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Interimrapport gällande uppföljningen av 
Vattenåtgärdsprogrammet 

 

 

En interimrapport ska upprättas enligt vattendirektivets artikel 15, senast tre år efter 

offentliggörandet av vattenåtgärdsprogrammet. Det åländska vattenåtgärdsprogrammet 

fastslogs den 10.12 2009. I rapporten ska det finnas en beskrivning av hur långt 

genomförandet av åtgärdsprogrammet har framskridit. 

 

Nedanstående text sammanfattar de åtgärder som fastslogs 2009. I samband med 

presentationen av dessa följer en redovisning av genomförda och/eller pågående åtgärder. 

Slutligen presenteras en utökad klassificering för de åländska kustvattnen där fler parametrar 

vägts in. 
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Åtgärder som ska prioriteras 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 kustområdenas 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 

länder 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 internationellt 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.  

  

 

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. 

Uppföljningen 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 

konsekvensutredningens kombinationspaket (kapitel 7), liksom förslag i åtgärdsprogrammets 
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kapitel 4. Kombinationspaketet är om det följs tillfullo en riktning mot en halvering av Ålands 

samtliga utsläpp. Men detta är i dagsläget inte möjligt, utan snarare en vision. 

 

Föreslagna åtgärder inom jordbruk 
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. Insatserna 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
1
 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 

sedimenteringsdammar 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.  

 

Länk till jordbruksbyrån: 

http://www.regeringen.ax/naringsavd/jordbruksbyran/radgivning_jordbruk.pbs 

 

Genomförda åtgärder inom jordbruk: 
 När det gäller den riktade rådgivningen så håller den nu på att genomföras rent 

praktiskt. Ett avtal har upprättats med Hushållningssällskapet och medel finns avsatta i 

Landsbygdsutvecklingsprogrammet.12 jordbrukare har anslutit sig 2011-2012. 

 Stöd utbetalas för anläggande av våtmarker med 16 875 euro. Hitintills har inga  

jordbrukare ansökt om det nya stödet (feb 2012), men det finns några intresserade som 

hört av sig. 

 Pilotprojekt med fosforfällor har inte genomförts pga nedskärningar i budgeten. 

Dikesvandringar med information om hur diken bäst kan anläggas ur 

vattenvårdssynpunkt har dock genomförts, liksom informationsinsatser om våtmarker. 

                                                 
1
 Ett kunskapsprojekt som syftar till att göra lantbrukare medvetna om hur de kan minska kväve- och 

fosforläckage. 
 

http://www.regeringen.ax/naringsavd/jordbruksbyran/radgivning_jordbruk.pbs
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 När det gäller den beräkningsmodell för belastning som finns etablerad har ännu inga 

åtgärder vidtagits. Dock kommer den riktade rådgivningen att följas upp på samma 

sätt som Greppa Näringen gör sina uppföljningar och därmed går det att få siffror för 

hur stora belastningsminskningar som olika miljöinsatser inom jordbruk ger på Åland. 

 

Föreslagna åtgärder inom skogsbruk 
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. 

 

Genomförda åtgärder inom skogsbruk: 
 Det har inte skett någon genomgång av regelverket under 2010-2012. 

 

Föreslagna åtgärder inom bosättning/avlopp: 
Bosättning/avlopp:  

Belastningen från avloppsvatten kan ytterligare minskas främst genom förbättrad 

avloppsvattenrening 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 betydelsen av att se till att befintliga 

avloppsanläggningar fungerar i överensstämmelse med givna miljötillstånd och att enskilda 

avloppsanläggningar byggs om i enlighet med lagstiftningen.  

 

Bräddning av orenat avloppsvatten från pumpstationer och reningsverk är för närvarande ett 

problem 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 



 5 

Genomförda åtgärder inom bosättning/avlopp: 
 Ålands landskapsregering har beslutat att förbjuda fosfater i tvättmedel, enligt nedan: 

”Textiltvättmedel som innehåller fosfater får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för 

enskilt bruk, om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,5 gram totalfosfor per 

rekommenderad kvantitet tvättmedel. 

Maskindiskmedel som innehåller fosfater får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för 

enskilt bruk, om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,3 gram totalfosfor per standarddos”. 

Notifiering har skickats. 

 Utbyggnaden av kommunala avlopp fortsätter enligt planen. 

 Finansieringsstöd utbetalas till kommunala avloppsprojekt och till privata projekt fler 

fem eller flera hushåll som inte kan få kommunalt avlopp före 1.1.2013. 

 Ett finansieringsstöd finns även för kretsloppsanpassade enskilda avloppsprojekt 

 Tillsynsinsatser för avlopp genomförs av tillsynsmyndigheten, ÅMHM. 

 Diskussioner har hållits gällande åtgärder för att minska risken för bräddning, speciellt 

invid dricksvattentäkter. Förslag till åtgärder har tagits fram. 

 Inventeringar av avlopp till reningsverken har inte genomförts under 2010-2012. 

 Vissa kommuner har satsat på fördröjningsbassänger för dagvatten. 

 

Länk till information om avlopp på landskapsregeringen sidor: 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/avlopp.pbs 

 

Föreslagna åtgärder inom bosättning/dricksvattenförsörjning   
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.  

Genomförda åtgärder inom bosättning/dricksvattenförsörjning 
 En strategi har upprättats för viktiga vattenområden. Föreskrifter har tagits fram och 

informationsmöten har hållits, liksom remissrundor. Det finns även en 

konsekvensbedömning framtagen som förtydligar innebörden av varje föreskrift och 

hur den förhåller sig till gällande lagstiftning.  

Arbete har påbörjats med att ta fram vattenskyddsplaner för de största täkterna och 

brunnarna. Arbetet har kommit längst med Toböle träsk och Lavsböle träsk där i 

princip enbart samråds- och förankringsarbete med markägare och vattenbolag 

kvarstår. När det arbetet är klart kan de första nya vattenskyddsområdena slås fast. 

Även de äldre vattenskyddsområdena ska uppdateras med nya föreskrifter och 

avgränsningar. 

 Det har inte funnits medel att utföra konkreta grundvattenutredningar. Arbete pågår 

dock med att förtydliga det skydd som grundvattenområdena behöver. Inom kort 

kommer en handlingsplan gällande växtskyddsmedel att slås fast. I den framgår 

skyddszoner och vilka växtskyddsmedel som får användas inom respektive område på 

ett tydligt sätt. 

 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/avlopp.pbs
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Länk till arbeten gällande vattenskydd på miljöbyrån: 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/ 

 

Skydd av biologisk mångfald 
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 Interreg projektet NANNUT-projektet sker insamling och 

sammanställning av ny och gammal information om undervattensnatur. I nära samråd med 

den åländska arbetsgruppen och i samråd med fiskerimyndigheter, kommuner och andra 

berörda instanser ska förslag till skyddsområden tas fram.  

Genomförda åtgärder gällande skydd av biologisk mångfald 
 Landskapsregeringen har tagit fram en broschyr som framhåller vikten av att skydda 

grunda vikar för fiskereproduktion och –uppväxt 

(http://www.regeringen.ax/.composer/upload//naringsavd/fiskeribyran/fiskevardsbrosc

hyr_web.pdf) 

 NANNUT-projektet avslutas 2012. Resultaten från sammanställningarna samlas i en 

rapport, samt i en databas på NANNUT:s hemsida (www.nannut.fi). 

Det finns i nuläget ingen konkret plan på hur förslag till skyddsområden utöver de som 

ingår i Natura 2000 ska tas fram. 

Sjöfart och småbåtstrafik 
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. 

Förslag till åtgärder gällande fiskodlingar 
Fiskodlingar: 

Landskapsregeringens vision och målsättning på sikt är att allt vattenbruk ska vara 

kretsloppsanpassat 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 

målsättningarna, utredningarna, de konkreta åtgärderna och lagstiftningen 

diskuteras. 

 

 Utredning om behovet av ändrad lagstiftning 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/naringsavd/fiskeribyran/fiskevardsbroschyr_web.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/naringsavd/fiskeribyran/fiskevardsbroschyr_web.pdf
http://www.nannut.fi/
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 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 utredningen genomförs under 2010.  

 

 Utredningar om BAT, kretsloppslösningar och kompensatoriska åtgärder 

Aktuella BAT-åtgärder, kretsloppslösningar med t.ex. Östersjöfisk eller musselmjöl 

som foderråvara, fiske och musselodling som kompensatoriska åtgärder behöver 

utredas. Samarbete 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 fiskodling. 

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.  

 

Genomförda åtgärder gällande fiskodlingar 
 Efter att vattenåtgärdsprogrammet hade fastslagits bilades en samrådgrupp som 

tillsammans tog fram den utredande rapporten:”Fiskodling i den åländska skärgården 

– ur ett hållbarhetsperspektiv.” 

(http://www.regeringen.ax/.composer/upload//socialomiljo/SCAN_Rapporten_vers_31

_mars.doc) . Rapportens syfte var att utgöra ett beslutsunderlag för 

genomförandeprogram för fiskodlingar. Ett sådant fastslogs sedermera under hösten 

2011. 

 Landskapsregeringen deltar idag i det internationella samarbetsprojektet AQUABEST.  
Projektet, som är ett så kallat ”flaggskepps-projekt” för EU, går ut på att försöka skapa ett 

långsiktigt, hållbart och miljövänligt vattenbruk tillsammans med svenska, tyska, danska 

och finska organisationer.  

 

Förslag till övriga åtgärder 
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 rekommendationer för etablering av verksamheter (t.ex. vindkraft, 

täkter, vägar, större stugbyar, musselodlingar etc) som har en inverkan på natur- och 

vattenmiljöer. Verksamheterna styrs så att ekologisk, ekonomiskt, socialt och 

kulturellt hållbar utveckling främjas. 

 

 Landskapsregeringen ska utreda och utvärdera avgiftssystem/ekonomiska styrmedel 

avseende utsläpp av fosfor- och kväveföreningar till havet. I arbetet ingår t.ex 

musselodlingens roll i ett system med utsläppshandel med kväve och fosfor. 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/SCAN_Rapporten_vers_31_mars.doc
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/SCAN_Rapporten_vers_31_mars.doc
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Landskapsregeringen ska försöka 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 

båtbottenfärger. 

 

 En handlingsplan för hanteringen av invandrade arter ska tas fram 

 

Genomförda ”övriga åtgärder” 
 Planering av kustområden har diskuterats med naturvårdskunniga. Diskussionen 

kommer att fortsätta under 2012-2013. 

 Landskapsregeringen har varit i kontakt med svenska kollegor för att diskutera ett 

eventuellt samarbete gällande utsläppshandel. Just nu är det inte aktuellt med 

samarbete. Delar av detta med ekonomiska styrmedel ingår i Aquabest-projektet.  

 En utredning har genomförts avseende möjligheterna och förutsättningarna för 

storskalig musselodling
2
. 

 Utkast har tagits fram avseende ändringar av lagförslag gällande muddringar. När det 

gäller täkttillstånd så pågår en diskussion. 

 Information om farliga båtbottenfärger finns utlagt på hemsidan
3
. 

 Det pågår en diskussion om att utföra utredningar om invasiva arter på Åland. Viss 

uppföljning sker genom redan förekommande provtagningar. 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/musselodling.pbs 

 
3
 http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2005-745/ 

 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/musselodling.pbs
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2005-745/
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Fullständig klassificering 2009-2011 

 
Figur 1. En sammanvägd bedömning har utförts för de åländska kustvattnen med parametrarna totalfosfor, 

totalkväve, klorofyll-a samt siktdjup. Källa: Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. 

 

Klassificering och bedömning 

Under vintern 2011-12 utarbetades det fram en ny metod för bedömningen av tillståndet hos 

de åländska kustvattnen. Vid den tidigare bedömningen utgick man från klorofyll-a. I den nya 

metoden tar man förutom klorofyll-a, även i beaktande siktdjupet och totalhalterna av kväve 

och fosfor. Bedömningen gjordes enligt den femgradiga skala som definieras i EU:s 

ramdirektiv för vatten. Resultaten grundar sig på data från den årliga Åland Runt-

ytkarteringen som utförs i juli-augusti. I figuren ovan presenteras en sammanvägd bedömning 

för åren 2009-2011. Under denna tid låg den ekologiska statusen i de åländska 

vattenförekomsterna för det mesta på en måttlig nivå. 

 

Här går det att läsa mer om vattenmiljön kring Åland: 

http://www.regeringen.ax/htmldir/vattenmiljon/index.htm 
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Figur 2. Klassificering utifrån olika parametrar för innerskärgården. Källa: Landskapsregeringen. Arbetet utfört 

av Tony Cederberg, Amanuens vid Husö biologiska station. 

 
Figur 3. Klassificering utifrån olika parametrar för mellanskärgården. Källa: Landskapsregeringen. 
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Figur 4.Klassificering utifrån olika parametrar för ytterskärgården. Källa: Landskapsregeringen. 

 

Sammanställning av belastningsminskande åtgärder. 

 

 

Åtgärd 

 

Målsättning 

 

Total 

reduktion 

av P 

2021 

Total 

reduktion 

av N till 

2021 

 

Övrigt 

Fytasfoder alt annat 

foder/kretsloppslösning
4
 

100 % av fiskfodret 

utgörs av 

fytasfoder
5.

 

5,1 ton 

fosfor  

2,1 ton 

kväve. 

Alt 1. Denna 

variant 

kombineras 

inte med 

Aquabest i 

tab. 

Aquabest 100 % av alla 

fiskodlingar 

kretsloppsanpassas 

enligt Aquabest.
6
 

12,8 ton 

fosfor  

103,1 ton 

kväve 

Alt 

2.Kombineras 

inte med 

fytasfoder i 

denna tab, 

siffrorna är 

                                                 
4
 Fytasfoder antas minska fosforutsläppen med ca 20 % och kväveutsläppen med 1-2 %. Andra lösningar kan 

komma inom kort. Beräknad målsättning – 20 %  
5
 Beräknat på utsläppssiffror från 2010. 

6
 Beräknat på att projektet innebär en 50 % minskning av närsaltutsläppen och utifrån 2010 års siffror, dvs  

206,17 ton N och 25,54 ton P. Enligt Samrådsrapport för fiskodlingar. 
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uppskattade. 

Musselodling 600 ton skördade 

musslor
7
 

0,42 ton 

fosfor  

6,15 ton 

kväve 

 

Extra breda skyddszoner 80 hektar extra 

breda skyddszoner 

år 2021 

 1,1 ton 

kväve 

 

Riktad rådgivning 15 gårdar år 2013 

 

(Målsättning 50 

gårdar 2021
8
) 

0,2142 ton 

P 

 

(0,715 ton 

P) 

7,98 ton N 

 

 

(28,5 ton N) 

Beräknat efter 

1400 Greppa 

Näringen 

gårdar 

Anläggande av 

våtmark/våtmarkskomb. 

1 hektar år 2021 0,021 ton P 0,6 ton N9  

Kombination av 

belastnings-minskande 

åtgärder inom jordbruk 

(utöver konceptet riktad 

rådgivning) 

Jordbrukets 

målsättning till 

2013:  

100 ha fånggrödor 

och 2 100 ha 

reducerad 

höstbearbetning 

 

 27,6 ton -> 

36,7 ton N 

(avrundas till 

30 ton) 

 

Fler 

belastningsminskande 

jordbruksåtgärder 

 Basstödet samt 

övriga 

miljöstödsåtgärd

er innebär också 

utsläpps-

minskningar
10

 

 Reducerad 

gödsling 

 Flerårig extensiv 

vallodling 

13 000 ha 

 

 

 

 

 

 

600 ha 

 

2 100 ha 

Viss 

minskning 

Betydande 

minskningar, 

uppskattat 

till  minst 20 

ton N
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastningsminskning då 

enskilda avlopp åtgärdas  

Ca 11 600 pers 1,5 ton P Oförändrat – 

utan 

befolknings-

 

                                                 
7
 Enligt Petra Granlunds rapport om musselodlingar. Räknat på 10,25 g N och 0,7 g P per kg mussla. 

8
 Detta är beroende av att anslutningen lyckas och att det finns medel avsatt i LBU-programmet. 

Informationsinsatser krävs. 
9
 Kan vara upp till ett ton enligt vissa källor 

10
 Informationsinsatser genomförs för att få fler jordbrukare att ansluta sig. 

11
 Skyddszoner: 11 ha (2008). Reducering av kväve 13-15 kg N/ha (5-10 m) 

Fånggrödor: 42 ha (2007). Minskat kväveläckage med 12,5-16,7 kg N/ha.  

Reducerad höstbearbetning: 1417 ha (2007). 12,5-16,7 kg N/ha. 

Totalt: 18380 kg N – 24530 kg N, dvs mellan 18,4-24,5 ton N.  Minskningarna uppskattas till minst ca 20 ton N  
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ökning 

Alt. 1 Totalt med 

fytasfodervarianten 

Beräknat på 15 

riktade 

rådgivningsgårdar. 

Med 50 gårdar blir 

belastnings-

minskning 

ytterligare 0,5 ton P 

och 20,52 ton N 

7,25 ton P 67,93 ton N Total 

minskning då 

fytasfoder 

används 

Alt. 2 Totalt med 

Aquabest-varianten 

Enligt ovan 14,96  

ton P 

168,93 ton 

N 

 

 

Belastningen ligger idag i medeltal runt ca 40 ton P/år och ca 750 ton N/år. Med 

fytasfodervarianten kan slutresultatet bli ca: 

 40 ton P – 7,25 ton P = 32,75 ton P (minskning med ca 18 %) 

 750 ton N – 67,93 ton N = 682 ton N (minskning med ca 9 %)
12

 

Ifall befolkningen ökar med ca 3400 till 2021 så ökar bla utsläppen från avlopp. 

32,75 ton P + 0,63 ton P = 33,38 ton P (minskning med ca 6,7 ton från dagens genomsnittliga 

utsläppssiffror) 

682 ton N + 8,3 ton N = 690 ton N (minskning med ca 60 ton från dagens genomsnittliga 

utsläppssiffror) 

 

 

 

 

                                                 
12

 Finland ska enligt BSAP minska sina utsläpp med 150 ton fosfor och 1 200 ton kväve, vilket utgör ca 5 % och 

knappt 3 % av Finlands totala närsaltsutsläpp. 


