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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 19/1986-87 med anledning av ltm 

Sture Gustafssons hemställningsmotion 

till landskapsstyrelsen om undersök

ning av möjligheten att tillvarata den 

gödsel som produceras vid fiskodlin

gar. 

Landstinget har den 25 mars 1987 inbegärt finansutskottets utlåtande över motio

nen. Utskottet har i ärendet hört vatteningenjören Bror Johansson och fiskeriinten

denten Carl Storå. 

I motionen konstateras att fiskodlingarna fått en allt större betydelse samtidigt 

som deras inverkan på vattenmiljön inte är klarlagd. I landskapets långtidsplan sägs 

därför att en granskning skall göras och motionären föreslår att det i samband 

härmed undersöks om det är möjligt att ta tillvara den gödsel som produceras vid 

fiskodlingarna. 

Utskottet har blivit informerat om de rön som gjorts på området och om de 

åtgärder som landskapsstyrelsen vidtagit eller planerar vidta med anledning härav. 

Landskapsstyrelsen har hittills i första hand tagit del av de forskningsresultat som 

föreligger och de försök som gjorts i Norge. Härav framgår klart att det är möjligt 

att suga upp det slam som bildas vid fiskodlingsanstalterna, men att metoderna är 

flera. Vilka eller vilken metod som skulle vara lämplig i landskapet ~r inte klarlagt 

utan försök bedrivs. 

A tgärderna kan indelas i tre olika skeden nämligen slamsugning, förtjockning och 

experiment med användningen, det senare består bl.a. av kompostering. Under 

sommaren har bl.a. försök gjorts med slamsugning frän bil. 

Avsikten är att landskapsstyrelsen under hösten skall vidta mer omfattande försök. 

Slamsugning skall utföras från en pråm, varefter förtjockning skall göras. Även vad 

gäller användning som gödsel skall ytterligare experiment utföras. 

Finansutskottet anser, i likhet med motionären, att de miljöproblem som orsakas av 

fiskodlingsanläggningar bör lösas och utskottet vill därför understryka vikten av att 

när användbara resultat uppnås av de planerade försöken dessa genast mynnar ut i 

konkreta åtgärder. 
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Då landskapsstyrelsen redan vidtagit omfattande /hgä.rder den här frågan anser 

inte utskottet det finnas skäJ att godkänna 

tHl det anförda 

Mariehamn den 3 september l 987. 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 56/1986~87~ 

Roger Jansso11 

ordföro\nde 

Nauder 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt ledamöterna Lundberg1 Sundblom och Tuominen 


