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* Vi har inte kompletta uppgifter om  aktuella arrendatorer inom vattenskyddsområdet varför ni gärna få kontakta Ålands 
vatten med denna information. 1 

 

                                    
 

 

Skyddszoner inom vattenskyddsområdet Långsjön/Markusbölefjärden 

I våras skickade vi från Ålands Vatten Ab ut information om projekt kring miljöförbättrande åtgärder 

och andra insatser inom Långsjöns och Markusbölefjärdens tillrinningsområde till i första hand 

markägare. Information om utskicket finns på Ålands Vattens hemsida www.vatten.ax. 

Arbetet fortsätter under sommaren med en kartläggning av områdets fysiska förutsättningar och 

kommer i sommar att fokusera på inventering och dokumentering av vattenskyddsområdets 

skyddsdiken och skyddszoner. Vilka diken som är så kallade skyddsdiken slogs fast i Västra Finlands 

Vattendomstols utslag nr 32/1988/3 år 1988. För information om gällande skyddsdiken se kartor på 

sidan 2.  

Skyddszonerna för befintliga skyddsdiken ska enligt reglerna vara 3 meter breda. Skyddszonen är till 

för att skydda vattnet i dricksvattentäkten. Inom skyddszonerna är det förbjudet att använda 

bekämpningsmedel samt att bearbeta och gödsla marken. 

 

I samband med inventeringarna kommer markeringar, för att uppmärksamma skyddszonerna, att 

placeras ut. Skyddszonen kommer att markeras i början och slutet av fälten/åkrarna, men vi kommer 

i möjligaste mån att undvika att vara i vägen för de som brukar åkrarna.  

När inventeringen är utförd kommer vi att skicka en sammanfattning av våra iakttagelser till berörd 

markägare och, om uppgifter finns, även till aktuell arrendator*.  

De som kommer att utföra arbetet i sommar är huvudsakligen Ålands Vattens sommarjobbare Anna 

Ahlström och Josefine Klingberg. 

Mer information om Ålands Vatten Ab finns på Ålands Vattens hemsida www.vatten.ax. Information 

om skyddsdiken och skyddszoner hittar du under rubriken miljö samt under Projekt/WATERCHAIN. Du 

är också välkommen att höra av dig till alandsvatten@vatten.ax eller 018-32860. 

Ann Nedergård 
Projektledare, Ålands Vatten 

http://www.vatten.ax/
mailto:alandsvatten@vatten.ax


   
  

 
 

Skyddsdiken vid Näsängsträsk och 
Stallhaga träsk.

 

Skyddsdiken vid Gölby. 

 
 
 

Skyddsdiken norra delen av 
Markusböle fjärden, Näsängsträsk och 
Stallhaga träsk. 

Skyddsdiken vid norra delen av 
Markusböle fjärden, Brantsböle träsk 
och Prästträsket. 

 



   
  

 

 
 


