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Vårt Värdefulla VatteN

Under sommaren har tre 
sommarjobbare på Ålands 
vatten jobbat med att 
märka ut skyddsvattenzo-
ner. Det görs med hjälp 
av höga metallkäppar som 
slås ner i marken. 

– Det har varit lite utma-
nande i sommar med tanke 
på att det har varit så torrt 
och marken så hård, säger 
Gunnar Westling som är 
en av de som jobbat med 
vattenskyddet.

Man har också placerat 
ut skyltar med information 
om hur man ska bete sig i 
vattenskyddsområden.

– Det till exempel extra 
viktigt att inte skräpa ner 
eller att släppa ut avlopps-
vatten i vattnet, säger Ann 
Nedergård, projektledare 
på Ålands vatten.

Övergödning 
Skyddsvattenområdena 
sträcker sig runt Ålands 
tre dricksvattentäkter: 
Dalkarlby träsk, Markus-
bölefjärden och Lång-
sjön, och inrättades redan 
för över 30 år sedan. En 
skyddszon är en zon som 
ligger på åkermark som 
gränsar till vatten (till ex-
empel vattendrag, sjö, hav 
eller damm). Inom ett vat-
tenskyddsområde råder 
flera regler, både för pri-
vatpersoner och företagare 
som har sina näringar där.

– Det råder en skydds-
zon på tre meter från 
kanten av de diken som 
är klassade som skydds-
diken. Skyddszonerna är 
till för att skydda vattnet i 
vattentäkten.

Inom skyddszonerna är 
det förbjudet att använda 
bekämpningsmedel samt 
att bearbeta och gödsla 
marken, men anläggning 
av gräsvall och skörd av 
den är tillåtet. 

– Gödsel som inte tas 
upp av grödorna på åker-
marken kan bidra till över-
gödning i sjöarna, säger 
Ann Nedergård.

Just skyddszonerna hjäl-
per till att filtrera bort par-
tikelbunden fosfor. Zonen 
fungerar som ett eget litet 

filtersystem där vegetatio-
nen bromsar upp vattnets 
hastighet och fina jord-
partiklar, näringsämnen 
och partikelbundna växt-
skyddsmedel filtreras bort 
från ytavrinningen och tas 
upp av växtligheten runt 
omkring. 

Rent i kranen

Höga fosforhalter är i sig 
inget alarmerande. Vattnet 
som kommer från våra kra-
nar är noggrant renat.

– På Ålands Vatten har vi 
ett jättefint och bra renings-
verk som kan rena det mes-

ta. Men samtidigt arbetar vi 
nu långsiktigt för en så bra 
råvara som möjligt, säger 
Ann Nedergård. 

Kvaliteten på vattnet har 
blivit bra mycket bättre se-
dan skyddszonerna infördes 
1988, men det finns fort-
farande mycket att jobba 

med, menar Nedergård. 
– Just ligger vi strax un-

der mitten av kvalitetsska-
lan och det har på senare år 
gått neråt. Så vi tar ett kraft-
tag nu när det gäller att in-
formera om vatten och hur 
det kan bli bättre. 

Vattenskyddsarbetet fal-

ler under EU-projektet 
Water Baltic Chain och 
innefattar även Östersjön. 
Ålands vatten är bland an-
nat med i kampanjen Rock 
the Baltic Sea. 
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Tydligare information en del av ny kampanj för att bevara vårt vatten – ”Vi tar krafttag nu”

De skyddar de åländska vattentäkterna
Ålands vatten tar ett 
krafttag för att be-
skydda våra vatten-
täkter.

I sommar har man 
bland annat börjat 
med att tydligare 
markera ut alla vatten-
skyddsområden.

JOBBAR FÖR VÅRT VATTEN Ann Nedergård och Gunnar Westling arbetar för att förbättra Ålands vattentäkter. Under sommaren låg fokus på vatten-
skyddsarbete. Foto: Stefan Öhberg

DALKARBY TRÄSK Skyddszonen runt Dalkarby träsk 
sträcker sig runt halva sjön. Ålands vatten har sitt huvud-
kontor strax norr om träsket.



Fredag 22 September 2017
Nya Åland Nyheter|7

Vårt Värdefulla VatteN

Tydligare information en del av ny kampanj för att bevara vårt vatten – ”Vi tar krafttag nu”

De skyddar de åländska vattentäkterna

TYDLIG UTMÄRKNING De svarta markeringarna är skyddszoner för vattentäkter. De 
röda är diken som ska skyddas och den blå är avrinningsområden. Vattentäkterna på 
kartan är Långsjön och Markusbölefjärden, två av Ålands vattens tre dricksvattentäk-
ter. Karta: Ålands vatten

Åsa Ceder är inte och har 
aldrig förhörts som miss-
tänkt i fallet. Hon benämns 
ändå i protokollet som ”den 
för brott misstänkte” och 
det står också att hon ”inn-
an förhörets inledning blivit 
informerad om sina rättig-
heter och skyldigheter i sin 
ställning som misstänkt”, 
formuleringar som ingår 
i polisens standardiserade 
dokument för förhörspro-
tokoll.

Formuleringarna kan 
uppfattas som att hon för-
hörts i rollen som misstänkt 
när hon i själva verket ut-
talat sig som representant 
för föreningen Paf som, till-
sammans med tidigare vd 
Anders Ingves, misstänks 
för grov penningtvätt alter-

nativt penningtvätt av nor-
malgraden eller penning-
tvätt av oaktsamhet. Ceder 
förhördes med anledning av 
ett yrkande om samfunds-
bot.

– Hon företrädde fören-
ingen som nuvarande sty-
relseordförande och har fått 
ta del i saken och ta ställ-
ning till misstankarna, sä-
ger Pekka Haverinen, kri-
minalkommissare vid CKP 
och förhörsledare. 

Enligt Haverinen finns 
det inga blanketter eller 
dokument för juridiska per-
soner. Därför använde sig 
polisen av en standardise-
rad dokumentmall för fy-
siska personer. En juridisk 
person, som Paf är, kan ald-

rig företräda sig själv utan 
måste alltid representeras 
av en fysisk person.

– Det finns bara ett visst 
antal blanketter att välja 
mellan. 

Finns det anledning att 
upprätta blanketter för 
juridiska personer om 
det i annat fall kan leda 
till sådana här missför-
stånd?

– Det kan inte jag ta beslut 
om. 

I gårdagens och onsda-
gens Nyan stod att läsa att 
Åsa Ceder är misstänkt 
för grov penningtvätt. Det 
stämmer alltså inte. 

Carin Karlsson
carin.karlsson@nyan.ax

tfn 23 444

Förvirrande uppgifter i förhörsprotokoll

Ceder inte misstänkt
Styrelseordförande 
Åsa Ceder anges som 
misstänkt i Paf-målet 
i Centralkriminalpo-
lisens förundersök-
ningsmaterial.

Men hon är inte och 
har aldrig varit per-
sonligen misstänkt i 
fallet. Missförståndet 
bottnar i de standard-
formuleringar som 
CKP använder sig av i 
sina förhörsprotokoll. STANDARDFORMULÄR Så här står det i förhörsprotokollet 

som ingår i förundersökningen.

Åsa Ceder kom in i bilden 
långt efter gärningstiden 
för åtalet. Ceder tillträdde 
som styrelseordförande i 
november 2016, gärnings-
tiden för åtalet är septem-
ber 2009 till oktober 2012. 

– Som nuvarande sty-
relseordförande företrä-
der jag Paf som juridisk 
person, trots att åtalet rör 
händelser långt före mitt 
tillträde. Det är i egenskap 
av detta som jag förhörs 
angående den samfunds-
bot som riktats mot Paf, 
uppger Åsa Ceder. 

Vad tycker du om poli-
sens formuleringar och 
det standardiserade 
formuläret i förunder-

sökningsmaterialet?
– I polisens förhörspro-
tokoll står att jag förhörs 
”i ställning som”, det vill 
säga som företrädare för 
den juridiska personen 
Paf.  I statsåklagarens 
stämningsansökan fram-
går tydligt vilka som är 
delgivna brottsmisstan-

ke, Anders Ingves samt 
Ålands Penningautomat-
förening.

Hur har detta påverkat 
dig?

– Detta är en faktafråga 
rent juridiskt och ingen 
personfråga, det viktiga 
är ett klargörande i sakfrå-
gan. (ck)

Ceder felaktigt utpekad
Pafs styrelseordföran-
de Åsa Ceder förhör-
des enbart i ställning 
som Pafs represesen-
tant angående den 
samfundsbot som 
riktats mot bolaget.

I torsdags skrev Nya 
Åland om ”förundersök-
ningsprotokollet i det 
mål där Pafs /.../  nuva-
rande styrelseordförande 
Åsa Ceder misstänks 

för grov penningtvätt 
alternativt penningtvätt 
av normalgraden eller 
penningtvätt av oaktsam-
het.” Det är fel. Det var i 
förundersökningen, inte i 

själva målet, som uppgif-
terna framkom. Detta på 
grund av det standardfor-
mulär som CKP använ-
der sig av, läs den längre 
artikeln ovan.

Nyan rättar

Pafs styrelseordförande Åsa Ceder tillträdde 2016, långt 
efter gärningstiden för åtalet, och förhördes inte som miss-
tänkt i Paf-ärendet. Foto: Jonas Edsvik


