall om det även kan behövas utarbetas detaljerade planer för delavrinningsom-

råden – delförvaltningsplaner.  

Klassificering: bedömning; för naturliga ytvattenförekomster en bedömning av ekologisk status och 

kemisk ytvattenstatus, för konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster en bedömning 

av ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus. Parametrar och kvalitetsfaktorer klassificeras för 

att sedan vägas samman till ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus. 

Kontrollerande övervakning . Övervakning enligt Vattendirektivet skall ske i form av kontrolle-

rande övervakning, operativ övervakning respektive undersökande övervakning i ytvatten, grund-

vatten och skyddade områden. Kontrollerande övervakning skall utföras vart sjätte år i ett urval yt- 

och grundvatten inom distriktet. Syftet är att ge en sammanfattande beskrivning av miljötillståndet 

och urvalet av mätstationer skall ge en representativ bild av tillståndet i distriktets olika yt- och 

grundvatten. Program för kontrollerande övervakning skall genomföras för att bygga under bedöm-

ningarna av påverkan och miljökonsekvenser och för att ge underlag för att bedöma vilka långsik-

tiga förändringar som är naturliga och vilka som orsakas av mänskliga verksamheter.  

Kvalitetsfaktor: biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk faktor; faktorerna vägs sam-

man till ekologisk status eller potential. En kvalitetsfaktor består av en eller flera parametrar: 

 
Biologiska: Vad som utmärker växt- och djurliv, beroende på typ av vatten och vad som anses vara normalt och tecken på 
opåverkade förhållanden för det aktuella vattnet: 
• Fritt svävande växtplankton (alger) i vattnet: Normal eller onormal förekomst och mängd (vad utmärker algblomningarna i 
vattnet?) samt artsammansättning? 
• Makrofyter (makroalger, kärlväxter, lavar och mossor) på bottnarna: Normal eller onormal artsammansättning och förekomst? 
• Fytobentos (bottenalger): Normal eller onormal artsammansättning, förekomst och växtdjup? 
• Bottenlevande ryggradslösa djur: Normal eller onormal mångfald, artsammansättning och förekomst? 
• Fisk: Normal eller onormal artsammansättning (inklusive förekomst av typspecifika och påverkanskäns liga arter), förekomst 
och åldersstruktur i fisksamhällena? 
 
Fysikalisk-kemiska: Allmänna förhållanden i vattnet samt grad av påverkan av föroreningar. 
• Allmänna förhållanden: Vattentemperatur, djup, syrehalt/syreomsättning, halt av närings-ämnen, siktdjup, pH-värde (grad av 
försurning), etc. 
• Särskilda syntetiska föroreningar: Halter av vissa förorenande ämnen (p.g.a. mänsklig påverkan), inklusive direktivets priorite-
rade ämnen. 
• Särskilda icke-syntetiska föroreningar: Halter (i förhållande till naturlig bakgrundsnivå) av vissa naturligt förekommande förore-
nande ämnen. 

 
Hydromorfologiska: Vad som utmärker vattenflöde, vattendragets sträckning, strömningsmönster, tidvattenförhållanden (för 
övergångsvatten), struktur på och typ av strand, beroende på vad som anses vara normalt och tecken på opåverkade förhållan-
den för det aktuella vattnet. 
• Vattenflöden – hur mycket vatten och vattnets rörelser (dynamik), eventuell kontakt med grundvatten: Normalt och opåverkat 
eller onormalt och av människan förändrat? 
• Strömningsmönster, variationer i djup och bredd, flödeshastigheter, vågexponering, 
 

Operativ övervakning . Övervakning enligt Vattendirektivet skall ske i form av kontrollerande 

övervakning, operativ övervakning respektive undersökande övervakning i ytvatten, grundvatten 

och skyddade områden. Operativ övervakning syftar till att beskriva vilken status de vatten har som 

inte uppnår målen för god vattenkvalitet, eller där det finns risk för att målen inte uppnås. Denna 

typ av övervakning skall även göras av vatten där det förekommer utsläpp av de prioriterade förore-

ningar som finns med i direktivets Bilaga X. Vid operativ övervakning skall mätningarna gälla den 

eller de biologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den påverkan som vattnet utsätts för. 

Även förorenande ämnen skall mätas, liksom de hydromorfologiska parametrar som bedöms vara 

viktigast när det gäller påverkan på vattnets kvalitet.  

Parameter: del av en biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk kvalitetsfaktor. 

Prioriterat ämne: ett ämne som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets beslut nr 

2455/2001/EG av den 20 november 2001 om upprättande av en lista över prioriterade ämnen på 

vattenpolitikens område och om ändring av direktiv 2000/60/EG. 

Referensvärde: värde som motsvarar ett opåverkat tillstånd. Referensvärden för respektive parame-

ter eller kvalitetsfaktor anges i bedömningsgrunderna. 

Typindelning: indelning av älvar, insjöar eller kustvatten i olika typer enligt naturliga egenskaper, 

såsom geografiska kriterier, storlek, djup, tillrinningsområde eller jordmånen. 

Undersökande övervakning. Övervakning enligt Vattendirektivet skall ske i form av kontrollerande 

övervakning, operativ övervakning respektive undersökande övervakning i ytvatten, grundvatten 
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och skyddade områden. Undersökande övervakning skall göras i undantagsfall, till exempel vid 

olyckor eller där man inte känner till eller är osäker om orsakerna till att miljökvalitetsmål eller 

normer inte uppnås. Även för den undersökande övervakningen gäller att övervakning skall ske för 

en rad biologiska, hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer.  

Vattendirektivet. Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) kallas ofta för Vat-

tendirektivet eller Ramdirektivet. Syftet med direktivet är att skapa en helhetssyn på Europas och de 

enskilda ländernas vattenresurser och att få en enhetlig, sammanhållen och övergripande lagstift-

ning för vatten. Länderna skall arbeta på ett nytt sätt i sin vattenförvaltning och utgå från avrin-

ningsområden (naturens egna vattengränser) och inte från av människan införda administrativa 

gränser för att komma till rätta med brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. Vattendirektivet omfat-

tar alla typer av ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten, men inte öppet hav. 

Direktivet trädde i kraft den 22 december 2000 och skall vara genomfört i medlemsländerna år 

2015.  

Vattenförekomst   

• I dagligt tal menar man med vattenförekomst en specifik vattensamling i naturen, liten eller stor, 

d.v.s. att det finns vatten på ett visst ställe. En sjö är en vattenförekomst, liksom en liten göl i sko-

gen eller en bäck eller en kustvik.  

• Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är en ytvattenförekomst "en avgränsad och bety-

dande ytvattenförekomst som till exempel en sjö, ett magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i 

övergångszon eller en kustvattensträcka." Enligt direktivet är en grundvattenförekomst "en avgrän-

sad volym grundvatten i en eller flera akviferer".  

• En vattenförekomst är också, enligt Vattendirektivet, den minsta storheten för beskrivning och 

bedömning av vatten. En vattenförekomst är homogen i samtliga indelningar som går att göra. En 

vattenförekomst tillhör sålunda en typ, har en status (vattenkvalitet) och bedöms utsättas för en spe-

cificerad nivå av påverkan. Ett vattendrag eller en sjö kan alltså bestå av flera vattenförekomster.  

Ytvatten  Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) "inlandsvatten utom grundvatten i över-

gångszon och kustvatten, utom när det gäller kemisk status då det även skall inbegripa territorialvat-

ten". En mer allmän definition av ytvatten är sjöar, vattendrag och hav. Motsatsen till ytvatten är då 

grundvatten.  

Åtgärdsprogram. Krav på att utarbeta åtgärdsprogram för att nå de uppsatta målen finns i flera EG-

direktiv. I Vattendirektivet är kravet på åtgärdsprogram (en handlingsplan för det som behöver gö-

ras för att uppnå målet god vattenstatus inom ett vattendistrikt) kopplat till övriga moment för att 

genomföra direktivet. Åtgärdsprogrammet skall utformas mot bakgrund av kunskaperna från karak-

tärisering/bakgrundsbeskrivning och klassificeringen som skall göras enligt direktivet.  

Åtgärdsprogrammet skall, på grundval av denna kunskap och analys, visa hur man inom distriktet 

behöver gå till väga för att kunna nå de miljömål som satts upp för distriktets vattenförekomster. 

Åtgärdsprogrammet, som skall ses som ett underlag för strategisk planering, blir ett mycket centralt 

dokument i det framtida vattenvårdsarbetet.  

 

______________________________________________________________________________ 

Åtgärdsprogrammet är sammanställt av Susanne Vävare, miljöbyrån, landskapsregeringen, som 

även ansvarar för de flesta textavsnitten. 

Konsekvensbedömningen i kapitel 7: Hans Dahlin, miljöbyrån, landskapsregeringen. 

Kartor (över provtagningar, klassificeringar, etc), tabeller och delar av text (ffa i kapitel 4): Åsa 

Hägg, Husö biologiska station. 

Kartor (belastningskällor, Natura 2000-kartan, sjöar och grundvattenskyddsområden): Mats Karls-

son, GIS-ansvarig, landskapsregeringen. 

Bakgrundmaterial gällande täkter och badvatten: Magnus Eriksson, ÅMHM. 

Utplockande av Natura 2000-områden: Inkeri Ahonen, miljöbyrån, landskapsregeringen.  

Tabell och del av text ffa gällande kustvattnens tillstånd och klassificeringen: Mikael Wennström, 

miljöbyrån, landskapsregeringen.  
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