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1979-80 - Enkel fråga nr 8 - Svar.

Herr Talman

Såsom svar på landstingsman Sven-Olof L.i.ndfors enkla fråga nr
8 har jag äran anföra följande:
Förhållandet i vattentäkterna Markusbölefjärden och Långsjön
har länge oroat landskapsstyrelsen. Redan år 1976 utförde
Husö biologiska station, som ett beställningsarbete åt landskapsstyrelsen, en utredning över tillrinningen till Markusbölef järden och Långsjön. Utredningen, som färdigställdes hösten 1978, visade att sjöarna tidvis är kraftigt belastade av
tillflöden.
Landskapsstyrelsens fiskeriqyrå har i samråd med Ålands Vatten
Ab följt med utsötningens förlopp och vattenkvali tetens ändringar
i sjöarna genom provtagningar och analyser. Prov har även sänts
till vattenstyrelsens laboratorium i Helsingfors för specialanalys bl.a. alganalyser. Landskapsstyrelsen har även erhållit
hjälp av vattenstyrelsens expertis i sjörestaureringsfrågor, en
hjälp som direkt har kunnat utnyttjas av Ålands Vatten Ab.
Fiskeribyråns persona1 har även från början deltagit i de luftningsförsök som påbörjats i Långsjön för att syrsätta bottenvattnet. Provtagningar har utförts regelbundet och fiskeribyråns
personal har bistått Ålands Vatten ab vid inkörning och kontroll
av luftningsaggregatet.
I februari 1980 ålades Ålands Andelsslakteri enligt landskapsstyrelsens beslut att gradvis minska sitt utsläpp i åkerdiket
söder om Långsjön sålunda att inget utsläpp från slakteriet
skulle tillåtas efter den 1 juli 1980. Senare har vid flera
kontroller konstaterats att BS -värdet i från slakteriet ut- ·
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gående vatten understeg 10 kg/dygn i slutet av mars och under.. . .
steg 7,5 kg/dygn efter den 1 maj. Redan från mitten av juni
månad behandlades avloppsvattnat enligt en resorptionsmetod.
Från denna tidpunkt har inga direkta utsläpp förekommit från
slakteriet. Landskapsstyrelsen har även uppmanat Jomala kommun
att i den slutliga lösningen av Gölby-områdets avloppsvattenbehandlirig även beakta den omkringliggande bepyggelsens avloppsvatten.
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Mariehamri~

den 1 september 1980

Lantråd

Fiskeriintendent
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