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M0t. nr 8 - Fu 

FINANSU11SKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1973-
74 med anledning av ltrn Göran Fagerlunds 

m.fl. hemställningsmotion angående sane

ring av de s.k. Kyrksunden i Sunds kommun. 

finansutskottets utlåtande över ovan nämnda 

tällningsnotion. Med anledning därav får finansutskottet, som i 

aet hört fiskeriintendenten Cei.rl Storå vördsamt anföra följande. 

er sjöarna Västra och Östra Kyrksunden i Sund föreligger en ut-

·g undersökning frå.n åren 1972-73. Undersökningen har utförts såsom 

ensarbete vid Husö biologiska station under ledning av institutet 

biologi vid Åbo Akademi. 

enna liksom andra provtagningar i Kyrksunden visar att vattenför

ndena i Västra Kyrksundet är högst otillfredsställande. I sjön 

oJ.illller ett permanent s.k. språngskikt på relativt ringa djup. 

lationen i vattnet är dålig bl.a. på grund av bottenskiktets höga 

alt. Ytvattnets salthalt varierar mellan 0,6 - 2,6 o/co medan 

nskiktets salthalt är oförändrat c. 3,9 o/oo. Vattencirkulationen 

- när den är so11 bäst höst och vår - endast ett djup om 4-10 meter. 

törsta djupet i Västra Kyrksundet rör sig om c. 18 meter oedan det 

ra Kyrksundet är c. 22 meter. Vardera ligger i nivå med havet. 

dåliga cirkulationen medför att det underliggande vattnet stagnerar 
11 ruttnar 11 • Bottenskiktet är dessutom syrefritt och innehåller hög 

t av näringsrikt svavel väte. 

Förhållandena i Östra Kyrksundet 

)]'is s sal thal t i sjöns västra del 

är väsentligt annorlunda. Trots 

kan 

n uppvisar värden som är normala Ior 

o. tecken för övergödning kan spåras 

och kräftbestånd. 

vattnet betecknas såsom friskt. 

insjöar av denna typ även om 

med därav följande risker för 

Finansutskottet finner troligt att ett flertal sjöar kan uppvisa 

ma nedsmutsningsgrad som Västra Kyrksundet. Det finns därför anled

för berörda myndigheter och vatteniigare att noga följa med utveck

och i tid vid ta åtgärder för förhindrande av en sådan utveckling 

möjligt sanera sjöarna. Det egentliga saneringsa.rbetet ankommer 

första hand på vattenägarna själva och de koiilli.lunala myndigheterna

Kyrksund en har uppenbart stora värden såväl ur ekonomiska som e ste

ska synpunkter. Det borde därför insättas snara åtgärder för dels 

hindrande av ytterligere förstöring och dels, när det gäller Västra. 

ksund et, sanering. 
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Förut sättningarna för en sanering av Västra Kyr1';erq.nP.et är relativt 

nnsa.rmua, 1-j;pligt ovan nämnda utre~ing? som även ~er' :rekolll1TI~:nda:t;ioner 

~r -· ev:e:n: tue;J.la åt gärder förelig g§:r 1ri9 jlighet härti 11. I första hand 

b~; nytt _sal tvatt;en hindras att _:tränga in 1 vilket kan ske gen om .en 

dammbyggnad i f?rbindelsen ut till Slottsfjärden. Samtidigt bör nya 

utsläpp i sj ö:p !pr:P,indras och förekofilmand e föroreningskällor reduceras 

eller elimineras. Effekten av de9sa åtgä,rder kan ökas gen om avledning 

av syrefattigt bottenvatten i sarnbDJ'.ld med avrinninge:n från sjöarna. 

Finansutskottet är emellertid av den uppfattningen att vidare åt

gärder för att praktiskt genomföra en dylikt sanering bör ankomma på 

koQ!llunen och vattenägarna. Kostnaderna synes inte oöverkomliga'. w.ed 

hänsyn till nyttan av en sanering. 

Landskapet borde ha möjlighet att medverka genom den sakkunskap 

som k811 ställas till förfogande från fö.rval tningen. 

Med hänvisning till det anförda föreslår finansutskottet 

att Land stinget måtte förkasta .hem

ställningsmotionen. 

Mar:i.Ehamn, den 4 januari 1974. 

På fi~utskott?ts vägnar: 

{,~-4'~~ I 
Runar w==z LI d 

ordförande / /1 h./T....,.--~ 
enrik ~tafison 
sekreterare. 

Nä.rvarnnde i utskottet: ordför8Jl den Wilen, viceordföranden Elmer 

Jansson sOEJt ledruuöterna Friberg, Lundqvist och Mattsson. 


