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Samråd och informationsinsatser på Åland under 2008-2009 

 

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. 

Interkallibreringsmöten har hållits, liksom andra nordiska möten. Ett flertal kontakter har 

även skett både via telefon och e-post. 

 

Under våren 2008 har ett flertal utskick med information om vattendirektivet och tillhörande 

planer skett till olika intresseorganisationer som t.ex. Hushållningssällskapet, Odlarringen, 

Fiskodlarna, kommuner, hamnar, företagareföreningen, Östersjöfonden, Agenda 21-

kontoret, Natur och Miljö rf., landskapsregeringen och dess jordbruksbyrå i synnerhet och 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Möten har bokats i omgångar under våren 2008, 

men besökarantalet har varierat (3-40 personer/gång).   

 

Samrådsmöten 2009 

Samrådsmöten har hållits under våren 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 skriftligt. 

 

Nedan följer en redogörelse för alla samrådsmöten i datumordning. 

 

Samråds- och diskussionsmöte med intresseföreningarna, dvs Östersjöfonden, 

Vattenskyddsföreningen, Natur och Miljö. Mötesdatum den 5 mars 2009. 6 deltagare. 

 

Kraven på fiskodlingar och jordbruk måste vara mycket strängare. Det var den allmänna 

uppfattningen hos alla deltagare. Några av deltagarna förespråkade handel med 

utsläppsrätter. Då kan man 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 enskild 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. 
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Intresseföreningarna tyckte också att miljöstöden för jordbruken skulle vara mer styrda och 

differentierade. 

 

De internationella åtaganden som behövs diskuterades också. 

 

Samråds- och diskussionsmöte gällande jordbruk.  Mötesdatum den 11 mars 2009. 5 

deltagare (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 förutsättningar. 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 bönderna 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 ekonomin. 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, 
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för de utgör ju vandringshinder 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 

deltagare (ÅPF, Hammarlands, Finströms och Jomala kommun, jordbruksbyrån, 

hushållningssällskapet och försöksstationen). 

 

Riktad rådgivning diskuterades. De flesta ansåg att det kunde vara en bra väg att gå, under 

förutsättning 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 vägbyggen för? Frågan borde bland annat diskuteras med trafikavdelningen. 

 

En deltagare påpekade att skörd av vass kunde minska på läckaget från åkermarken. Genom 

att vassen 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. Möjligheterna till delad finansiering 

diskuterades. Det finns ju möjligheter att anlita Peter för egen räkning, 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 miljöskola 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. 
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Diskussionsmöte den 23 april gällande pilotprojekt inom musselodling. Deltog gjorde 

representanter 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. 

Mötesdatum den 23 april. Runt 33 personer fanns närvarande. 

 

Mötet började med information om åtgärder, sedan följde en föreläsning om miljömusslor 

som åtgärd 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 påpekade vikten av informationsinsatser till bönder. Dessutom diskuterades 

miljöstödsprogrammet. Det fanns önskemål om att det skulle vara mer styrt och att 

det behövdes förändringar. 

 Åtgärdsprogrammets form. Några var kritiska och tyckte att det kunde vara tydligare 

och mer konkret. 

 I övrigt framkom inga nya åtgärdsförslag. 

     

Samråds- och diskussionsmöte avsett för landskapsregeringens byråer och ÅMHM. 

Mötesdatum: 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 vatten 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. 
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Museibyrån påpekade om de miljörisker som finns vid golfbanor nära vatten, som t.ex. vid 

slottsundet 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 vattenmassan 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. 

Kraven i certifieringen är ganska stränga, dvs det tas stor miljöhänsyn, och speciellt när det 

gäller dikning. 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 dikesavbrott, 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 åtgärdsprogrammet. Även skrivningar gällande målsättningarna i 

miljöhandlingsprogrammet diskuterades, eftersom de inte är rimliga ifall näringen ska finnas 

kvar. Det framkommer ingenstans att branschen har utvecklats mycket under en 25:års 

period där effektivisering har bidragit till att kväve- och fosforutsläppen faktiskt har minskat. 
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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. 1 

 

Åtgärdsförslagen i programmet diskuterades. När det gäller musselodlingar så ansåg de det 

är viktigt 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 foderkostnaden 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 

omöjlighet 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 

                                                      
1 Landskapsregeringens miljöbyrå har utarbetat en konsekvensbedömning av 
åtgärdsprogrammet. Socioekonomiska aspekter ingår i det underlaget. 
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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. 

Trafikavdelningen kommer att uppdatera textavsnitt gällande deras områden till 

slutversionen av åtgärdsprogrammet. 

 

Samråden har inte lett till några större förändringar i utkastet till förvaltningsplan.  

 

Överläggningar med ledamöterna i landskapsregeringen 

Under 2009 har ett flertal möten och överläggningar dels hållits dels med miljöminister 

Katrin Sjögren och dels med de övriga ledamöterna i landskapsregeringen. Överläggningarna 

resulterade i de åtgärder som ska genomföras i enlighet med åtgärdsprogrammets del 10. 

 

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. Nio skriftliga svar registrerades. Ett sammandrag av svaren finns att tillgå i 

åtgärdsprogrammet. Utkasten ombearbetades en del efter att svaren hade inkommit. Den 

29.9.2009 skickades de nya ombearbetade utkasten ut på en ny förkortad remissrunda, 

varvid sju svar inkom. Samtliga svar finns registerade hos landskapsregeringens registrator 

under diarienummer: S40/08/1/30. 

 


