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Nu fortsätter vi arbetet med inventering av skyddszoner inom vattenskydds-

områdena kring Långsjön och Markusbölefjärden 
 

Under sommaren 2016 påbörjades ett arbete med att inventera och markera ut skyddszonerna kring 

de skyddsdiken som finns inom vattenskyddsområdena. Sommaren 2016 omfattade arbetet områdena 

kring Dalkarby träsk och södra Långsjön och nu i sommar kommer arbetet att fortsätta med 

skyddsdikena i norra vattenskyddsområdet kring Långsjön och Markusbölefjärden. 

I juni/juli förra året skickade Ålands Vatten Ab ut information om detta arbete med miljöförbättrande 

åtgärder och andra insatser inom våra vattenskyddsområden. Informationen finns i sin helhet under 

denna länk http://www.vatten.ax/nyheter-waterchain/test.  

    

Avrinningsområde Långsjön och 
Markusbölefjärden, Jomala kommun 
och Finströms kommun 

Avrinningsområde Dalkarby träsk,  
Jomala kommun 
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I samband med inventeringarna placerades också markeringar, för att uppmärksamma skyddszonerna, 

i form av aluminiumpinnar ut. Dokumentation av alla inventeringarna finns i sin helhet på Ålands 

Vatten Ab.  

                   

 
Information vi med anledning av sommarens arbete vill framhålla: 
Skyddszonerna är till för att skydda vattnet i dricksvattentäkten. Inom skyddszonerna är det 
förbjudet att använda bekämpningsmedel samt att bearbeta och gödsla marken. Anläggning av 
permanent gräsvall och skörd av denna är dock tillåtet.  

Enligt föreskrifterna, punkten b) ska svämgödsel omedelbart nedmyllas vid spridning. Ytgödsling utan 
omedelbar nedmyllning på åkerområden närmare än 100 m från stranden är förbjuden. 

Enligt föreskrifterna, punkten i) får inte ensilage, svämgödsel, konstgödsel växtskyddsmedel eller 
skadedjursgifter lagras ”i en sådan omfattning att de i skadlig mängd kan komma i grundvattnet eller 
med ytvattnet i vattendragen eller i bäckar och diken som rinner ut i vattendragen” varför 
rekommendationen är att också förvara ensilagekemikalier och ensilagebalar på en plats utanför 
vattenskyddsområdet.  

Enligt föreskrifterna, punkten m) ska skyddsrenarna kring skyddsdiken skötas från ett ur 
vattenvårdssynpunkt sakenligt sätt och i dessa skyddsrenar får nya sidodiken inte grävas.  

 
Vill du veta mer 
Det finns en hel del skrifter att tillgå angående skötsel av skyddszoner och diken. En del information 
finns på Ålands vattens hemsida http://www.vatten.ax/vattentakter/vattenskydd.  

 

Ann Nedergård 
Projektledare, Ålands Vatten 
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