
1979-80 Lt - Enkel fråga nr 8: 

Till lnndstinpets talman 

F<>s -/":en 1979 drabhades rlrygt halva 1\JandFJ he:folkn ing ;civ r>n vatten

chock 11tan like. Vattenstyrelsens analyser 28.9.197<1 f:BV vid han

den, att Markusbölefjärden på r;rund av för rikJ:ip;t :f(irAkornmandP 

kisel aJr,-er (tröskel värdet JJ-i'aldigt) och mögAlsvamp i:ir i det n1ir-

111aste oduglig som rAvattentäk~~. När övergödda Dalkarhy träsk mot 

"'lutet av sommaren når lågvattenmärket är Långsjön den enda vatten

reservoaren för Södra Åland. Genom effektiv lu:ftning ocl1 stopp ~Hr 

:i synnerhet slakteriavlopnsvatten senast vid snösmi:\Ji;njngen har10 

J/mgs jfin kunna.t erbjt1da acr:eptabelt råvatten rer1an l•nste11. 1 GSn. 

"f;me] J ert:Ld kommer blod, djurfett och ni:irsalter rnotsvaranrle 1 Sn -

200 personekvivalenter P1ed st0rl RV lanclskapsst'rrPlsens t-illst?11-1rl 

~lV ciP:1 ?2.2.1980 att f'ortsi:ittnh1gsvis :rinna ut :i Ll'l[Ysir>n frani hll 

1. 7 .1980 och sari.nolikt även rlt:refter, dÅ. det rf'rl~n ,111 st:~r ldart 

<it-~· nti.r"nt komr:ninal t avl opr intP hinner rl.ras f'rå• C<~l-by rlRttri :'h·. 

n:~1 "'A.nnolikheten :för nya. Jukt- och smaks0»1satjo11e:r s:0•lF"lPS '-i-r 

sto,.. och rletta. r1Pdf'ör h~-\lsorisker i synnerliet :för l1ar'1 och :9il iJ,_ 

:ri1v>;ar 1 får ,ja.,o: med. stört av § 48 moment 2 1anrlstiiu:"sord-ri.nr:en till 

1~nrlskRPsstvrelsPn st~lla :fö1~a~rle :frArra: 

(j)._Ai_,~ '· CJ\A..J\ .;\ \.>/'" '~':\ 
c'.ven -· (11 of Li Ed fors 



1979-80 - Enkel fråga nr 8 - Svar. 

Herr Talman 

Såsom svar på landstingsman Sven-Olof L.i.ndfors enkla fråga nr 
8 har jag äran anföra följande: 

Förhållandet i vattentäkterna Markusbölefjärden och Långsjön 
har länge oroat landskapsstyrelsen. Redan år 1976 utförde 
Husö biologiska station, som ett beställningsarbete åt land

skapsstyrelsen, en utredning över tillrinningen till Markus
bölef järden och Långsjön. Utredningen, som färdigställdes hös
ten 1978, visade att sjöarna tidvis är kraftigt belastade av 
tillflöden. 

Landskapsstyrelsens fiskeriqyrå har i samråd med Ålands Vatten 
Ab följt med utsötningens förlopp och vattenkvali tetens ändringar 
i sjöarna genom provtagningar och analyser. Prov har även sänts 
till vattenstyrelsens laboratorium i Helsingfors för special
analys bl.a. alganalyser. Landskapsstyrelsen har även erhållit 
hjälp av vattenstyrelsens expertis i sjörestaureringsfrågor, en 
hjälp som direkt har kunnat utnyttjas av Ålands Vatten Ab. 

Fiskeribyråns persona1 har även från början deltagit i de luft
ningsförsök som påbörjats i Långsjön för att syrsätta bottenvatt
net. Provtagningar har utförts regelbundet och fiskeribyråns 
personal har bistått Ålands Vatten ab vid inkörning och kontroll 
av luftningsaggregatet. 

I februari 1980 ålades Ålands Andelsslakteri enligt landskaps
styrelsens beslut att gradvis minska sitt utsläpp i åkerdiket 
söder om Långsjön sålunda att inget utsläpp från slakteriet 
skulle tillåtas efter den 1 juli 1980. Senare har vid flera 
kontroller konstaterats att BS7-värdet i från slakteriet ut- · 



gående vatten understeg 10 kg/dygn i slutet av mars och under-
.. . . ' •· 

steg 7,5 kg/dygn efter den 1 maj. Redan från mitten av juni 
månad behandlades avloppsvattnat enligt en resorptionsmetod. 

Från denna tidpunkt har inga direkta utsläpp förekommit från 
slakteriet. Landskapsstyrelsen har även uppmanat Jomala kommun 
att i den slutliga lösningen av Gölby-områdets avloppsvatten
behandlirig även beakta den omkringliggande bepyggelsens avlopps
vatten. 

Mariehamri~ den 1 september 1980 

Lantråd 

Fiskeriintendent 
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