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Smarta åtgärder som har tillkommit i processarbetet sedan december 2016.  

 Ta fram en "best practice" för idrottsanläggningar inom vattenskyddsområden och känsliga 
områden i samarbete med fritidsförvaltningarna i Jomala och Finnström.  
Nedskräpning, konstgräsplaner, informationsskyltar, gräsgödsel etc.  

 Ålands Vatten och Östersjöfonden tar initiativ till ett projekt för att komma vidare i helheten 
kring mål 3; Allt vatten har god kvalitet, i Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda.  

 Diskussioner om att ta fram en modellskogsbruksplan för vattenskyddsområden / känsliga 
områden på fastighetsverkets marker har påbörjats; ett samarbete mellan fastighetsverket, 
skogsbruksbyrån och Ålands Vatten.  

 Ta fram en film om hur Ålands Vatten arbetar för en hållbar dricksvattenförsörjning. Filmen 
visar hur arbetet har genomförts i enlighet med Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda. 
Både film och dokumentation från processen finns på http://vattenskydd.ax/hallbart-
dricksvatten/    

 Ålands Vatten, miljöbyrån och jordbruksbyrån initierar dialog kring att ta fram ett koncept 
för hur man ska gå till väga för att söka bidrag för extra breda skyddszoner. Konceptet har 
implementerats bra kring andra dricksvattentäkter. Ta fram information och en beskrivning 
med ett steg för steg program för hur man går till väga. Informera sedan landsbygdscentrum, 
markägare och arrendatorer! 

 Ålands Vatten kan inom ramen för WATERCHAIN får hjälp att värdera antalet skadliga ämnen 
i det skräp som plockats i och kring Dalkarby träsk.  

 Samarbete med fastighetsverket kring flera frågor:  

o Att ta fram arrendeavtal med vattenskyddshänsyn. 

o Genomförande av miljöförbättrande åtgärder på fastighetsverkets marker, bland 
annat bra exempel på lämpliga platser som demonstrationsåtgärder. 

 Ta fram informationsmaterial med exempel på olika vattenförbättrande åtgärder. 

 Ålands Vatten kan inom ramen för WATERCHAIN får hjälp att värdera mängden skadliga 
ämnen i det skräp som plockats i och kring Dalkarby träsk.  

 Att utreda mikrobiologiska risker kring vattentäkterna i större omfattning och ta fram 
rekommendation för hantering av de samma.  

 Undersöka möjligheten till LEADER medel för vattenförbättrande fiskevårds-och 
kräftfiskeinsatser i Långsjön och Markusbölefjärden. 

http://vattenskydd.ax/hallbart-dricksvatten/
http://vattenskydd.ax/hallbart-dricksvatten/
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Grupp 1  Dalkarby träsk  

Gruppledare: Lotta Nummelin(Östersjöfonden) 

Gruppdeltagare: Jomala församling: Stefan Äng och Nina Bergström, David Ståhlman (boende 
inom tillrinningsområdet och Va-utredare Ålands Vatten).  

 

Arbetade utifrån: 

1. SWOT  

2. Intressenter 

3. Åtgärder/kreativa lösningar 
 

1. SWOT Styrkor Svagheter Hot och Möjligheter  

Styrkor: Nära till hands, ögonen på sig eftersom ÅV's kontor är nära och då är det lättare att veta 
vad som pågår; det är nte hög belastning av näringsämnen idag; relativt få markägare, det är ett 
vattenskyddsområde. 

Svagheter: Det finns en internbelastning i sjön; det finns en kunskapsbrist hos markägare och en 
brist på information. 

Möjligheter: "Fun facts" infoskyltar inom vattenskyddsområdet; det kan skapas intresse, det 
skull kunna ordnas en "vattentasting" för att jämföra olika vatten vid ett publikt evenemang. 

Hot: microplasterna ökar i samhället, läckage från t.ex. transporter, avloppsnätet och från 
jordbruket (både näringsämnen och farliga ämnen) 

 

2. Intressenter    

Markägare: församlingen och privata; arrendatorer jakt, arrendatorer jordbruk; Ålands Vatten 
och ÅV's kunder; kommunerna; vägtrafik (alla bilister och yrkeschaufförer) och väghållare (LR 
och kommun); Vikingahallen: ägare och brukare/kunder, skidskyttebanan och skidtunneln (?) 

 

3. Åtgärder/kreativa lösningar    

Nya informationsskyltar, ordna en träff om vattenskyddsområdet för intressenter; upprätta en 
dialog mellan församlingen och Åland Vatten inför nya arrendeavtal och upprättande av 
skogsbruksplan; genomför reduktionsfiske av mört och hitta en vettig avkastning för fisken; 
Fråga HUSÖ biologiska om klassificeringen av Dalkarbyträsk, varför är klassificeringen som den 
är och vad behöver göras för att uppnå god status (2030) och utmärkt status (2051); kolla och 
samordna beredningen av beredskapsplaner; flytta bort befintlig kommunal avloppsledning; "fun 
facts och historik om vattenskyddsområdet"; vattentasting. 

 

 

Grupp 2 Långsjön/Markusbölefjärden 

Gruppledare: Tony Cederberg 



 

 

 www.vattenskydd.ax 

Gruppdeltagare: Fritidsförvaltning; Regina Lindblom och teknisk chef; Aron Lundström 
FINSTRÖM. 

Arbetade utifrån: 

1. SWOT Styrkor Svagheter Hot och 
Möjligheter  

2. Intressenter 

3. Åtgärder/kreativa lösningar   

 

 

1. SWOT Styrkor Svagheter Hot och Möjligheter  

Styrkor: Det är ett begränsat område; Det finns/och kan skapas en medvetenhet hos 
verksamheter; medvetenheten om problem med dagvattenläckage, bättre kontroll över VA-näten 
idag än i tidigare. 

Svagheter: Det finns begränsade exploateringsmöjligheter; ökade driftskostnader; ökade 
exploateringskostnader. 

Möjligheter: Rent vatten öka attraktionen för inflyttning; Nyttjare följer inte givna instruktioner 
kring vatten och avloppsnyttjande (tex. leds takvatten till ledningsnätet och de finns det som 
kopplar förbi sina vattenmätare). 

Hot: Ökade kostnader för att skydda vattenskyddsområdet; kostnader för att sanera nya 
vattentäkter kan belasta enskild kommun ofördelaktigt.  

 

2. Intressenter    

VA-verk, renvattenförsörjning; ledningsägare; naturområden/strövområden/vandringsleder; 
fiskelag; kommunen med skolor osv.; turister; väghållare; invånare; skogsbrukare; jordbrukare; 
idrottsföreningar och föreningar i allmänhet; badhus och idrottsanläggningar; 
områdesplaneringen. 

 

3. Åtgärder/kreativa lösningar    

Inför gemensamt kostnadsansvar inom tillrinningsområdena; skapa lättillgänglig information i 
många informationskanaler; mer hållbarhetsundervisning i skolan; bearbeta och förenkla 
befintliga mätdata för att använda som beslutsunderlag vid utbyggnad; möjliggör flerstegsrening 
av vatten tex. våtmarker, kvävebindande växter och olika filter; övergå till miljövänliga 
städmaterial och rengöringsmedel i kommunala sektorer; nyttja gemensamma databaser som 
faktureringsregister, befolkningsdata och förbrukningsstatistik och skapa möjligheter för riktade 
åtgärder; arbeta efter principen kartlägg - planera - verkställ; om storförbrukare som industrier 
har låga kostnader kan det ge/skapa tillväxt.  
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Grupp 3 Farliga ämnen 

Gruppledare: Christian Nordas  

 Gruppdeltagare: Industri (Optinova) Bo Yngve 
Karlsson; ÅHS: Robert Mansén, Bengt 
Michelsson, Anders Westmark, Ylva 
Lindström och Marie Lövgren; ÅMHM Erica 
Sjöström; tekniska nämnden Finnström 
Christian Rögård. 

 

 

Gruppen hade en ganska fri diskussion. Här är några punkter som antecknades: enskilda avlopp 
och eventuella medicinrester, Optinova har för avsikt att ta fram en räddningsplan som 
behandlar bl.a. frågan om brand inom vattenskyddsområdet. Den planen skulle sedan kunna 
utgöra modell för andra fastigheter och områden inom vattenskyddsområdet.  

Provtagning och analys av farliga ämnen och mikrobiologi, det är viktigt att känna till vad som 
sker i vattenskyddsområdet; antibiotika användning- hur ser det ut med behandling av betande 
olika djur (nöt, får). Bör man behandla svämgödsel innan spridning för att minska risken för 
smittspridning; Brandkåren och räddningsväsendet bör utbildas om hantering inom 
vattenskyddsområden och känsliga områden. Styrkor: litenheten gör att man vet vad som finns 
inom vattenskyddsområdet; Det är idag en liten påverkan från skadliga ämnen inom 
vattenskyddsområdena. Svaghet: Liten kunskap kring flygets påverkan på vattnet? 

 

Åtgärder: ta fram information och checklistor för miljö och hållbarhetskrav vid upphandling av 
t.ex. städmaterial och tjänster som grävning och fastighetsskötsel.  

 

Grupp 4 Smarta uppströms åtgärder. Jordbruk, skogsbruk, fiske, avlopp och vattenvård  

Gruppledare: Mikael Sandvik 

Gruppdeltagare: Anna Friebe (HÅ), Conny 
Rosenberg (ÅV styrelse), Henrik Pettersson 
(LR skog), Annika Hollsten (LR jordbruk),  
Johan Willstedt (Lemlands kommun), Cecilia 
Åsgård (LR jordbruk), Jonathan Alm (UCV 
Norrtälje), Tero Forsman (Pyhäjärvi 
institutet), Stefan Pennanen (Ålands vatten- 
och miljöprovtagning), Michael Wennström 
(LR miljö). 

 

 

Formulera er framgångssaga.  Ställ er i 2030 och försök identifiera vad som var nyckeln till att ni 
kunde vara en viktig pusselbit i "rent vatten till alla" och Strategiskt utvecklingsmål 6: "I 
tillrinningsområdena bedrivs blomstrande näringsverksamhet som inte har en negativ påverkan 
på vattenkvaliteten i sjöarna. Nya innovativa metoder har utvecklats och tagits i bruk genom 
samarbeten över sektorerna."  

 Det finns kunskap om var belastningen kommer ifrån. 
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 Det finns medvetenhet, acceptans och det är förankrat. 

 Det finns ett helhetstänk, det är inte bara mitt vatten och jag tar eget ansvar.  

 Jordbruk, skogsbruk och fiske samarbetar i olika vinn-vinn projekt. 

 Turismnäringen är inkluderad i arbete och dialog.  

 Det är billigt, enkelt och kanske rent av lönsamt att göra rätt.  

 

Grupp 5 Teknisk sektor 

Gruppledare: Amelia Morey - Strömberg 

Gruppdeltagare: VA-sektor, bygglov, ÅMHM: 
Thomas Eriksson (Ålands Vatten), Magnus 
Eriksson (ÅMHM), Gottfrid Öhberg (Ålands 
Vatten), Tobias Danielson (Finnström), 
Martin Nilsson (BioMart AB), Dan Vik 
(Hammarland), Jouni Huhtala (Mariehamns 
stad), Hasse Skaag (Föglö) 

 

Flöden: vägar, infrastruktur, bygg, industri 
och planering. 

 

 

Uppgift 1. Se till den SWOT som är gjord till processen. Finns det punkter ni vill lyfta fram 
speciellt och/eller finns det styrkor, svagheter, hot eller möjligheter som ni tycker saknas?  

 

SVAGHETER 

 Samarbetet fungerar bra, men det behövs bättre samordning. Splittrade ägarroller kan leda 
till att stora beslut fördröjs.  

 Suboptimering kanske inte leder till bäst. 

 Behov av att samla kompetens. 

 Ytvattentäkter/ det finns inga andra alternativ eftersom det är lite som är utrett. 

 Det finns många parter som driver egna intressen.  

 Små sjöar men 

 Taxan är inte självtäckande. Det finns inte full kostnadstäckning hos kommunerna.  

 Det behövs en bättre kartläggning av ledningsnätet.  

 Politiker vågar inte ta beslut pga. intressen. Det händer ingenting konkret.  

 Det är väldigt bra att prata, men det blir inte konkreta beslut.  

 Var är politikerna idag? 

 Det är en splittrad tillsyn, planering och splittrad kunskap idag.  

 Det behövs en sammanhängande teknisk sida samt avloppstillsyn och åtgärder.  
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STYRKOR 

 Det är en styrka att ha olika tekniska lösningar för Östersjö… 

 Rent vatten är grunden till gott och rent vatten. 

 Det finns teknisk kunskap 

 Vi har flera små vattenbolag - kunskap och intresse för vatten på "grön jobbnivå" 

 Vi har ett "back-up system" med flera små sjöar. 

 Vid brist på kunskap i de små bolagen finns på Åland Ålands Vatten AB- kunskapsöverföring. 

 De små kan hjälpa till vid akutsituationer. 

 Samarbetet fungerar. Det finns olika ….metoder 

 

HOT 

 Torka 

 Pga. klimatförändringar kommer det att bli tuffare regn framöver som kommer att påverka 
råvattnet vilket i sin tur kommer leda till mer kemikalieanvändning vid reningen av vattnet.  

 Bris på kunskap i de mindre/små vattenbolagen. 

 

MÖJLIHGETER 

 Potentiella råvattentäkter identifierade. 

 Utveckla möjligheten att använda våtmarker för magasinering och rening i större 
utsträckning- 

 

 

Uppgift 2. Finns det intressenter som inte är med på intressentlistan? Komplettera i så fall med 
vad ni tycker saknas.  

 INTRESSENTER 

 Politiker/beslutsfattare på alla nivåer. Bolag, kommun., lagting, regering. 

 Andra vattenbolag 

 

Uppgift 3. Använd SWOT analysen som grund för att se om ni kan hitta "brainstorma" fram fler 
lösningar eller kreativa åtgärder. 

 

ÅTGÄRDER 

 Centraliserat beslutsfattande och tekniska system.  

 Bättre samordning i samarbetet både i planering och åtgärder.  

 Samla kompetens kring tillsyn. 

 Taxan behöver ses över. 
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 Använd resultaten av denna process i konkreta beslut.  

 

 

Grupp 6  Information, kommunikation, 
engagemang 

Gruppledare: Jannika Reed (NoM) 

Gruppdeltagare: Michael Teavs (ÅNoM), Tore 
Lindholm (Åbo akademi, Husö biologiska), 
Gunnar Westling (LR), Michael Stjärnfelt 
(ÅMHM), Brage Wilhelms (Lumparlands 
kommun). 

 

 

1. Formulera en framgångssaga utgående från det strategiska målet " År 2030 tar 95 procent av  

ålänningarna aktiva beslut och eget ansvar kring vattenskydd i sina vardagliga liv." 

 Utbilda i ung ålder så att de tar med sig lärdomarna högre upp i åldrarna och påverkar äldre 
generationer i.  

 fortsätt arbeta med giftfritt dagis. 

 fortsätt med och utöka gärna verksamheten med Naturskolan.  

 barn-> lär föräldrar -> som påverkar sina föräldrar -> 

 Matval, nedskräpning, flaskvatten, aktiviteter, kissa olika mycket i olika vattenbehållare och 
undersök vad som händer  

 

Åtgärder:  

- Utveckla kontakt med utbildningsavdelningen och naturskolan.  

- Pedagogiskt informationsmaterial för alla generationer.  

- ta fram en artikel med "vattenskydd för barn" på vattenskydd.ax 


