
!'.Famst. nr 38/1969. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 4/1969-70 
-

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 
framställning till Ålands landsting med för
slag till ordinarie inkomst- och utgifts
stat för landskapet Åland under år 1970. 

Med anledning av ovannämnda framställning varöver Landstinget inbe
gärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lantrådet 
Martin Isaksson, äldre landskapssekreteraren Jan-Erik Lindfors, land
skapskamreraren Henrik Gustafsson, landskapsagronomen Tor Mattsson, 
landskapsarkeologen Matts Dreijer, vägingenjören Anders Lindholm, bank
direktören Klas Eklund, bankdirektören Knut Mattsson, rektorn för Ålands 
tekniska skola, Alarik Häggblom, rektorn för Ålands yrkesskola Gunnar 
Lemqvist, chefsläkaren Gunnar Hellström, sysslomannen Rolf Eriksson, 
intendenten Egon Johansson, i egenskap av ordförande i landskapets i
drottsnämnd, polismästaren Lars Rönnquist, sjöbevakningsdistriktschefen 
Kyösti Kärkkäinen, chefen för Ålands telefondistrikt Helmer Ögård, s 

ingenjören Lars Lönnqvist samt fiskerikonsulenten Magnus Westling i 
egenskap av sekreterare i Ålands fiskarförbund, vördsamt anföra följande: 

Utskottet har i samband med denna framställning behandlat följande 
mo oner: 

1) land~tingsmannen Curt Carlssons finansmotion angående upptagande 
av anslag om 150.000 mark i landskapets ordinarie 
giftsstat för år 1970 för anläggande av en vägbank mellan 
och Långö i Geta kommun (Mot .. nr 6/1969); 

och ut

et 

2) landstingsmannen Sven Lembergs m.fl. finansmotion angående uppta
gande av ett anslag om 400.000 mark i landskapets ordinarie inkomst
och utgiftsstat för år 1970 för möjliggörande av aktieteckning i ett 
för centrala Åland avsett vattenproduktionsbolag (Mot. nr 7/1969); samt 

3) landstingsmannen Olof Janssons m.fl. finansmotion angående uppta
ga.~de av ett anslag om 5.000 mark för utredning av luftkuddefarkos 
lämplighet för trafik i våra skärgårdsförhållanden (Mot. nr 8/1969). 

tionerna beröres närmare i detaljmotiveringen. 
t har företagit resor till Hammarland, Finström, Saltvik, 

kommuner samt besökt Ålands yrkesskola och Ålands central-

t har inhämtat kulturutskottets utlåtande i framställ
upptagna anslag för kulturella ändamål. Kulturutakotte utlåtan

till betänkandet. 
X X x: 

av huvudfrågorna i den allmänna motiveringen till års ordina-
budgetförslag är målsättningen för den kommande samhällsplaneringen 
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i landskapet. Frågan berördes des-sutom i lantrådets utförliga senta-
tion av budgetförslaget, i vilken han även efterlyste debatt i dessa 

frågor. 
Landskapsstyrelsen har föreslagit att man som mål för en samhälls-

planering i landskapet bör ställa: 
a) att den åländska befolkningen tillförsäkras full sysselsättning 

och fullgod ekonomisk standard inorn sitt eget område; samt 
b) att landskapet undergår en snabb ekonomisk tillväxt under hänsyns

tagande till att samhällsbalansen upprätthålles i landskapet i enlighet 

med dess särförhållanden. 
Denna alJr.:..iint gjorda ram innefattande närmast den näringspolitiska 

målsättning som lägges till grund för planeringsverksamheten i land
skapet, vari otvivelaktigt ingår det årliga budgetarbetet, har även 
kunnat omfattas av finansutskottet, samtidigt som utskottet önskar un
derstryka betydelsen av att man icke begränsar sig till enbart syssel
sättningspoli tiska åtgärder j_ syfte att stävja emigration från landska

pet. 
Då det gäller planeringens målsättning inom de olika näringarna, kan 

till en början konstateras, att den största och viktigaste näringen 
i landskapet, nämligen sjöfarten, faller delvis utanför landskapets kom
petensområde och kan således icke direkt ingå i planeringsprogrammet. 
Det oaktat bör landskapet utnyttja tillbudsstående oöjligheter att 
ja denna näring, i första h2,nd. ger10m att ytterligare utveckla yrkesut
bildningen inom detta onråde. Men äv9n andra åtgärde~ bör tagas under 
övervägande. 

Beträffande jordbrukets utvecklande i landskapet måste hänsyn tagas 
till åtminstone tvenne faktiska omständigheter närJligen att en förhål
l'andevis stor del av befolkningen erhåller sin utkomst av denna näring 
och att de många och små jordlotterna icke möjliggör en ur hela landets 

synvinkel önskvärd strukturrationalisering. Därtill kommer att special
odling, turism, fiske och tillfälligt förvärvsarbete i viss mån bidrar 
till att höja de åländska jordbrukarnas inkomstnivå. Dessa faktorer gör 
att den åländska jordbruksnäringen icke är helt jämförbar med jordbruks
förhållandena i övriga delar av landet. 

Utskottet anser att strukturomvandlingen av jordbruket bör ske i 
takt med möjligheterna att placera friställd arbetskraft inom andra 
näringsgrenar i landskapet. På grund därav bör man söka andra vägar 
da0 

det gäller att främja näringen än dem som prövas i riket eller i 
de övriga nordiska länderna. Närnast bör oan försöka leda in produktionen. 
På de områden, där produkterna kan ges marknadsutrymme samtidigt som 
jordbrukets binäringar särskilt bör stödas. Landskapsstyrelsens grepp 
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jordpaketeringsfrågan förefaller -riktig även 011 återhållsamhet bor

de iakttagas, då det gäller återutarrenderingsförfarandet. 
Målsättningen för turiswens utvecklande är i första hand att åstad

kor.Lfula anläggningar, soB ger sysselsättning året runt. Det oaktat bör 
den traditionella formen av turiso icke glöiilillaS bort. Nordcenter-pro
jektet synes vara ett steg i rätt riktning oen för att detta skall kun
na förverkligas enligt ovannämnda förslag till nålsättningsram, bör ut
bildningen av åländsk arbetskraft omedelbart sättas i gång, för att 
ålänningar med erforderlig utbildning och praktik kan anställas redan 

från starten. 
Inom industrinäringen synes utvecklingen för närvarande bromsas av 

bristande tillgång på främst bostäder och yrkesutbildad arbetskraft. 
Även bristen på kapital har en menlig inverkan på denna näringsgren. 
Beträffande målsättningen för denna näringsgrens utvecklande kan hänvi
sas till ovan berörda allnänna målsättningsrau. Utskottet anser det vara 
viktigare att redan etablerade utvecklingsbara industrier erhåller er
forderligt stöd i sina expansionssträvanden än en uteslutande satsning 
på nyetablering. 

I den allmänna motiveringen till föreliggande budgetförslag har land
ska.psstyrelsen särskilt understrukit konsekvenserna av, att man i riket 
alltuer övergått från direkt långivning till beviljande av räntestöd 
för lån upptagna på den allmänna penningwarknaden. Detta betyder för 
landskapets del en åtstramning på kapitalmarknaden. Visserligen kan den 
av landskapsstyrelsen tillämpade principen orJ att såvitt gäller ända
mål, för vilka medel beviljas av Postbanken, skulle även i fortsät 
av landskapsmedel beviljas direkta lån, omfattas av utskottet, men land
skapsstyrelsen bör dock ägna även andra möjligheter att förbättra kapi
tal tillgången i landskapet uppmärksar.:ihet. 

Under remissdebatten berördes den av landskapsstyrelsen under inne
varande år påbörjade omskolningsverksamheteri. Enligt vad utskottet er
farit är omskolningen avsedd endast för sådana personer, som tidigare 
haft ett yrke man på grund av sysselsättningsläget inom detta yrke har 
svårt att klara sin utkomst. Denna form av utbildning skulle således 
icke kollidera med yrkesutbildningen vid läroanstalter, vilk€n närmast 
kan betraktas s01J en "förstagångs utbildning". 

I förevarande budgetförslag finns upptaget betydande anslag för an
skaffande av undervisningsuateriel och -apparater till olika läroanstal·
ter. I något fall har anslaget motiverats med att ifrågavarande appara
ter kan användas vid andra skolor. Utskottet önskar särskilt understryka 
Vikten av en bättre samordning vid användningen av dylika apparater, 
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såväl då det gäller inon respektive skola som mellan de olika skolorna. 

I sanband med undervisnings- och bildningsväsendet har utskottet 
dislcuterat internatfrågan vid de olika läroanstalterna. Tillsvidare 
anser utskottet de föreslagna lösningarna ändanålsenliga, även on 
en utredning av internatens ordnande på lång sikt borde verkställas. 

Vid behandlingen av föreslagna anslag för två aobulansförare-vakt
roästare vid Ålands centralsjukhus och anslag för anskaffning av en ra
dictelefonanläggning till vägavdelningen, har frågan om en hela land
skapet omfattande alartlcentral diskuterats i utskottet. -På 'Efarm;:ia sätt 
sor::i på många andra orter såväl i riket soi:1 i Sverige borde i landskapet 
finnas ett enda alarm.nummer, dit aru:Jälan till polis, brandkår, vägavdel
ning, sjöbevakning m.n. kunde göras. Utskottet förväntar sig att land
skapsstyrelsen följer upp den utredning, som gjorts i ärendet, och vid
tager nödiga åtgärder för att få till stånd en alarmcentral. I samband 
med beredningen av denna fråga borde landskapsstyrelsen även undersöka 
möjligheterna till att ordna en enhetlig ambulanstjänst. 

Sedan frågan oo Ålands representation i Nordiska rådet nu förefaller 
att få en godtagbar lösning, har i budgetförslaget upptagits anslag för 
denna representation. Då utskottet icke haft möjlighet att närmare utre
da storleken av arvoden och ersättningar åt de åländska representanter
na, förväntar sig utskottet att landskapsstyrelsen i tilläggsbudget 
inkollll11er med förslag i detta avseende. 

Vid budgetförslaget har fogats en översiktsplan för större anslag un
der åren 1970-1975, son erhållit den något vilseledande benämningen 
"principbeslut". Utskottet anser att denna uppställning närnast måste 
ses vara ett diskussionsprogram som icke underkastas något särskilt 
beslut och därför icke heller på något sätt binder landstinget. 

I formellt avseende har utskottet funnit att i budgetförslaget fort
farande används på flera ställen den numera ålderdomliga benänningen 
''kolonisationsverksa:mhet" sarJt att anslagen för arvoden, dagtraktamenten 
och resor för ledamöterna i di,rektioner eller L'.latsvarande vid de olika 
skolorna icke givits enhetlig benämning. 

X X X 
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Detaljmotivering. 
================ 

INKOMSTER. 
Vårdavgifter. 

I sitt betänkande med anledning av förslaget till inneva
rande års budget (nr 3/1968-69) uppnanade utskottet land
skapsstyrelsen att pröva huruvida det icke vore riktigt 
att påföra inkomsterna för såkallade "utsocknespatienter" 
ett särskilt Dor.Jent :'.. budgeten. Enligt vad utskottet erfa
rit har antalet vål'.:'ddagar för dylika patienter från riket 
under år 1967 uppgått till 347 och under år 1968 till 443. 
Indrivningen av dessa vårdavgifter har ännu icke vidtagits, 
varför utskottet, samtidigt som det upprepar sin uppmaning, 
e:wotser, att indrivningen i brådskande ordning verkställes. 
Antalet vårddagar för utländska medborgare, i huvudsak från 

Sverige, uppgår till 375 för år 1967 och till 639 för år 
1968. 
Stadens andel i kostnaderna för polisinrättningen. 

På grund av att utskottet föreslagit en höjning av utgifts-· 
sidan under 10 Ht.VI:l, skulle anslaget höjas. 

6 Avd. I:2. Lån. 

2 Ht.I:l. 

.2. Ht.II:l. 

Efterso:ci utskottet föreslagit vissa ändringar av landskaps
styrelsens förslag till utgifter uppbalanseras budgetför
slaget med en motsvarande höjning av detta låneanslag. 

UTGIFTER. 
Avlöningar. 

Landskapsstyrelsen har föreslagit att närDast för bered
ningen av pensionsärenden vid centralförvaltningen skulle 
inrättas en särskild tjänst, sor.J skulle benälJ.nas ombudsman. 
Under hänvisning till den för tjänstens inrättande anförda 
Iilotiveringen har utskottet omfattat förslaget om att denna 
tjänst införes under I~10r:ientet. Då benämningen "ombudsman" 
enligt utskottets uppfattning icke helt 1Dotsvarar de till-i 
tänkta arbetsuppgifterna, föreslås att tjänsten i stället 
skulle ges benäfilningen "byråsekreterare" . 
Avlöningar. 
Utsk9ttet har lagt r:.Järke till att det råder en betydlig 
disproportion mellan antalet extra ordinarie tjänster vid 
polisväsendet på landsbygden och extra ordinarie tjänster 
vid polisinrättningen i MariehaLJ.n. På den grund får utskot
tet uppmana landskapsstyrelsen att undersöka möjligheterna 
att ombilda de förstnämnda extra ordinarie tjänsterna till 
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ordinari~. 

4 Ht. II ~ III. Ålands, c
0
entralsjukhus 9 Ålands centralsanatoriuu. 

.i Ht. V. 

Utskottet har vid besök på Ålands centralsjukhus tillsDJJ-
mans med chefsläkaren och sysslomannen diskuterat igenon 
sjukhusets och centralsanatoriets budgetförslag. Utsl{ottet 
har därvid konstaterat vikten av att arbetet på reglemen
tet för sjukhuset påskyndas, då det eljest kan finnas risl:: 

för ntt ett sådant blir föråldrat redan då det fastställe,c:. 
Den aviserade omorganisationen av sjukhuset och sanatoriet, 
som inne,bär att sanatoriet skulle ombildas till en särs#:ild 
lungavdelning vid sjukhuset, torde medföra en rationali.se

ring och ~an därför helt oofa~~a~ av µtskottet. Den re~a-
ti vt stora personalökningen motiveras dels av ibruktagande 
av de nya utrynilllena och dels av den förkortade arbetstiden. 

Då det gäller vårdsidan har utskottet för sin del intet 
annat att pårainna, än att även ifråga ou den sidan borde 

rationaliseringsnöjligheterna undersökas. På den adminis 
tiva sådan föreslås bland annat inrättandet av en ny tjänst, 
kallad ekonomichef. Enligt uppgift har icke sjukhusnämnden 
ännu hörts i ärendet. Utskottet har för sin del kunnat om
fatta förslaget, w8~ enotser, att arbetsuppgifter och be
fogenheter ges en preciserad utfornning innan tjänsten le
diganslås sarJtidigt son även kompetensfordringarna fast

ställes. För närvarande handhas sjukhusets bokföring av 
landskapsstyrelsens l-canreraravdelning förutom då det gäller 

lönerna. Utskottet anser, att lnndskapsstyrelsen även bor
de undersöka huruvida icke lönebokföringen kunde ordnas 
mer ändarJålsenligt, antingen vid kaureraravdelningen eller 
av utomstående företag. Enligt uppgift koLlDer denna höst 
städningen att undersökas av ett särskilt konsultbolag.Ut
skottet anser dylika undersökningar E10ti verade och f örvän
tar sig att. sådana skall genorJföras ino:r::1 alla verksamhets·-
grenar . 
Kumlinge sjukstuga. 

Alltsedan verksaIJhe ten vid s jukstugo.n upphörde har :Jyggna
den stått så gott som oanvänd. Otvivelaktigt kommer byggna
den icke IJera att användas för sitt ursprungliga ändauål. 
varför landskapsstyrelsen borde undersöka uöjligheterna 
till att densamrJa utnyttjas på annat sätt. I en sådan under
sökning borde även alternativet överlåtelse tagas i beaktan-
de. 
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Extra kurser. 
Utskottet har tagit del av det utrednings@ateri-al, so:r::i 

legat till grund för förslaget till anordnandet av en sä::

skild undenilaskinoästarkurs vid tekniska skolan. Då till 

den föreslagna kursen icke annälts ett tillräckligt anta1 

elever ned föreskriven koL1petens, kor.:mer en dylik kurs 

icke att anordnas instundande vårtermin. Däreoot har oan 

från sjöbevakningens sida föreslagit, att vid skolan skulle 

anordnas en notsvarande kurs för svenskspråkiga9 i förs-

ta hand åländska, s j ö:1ev·akare. Från skolans sida har oan 

därför ansett att anslaget i stället skulle få utnyttjas 

för en dylik kurs. Då det är av särskild betydelse att den 

åländska ungdmrien geo L1öjligheter till svenskspråkig ut

bildning inoI.1 sjöbe-1 .... &kningsväsendet, har utskottet funnit 

skäl föreslå, att anslaget under detta moment skulle få 

användas till en underwaskinnästarkurs för sjöbevakningsmän. 

Bygde@useet i Jan Karlsgården. 

Vid en kontroll av brandförsäkringsbeloppen för bl.a. bygg

nader och inventarier på Jan Karlsgården har utskottet kon

staterat, att de nuvarande beloppen icke torde @otsvara 

de faktiska kostnaderna för en återanskaffning av försäk

ringsobjekten. Med beaktande av de värdefulla och i nånga 

fall oersättliga byggnader och före@ål, SOL1 ingår i museet, 

uppoanas landskapsstyrelsen att skrida till nödiga åtgärder. 

5 Ht. XIII: 3. För vetenskap, litteratur och konst samt __:!!gd~rstöd å t __ k.:ul-

turella organisatio!];.~· 
I detaljnotiveringen under detta DOLJent har landskapssty

relsen föreslagit att man i stället för inrättandet av en 

särskild konstnännd, vilket skett såväl på riks- soö läns

ni vå i riket, skulle överföra i stort sett r::wtsvarande upp

gifter på Ålands kulturstiftelse r.s., sou i detta syfte 

redan genonfört en stadgeändring och so@ sa11tidigt skulle 

ges ekononiskt stöd för anställandet av en sekreterare på 

deltid. Genom stadgeändringen skulle förutan landstingets 

taluan 9 sou redan tidigare varit självskri ven rJedlen, före-

ståndaren för Ålands wuseun, ordförandena i landskapets bib

lioteksdelegation, konstnännd och naturvårdsnämnd vara sj 

skrivna nedleu@ar i stiftelsens verkställande organ, kolle

giet. I sitt utlåtande, sou bifogas betänkandet, har kultur

utskottet föreslagit, att nan beträffande organisationen 

av kulturförvaltningen skulle gå en annan väg, näuligen ge-
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noD inrättande av en särskild kulturkoIJDission. :Oå det 

föreligger skäl antaga, att i en dylik koonission skulle 

koorJa att verka i stort sett sanoa personer, sow redan nu 

och på grund av näonda stadgeändring sitter i kulturstif

telsens kollegiun, förefaller en sådan utväg att leda till 

en överorganisation. För den skull anser utskottet, att 

ifrågavarande uppgifter tillsvidare skulle handhas av 

kulturstiftelsen. 

I sitt utlåtande har kulturutskottet även fäst utskot

tets uppoiirksanhet p;l, i'.tt den lärobok i saIJhällskunskap 

sou varit planerad 8.11 tsedan 1957 ännu icke utkoliini t i 

tryck. Sru.:ltidigt son utskottet o:ofattar kulturutskottets 

förslag till åtgärd~r i detta ärende, eootser utskottet, 

att boken skall utgivas under budgetåret. 

5 Ht.XIII:5. För fräIJjande a"';:-__ t<:J::r._ott_ _ _Qch fysisk fostran (r). 

Enligt vad utskott2t tnhti.Litat skulle under år 1970 behovet 

av nedel för idrottsändarJ.ål stiga till 114.000 :oark. Då 

utskottet icke anser det oöjligt att ytterligare höja an

slaget, borde landskapsstyrelsen undersöka huruvida icke 

penningautouatr.:iedel l\:unde användas för ifrågavarande ända

Dål. 

5 Ht.XIII:9. Understöd för yrkes.utbildning. 

Enligt den nya lagstiftningen oo studiestöd skulle utöver 

landskapsborgen och räntestöd för studier på institutsnivå, 

landskapsborgen kunna beviljas för yrkesstudier. :Oet nya 

studiestödssysternet beräknas träda i kraft den l juli 1970, 

varför anslaget oo 30.000 oark synes tillfyllest under &r 

1970. I fraIJtiden torde dock ett särskilt anslag för de 

stipendier, so1;1 beviljas i forru av avkortning av studielån, 
införas i budgetförslag. 

5 lit.XIII: 11. Understöd åt__§an_t.12:ndet Finland-Sovjetunionen. 

Utskottet har för sin del oed den motiveringen kulturutskot

tet anfört kunnat OIJfatta en förhöjning av ifrågavarande 
anslag med 200 Llark. 

~ Ht.III:l. Avlöningar. 

1Ht.rI:1. 

Då enligt uppgift av la::idskapskaoreraren lönen för den 

tjänst i riket, IJed v:Llken fiskeriinstruktören j,iuställs 

redan innevarande år ~öjts ,oed en löneklass, föreslås den-
na tjänst placerad i löneklass A 19. 

Underhåll av landsvägar och bigdevägar. 
Under innevarande 3.rs extrer:it torra sorill::lar kunde underhållet 



-9-
av landskapets grusvägar icke överallt hålla Låttet. Från 

vägavdelningens sida har uan nu förklarat att uan på olika 

sätt, bl.a. genou inköp av en större mängd vägsalt, skulle 

vara beredd att illöta budgetårets sorJDar även or:.1 denna skul

le visa sig lika torr. Saotidigt har under 10 Ht.V:l upp

tagits anslag för att belägga vissa grusvägar IJed s.k. 

oljegrus, varigenoo inbesparing pä vägunderhållet på längre 

sikt skulle genooföras. 

7 Ht.III:2. För upprensning av båtleder (r). 
I innevarande års budget upptog landstinget ett anslag on 

85.000 uark för nuddringsarbeten i Ekholcssund i Föglö. 

Dessa arbeten iJoti verades bland annat med anskaffandet av 

den nya reservfärjan. Under 10 Ht.V:l upptas enligt uppgift 

av vägingenjören, utoo annat, 70.000 nark för fördjupning 

av farleden oellan Svinö och D,egerby. För att uppnå ett 

konsekvent förverkligande av budgeten, föreslås att under 

detta IJon:ient upptages sagda belopp oo 70. 000 oark för att 

användas för fördjupnin1.:; av farleden nellan Svinö och DB

gerby. 

9 Ht.II:26. Ersättning för bortfall av sjöoansskatt. 

10 Ht.I:l. 

I ootiveringen för detta anslag framhåller landskapsstyrel

sen bl.a., att landskapsstyrelsen icke konwer att disponera 

anslaget förrän riksi..1yndigheterna tagit principiell stånd

punkt i positiv riktning sant att landskapsstyrelsen, oo 

den finner så erfordras, kouoer att återkoLlD.la till lands

tinget med förslag till närrJare precisering beträffande 

grunderna för anslagets nyttjande. Utskottet, som i övrigt 

onfattar landskapsstyrelsens synpunkter på ärendet, före

slår dock att landskapsstyrelsen överhuvudtaget icke skul

le få disponera anslaget, innan landstingets oedgivande 

till att anslaget frigörs givits i tilläggsbudget. 

Anskaffning av inventarier. 

Utskottet önskar beträffande detta anslag uppDärksarJgöra 

landskapsstyrelsen på, att inköp av nya inventarier och 

waskiner till centralförvaltningen bör planeras oed hänsyn 

till att dessa kan användas för sitt ända.uål även efter in-
flyttningen till självstyrelsegården. 

Ht. III: 14 "'Jan Karlsg:'irden för anläggning av parkeringsplats El. u. 

Enligt vad utskottet kunnat inhärJJta har vid verkställd 
inspektion av bygdeuuseet kunnat konstateras, att brand
skyddet inoD DUSeets ouråde icke är ändamålsenligt ordnat. 
Utskottet föreslår dtirför att uedel skulle få användas ur 
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de~ta anslag till en förbättring av brandskyddsanordning
arna pä Duseio~rådet. 

10 Ht.IV:5. Aktieteckning i bolag (r). 

10 Ht. V: 1. 

Sven Leubergs o.fl. finansootion. 
Utskottet har tagit del av den hittills verkställda tek
niska utredningen angående tryggandet av Ålands vattenför
sörjning. En del av denna utredning bilägges även betänkan
det. I motiveringen till detta nouent franhåller landskaps
styrelsen bl.a., att en del av anslaget är avsett att ut
nyttjas till basinvesteringar för industriändanål. Land
skapets deJ~agando i ett vattenproduktionsbolag skulls en
ligt utskottets uppfattning väl kunna notsvara ett dylikt 
ändar:Jål. För den skull föreslår utskottet, att av i detta 
~ooent upptaget anslag 100.000 oark under budgetåret skulle 
användas för landskapets deltagande i ett sådant bolag. 
Utskottet anser dock att landskapets engagewang skulle be
gränsa sig endast till produktionen av vatten på saru1m sätt 

soD skett i fräga oc kraftverksbolaget, medan distributio
nen skulle skötas av ett särskilt bolag. Beträffande vatten
verkets placering och tekniska utforr:ming hänvisas till den 
bilagda utredningen. Då det gäller placeringen av ett vat
tenproduk on~verk ·vill utskottet dock frawhålla, att 
plaee bör på en sådan plats att en så stor del 
av landskapets befolkning soD oöjligt får nytta av anlägg-
ningen. 

ytterligare ag rfordras, bör landskapsstyrelsen 
efter vunnen utredning ir1.koLJI:m ued förslag i tilläggsbudget. 1 

Då det enligt utskotte uppfattning återstår ännu oycket 
planerings- och prcjekteringsarbete torde dock föreslagna 
100.000 oark vara tillfyllest under budgetåret. 
Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (r). 
I detaljuotiveringen under detta anslag har landskapssty
relsen bland annat frawhållit, att tiden för landskapets 
avtalsenliga rätt att inlösa Längnäs hann utgår 1969 och 
att anslag för ändaaålet skulle erfordras i föreliggande 
budget. Utskottet onfattar landskapsstyrelsens förslag i 
ärendet och anser sålunda att det icke finns skäl för land- ' 
skapet att inlösa denna haunanläggning. 

Med hänvisning till ootiveringen under 7 Ht.III:2 skulle 
anslaget för utbyggnad och fördjupning av farled till De
gerby uinskas ued 70.000 11iark. Återstående belopp eller 
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30. 000 Lmrk skulle användas f0r förbättring av färjfäste
na i Svinö och Degerby. Utskottet föreslår dessutou 

att anslaget för ytbehandling av vissa sträckor på de om

byggda landsvägarna höjes ued 70.000 oark. 

Utskottet anser det vara av särskild vikt, att landskaps

styrelsen vid budgetens förverkligande följer den av lands

tinget godkända uppdelningen av väganslagen. Endast i den 

wån cindre besparingar kan erhållas, skulle landskapssty

relsen ha rätt att oudisponera anslagen, uedan en större 

m::idisponering skulle erfordra landstingets lJ.edgi vande i 

tilläggsbudget. 

Landstingsman Curt Carlssons finansnotion. 

Beträffande landstingsuan Curt Carlssons uotion oo anslag 

för en vägförbindelse till Dånö i Geta föreslår utskottet, 

att lilOtionen skulle förkastas, s8L.ltidigt soo landskapssty

relsen skulle annodas inkor:ma ~T;ed utredning och kostnads

beräkning över projektet. 

Landstingsrnan Olof Janssons n.fl. finansDotion. 

Frågan om de så kallade svävarfarkosternas lär::iplighet för 

trafik i våra skärgårdsförhållanden är sedan länge anhängig

gjord vid landskapsstyrelsens vägavdelning. Vägavdelningen 

har följt upp de testningsresultat soo under årens lopp 

erhållits vid prov av dylika farkoster. Vägingenjören har 

personligen deltagit i en de2onstrationstur i Helsingfors. 

Utskottet har tagit del av sjöbevakningsväsendets under 

våren 1968 utförda fullständiga testningar av svävarfar

kosten SR N 6. Resultatet av dessa prov föreligger på fins

ka uen borde översättas till svenska och delges landstinget. 

Frågans uppföljande erfordrar icke något särskilt anslag, 

varför utskottet föreslår att uotionen skulle förkastas. 

Er.1edan svävnrl'arkosterna ännu är försedda ued flygmotorer, 

torde anskaffningen av en dylik farkost tillsvidare browsas 

av svårigheter att i landet få servicenutförd på dessa uoto

rer. Men då svävarfarkosterna otvivelaktigt kouner att ut

vecklas till läupliga fortskaffningsr:rndel också för våra 

skärgårdsförhållanden, eEiotser utskottet att landskapssty

relsen även i fortsättningen följer upp utvecklingen av 
ifrågavarande farkost 

Anskaffning av utrustning. 

Polisinrättningen har föreslagit att i föreliggande budget-
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förslag skulle upptc~gas ett anslag för anskaffning av 

en polisr.10torcykel. Motorcykeln skulle näriJast vara avsedd 

son en k01..tplettering till polisinrättningens nuvarande 

bilpark och skulle 2,nvändas vid patrullering . av stadens 

ytterouråden. Stadsfullnäktige har förordat anskaffningen 

av ett dylikt fordon. Äldre landskapssekreteraren Jan-Erik 

Lindfors har förklarat sig understöda förslaget .och har 

stirskilt fr8L.1hållit att den nya uotorcykeln icke skulle 

uedföra någon personalökning. Med hänsyn härtill har ut

skottet ansett sig kunna OElfatta förslaget och föreslår en 
förhöjning av detta LlOIJent IJed 11.650 uark. 

10 Ht.VII:2. För inköp av oljeskyddsutrustning. 

Utskottet iir helt överens ned landskapsstyrelsen o:LJ att ol-

jeskadeskyddet i landskapet utbyggs. Utskottet förväntar 

sig dock att den utrustning sorn anskaffas är änd8L.1ålsenlig 
och läwpad för våra förhållanden sant att en sanordn.ing 

sker :oellan berörda uyndigheter och organisationer. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet 
vördsaut föreslå 

att Landstinget nåtte antaga 

landskapsstyrelsens förslag till 

ordinarie inkoust- och utgifts

stat för landskapet Åland under 

år 1970 ned följande ändringar 

och tillägg saut benyndiga land

skaps styrelsen att upptaga för 

budgetens förverkligande erfor
derliga lån. 

I N K 0 M S T E R. 
Landskapssty
relsens förslag 

3 Avdelningen. 
============== 

I. Inkooster av blandad natur. 

Polisinrättningen i Mariehaon. 
Stadens andel i kostnaderna för 

P,2lisif1rättf1ingef1 ... •_!i .• ·.·..:~ •• _ _ _?30. O.QO 

Sumr:.1a I kap. 1.352.410 1.356.410 

Suuwa 3 Avdelningen 1.352.410 1.356.410 

Finansutskot
tets förslag 

234.000 
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6 Avdelningen. 
============= 

I. Finansieringsinkowster. 
Avräknings- och ränteinkouster. 

Lån ooeooooe••••OO••b•Oooo&ooo 5.767.035 

Suuna I kap. 36.832.035 36.910.304 

Su:oma 6 Avdelningen 36.832.035 36.910.304 

Suuc.a inkonster :ok 42.600.545 

4 

5.845.304 

42.682.814 
============================================~======== 

U T G I F T E R. 

2 Huvudtiteln.Landskapsstyrelsen. 
================================ 

I. Centralförvaltningen. 
1. Avlöningar: 

1 oobudsrnan byråsekreterare ......... . 

6 Huvudtiteln.Näringarnas fräujande. 
=================================== 

III. Fisket. 
1. Avlöningar: 

1 fiskeriinstruktör,grundlön 
( A 19 ). . . . . . 12 . 172 12 . 7 91 

62.458 63.077 

Suruna 111 kap. 593.068 593.687 

Summa 6 Huvudtiteln 3.184.572 3.185.191 

7 Huvudtiteln. Komnunikationsväsendet. 
===================================== 



----------~~~~~--- --~-=----- ..:-~--------..,------_.,.,,......,_------r---11 

249 

-14-
III. Skärgårdskor;:i:ounika tionerna. 

2. av bå tleder (reser-För upprensning 
vationsanslag) 30. QOO 

kap. 440.000 510.000 

- 100.000 __ - - -
Suorna III 

Suoma 7 Huvudtiteln. 5.599.849 5.669.849 

10 Huvudtiteln.Investeringsutgifter. 
==================================== 

VI. Polisväsendet. 
Polisinrättningen i Mariehar:m. 

1. Anskaffning av utrustning - - - - -
Suoma VI kap. 6.200 17.850 

2.200 

SwJma 10 Huvudtiteln 6.166.450 6.178.100 

Marieh3Lln, 

) 
ordförande \ 

~/ / 
~~?4/~ 

./. Sune Carlsson 
sekreterare. 

13. 850 

Närvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin, viceordföranden 
Harry Lindfors san.t ledanöterna Bertel Söderlund, Runar Wilen och Geor g 
Wideman . 
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Till Finansutskottet. 

Sedan Finansutskottet i skrivelse av den 24 november 1969 inbegärt 

kulturutskottets yttrande över anslagen för kulturella ändamål i land

skapsstyrelsens förslag till ordinarie inkomst-och utgiftsstat för land

skapet under år 1970, får kulturutskottet härmed anföra följande. 
Den budgettekni_ska· m::.1ställningen, ve.rigenma under 5 .Ht-. XIII: 3 inordnas um.e?-

atöd.sanslag till vetonsknpen, litte:ratur::en och konsten samt understöd åt 

kulturella organisationer, ävensom konsekvense:cna därav, har ingående dryf
tats i kulturutskottet, som enats därom, att den administrativa lösningen 

av frågan torde ske enligt liknande principer som i riket. Sålunda borde 

ett särskilt förvaltningsorgan skapas för det avsedda syftemålet, i stäl
let för att uppgifterna överföras på någon ideell organisation, hur väl 

skickad för sin egentliga uppgift denna än vore, skulle ändock det faktum 

kvarstå, att dylika organisationers syftemål är att förvalta och vidare
~'tveckla endast ett visst område av kultursektorn i enlighet med sina stad-·

. Härigenom skulle demokratiska principer knappast kunna tillfredsstäl

las., och en tillräckligt mångsidig prövning av behoven inom kultursektorns 
olika delområden svårligen fås till stånd. 

Kulturutskottet anser, att ett särskilt administrativt organ liknande 

dem, som regleras i rikslagstiftningen om organiseringen av kons tens främ
jande av år 1967, äger bättre förutsättningar att uppnå avsedda syften. 
Detta organ, som kulturutskottet i sina diskussioner försett med arbets

namnet Ålands kul turkormnission, skulle tillsättas av landskaps styrelsen 

på förslag av de inom kulturlivet verksamma organisationerna, till vilkas 
förfogande understöd avses att ställas. I kommissionen borde enligt ut

skottets förslag i första hand citmi:nstone Alands Kulturstiftelse, Ålands 
KonstI'örening, Alands SpelmansgillG, Ålands Sång- och Musikförbund, Tea

terföreningen i Mariehar:m och Ålcmds Ji·ågelskyddsförening vara företräddä,. 
den sistnämnda på grund av sitt sngagern:::mg i vetenskaplig forskning. Där

utöver tillsätter landskapsstyrelsen o::t:'dförande i kommissionen varjämte 
den kul tursekreterartjänst, för vilken anslag om 7. 500 mk upptagits, un

derställes densamma. Kommis_sionen, r·nrn bör kunna hålla sig a jour med ut
vecklingen i riket inom motsvarande arbetsfält, med tyå tfö1jande anpass

ning av kulturanslagen i landskapets ordinarie budget, bör framdeles, 

edan erfarenhet vunnits, kunna utökas genom anslutning av flere inom 
ltur±ivet verksamma organisationer i landskapet. 

Vad sedan angår de särskilda utgiftsposterna i förslaget till utgifts

t önskar kulturutskottet framhålla följande. 
t. XIII:3. Till vetenskapen, litteraturen och konsten samt understöd 
Ulturella organisationer. 
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Utöver vad ovan allmänt framhållits härom finner kulturutskottet ange-
läget att ånyo fästa uppmärksamheten på, att den lärobok i samhällskun

som är planerad och för vilket ändamål en kommitte tillsattes år 
enligt uppgift ännu icke påbörjats. Sedan kornmittens ordförande, 

rektor Jan-Erik Eriksson, avlidit, borde en ersättare för honom inväljas 
i kornmitten, som i sammanhanget även borde kompletteras, eftersom inom 
pedagogiken ett rationellt nytänkande vunnit insteg efter kommit~ens till
blivelse. Avsikten bör vara att få frrun en modern lärobok såsom resultat 
av arbetet. Kulturutskottet föruts2tter i varje händelse, att kornmitten 
ofördröjligen bringas i verksamhet. 

Den ingående behovsprövningen för beviljandet av anslag för de enskil

d.a kulturella organisationer, som hänförts till mornen tet, bör kunna bli va 
en uppgift för den föreslagna kul turkommissionen. 
5 Ht.XIII:ll. Understöd åt Samfundet Finland-Sovjetunionen. 

Detta anslag, oförändrat sedan 1967, föreslår kulturutskottet höjt 
till 1.000 mark, för att det kulturutbyte, oftast av mycket hög klass, 

hittills ägt ru1n med Sovjetunionen, åtminstone icke skall behöva 

skränkas i brist på medel. Höjningen skulle sålunda endast motsvara 
tle ökade kostnaderna för ifrågavarande verksamhet. 

Mariehamn, den 1 december 1969. 

På kulturutskottets vägnar: 

Ordförande Olof Jansson 

Sekreterare Max Carlberg. 
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VATTENBYGGNADSBYRÅN (VBB) 

Konsulterande ingenjörer och arkitekter. 

17 .11 ~969 
13257 tt f'' .. . . AJ.ands va en orsorJning. 

a:rigåend; olika vattensys~.§lg~ -~pligiet som råvattentä:\f..1. 

bilaga) 

har sedan c. ett år tillbaka arbetat en vattenutrodningskom-

' varE uppgift är att utreda riktlinjerna för det centrala Ålands 

rstrjning. Kommitten har i sitt delbetänkande av den 25.3 1969 r2-

sat tillgängligt material angående bl.a. befintliga större R:jci:.:;yu+:nm, 

skulle Tara lämpliga som vattentäkter. 

VBB fick i skrivelse nr 677 av den 10.7 1969 i uppdrag att biträda med 

~?sikalisk-l:emiska och bakteriologiska synpunkter i samband med val av 
:Våttentäkt. 

De aktue:.la områdena samt tillgi:iuglit:;t material studerades vid ett be

på illan~., vilket redovisats i V:EBR 11 Rapport från besök på illand den 
29 juli :969 11 • 

UNDERSÖKNINGSMATERIAL 

biologiEka station har utför~~ J_i~;inologiska undersökningar av åländs

insjöar. Eesultaten av dessa undersökningar har redovisats i följande 

ddelanden från Husö biologiska st!ltion: Meddelande nr 1 1961, Meddelan

nr 4 1962 samt Meddelande nr e l'J65. 

Från Iviarier~amns. stad har VBB erhållit vattenutredningskommi ttens !!Ålands 

örjning. Delbetänkanden, upprättat den 25 mars 1969 samt övrigt 
fintligt analysmaterial från ålä:nc~ska insjöar. 

Under 1969 har Husö biologiska station utfört ytterligare en lirnnolo
sk Undersökning. Vid upprättandet av föreliggande PM har VJ3B fått ta 

av de preliminära :resultaten av denna undersökning. Från stationen har 

dessutom erhållit vattenprov samt f,ixerade planktonprov, ut tagna den 
augusti 1969 från sjöarna Vargsundet,Markusbölefjärden, Långsjön samt 
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tra Kyrksundet. Vattenproverna ha:c analyserats med 

talkväve enligt Kjeldahl samt ha1terna totalfosfor och mangan. Plank

tonproverna har undersökts rnsd a'rneE"Ede på volymen fyto- och zooplankton. 

it~sul taten av undersökningarria fra:1går a.v bilaga 1, tabell 1 och 2. 

. Lie. T. Tikkanen, Limnologiska :l.:nst.i tutionen, Helsingfors, utför dess

-utom kval i ta ti va och kvan ti tati va :,rr:,·1 e::_~sö~cningar av plarl\tonprover, som 

utta.gi ts av Husö biologiska statioY ,-·1_c':\ 19-29 augusti 1969. 

VAT TENBESKAFFENHE'JI 

undersökningsmateric:,let omfattar endast spridda undersöl{

från d.e aktuella sjöarna. I'C:;::.:· att vattenbeskaffenheten i ett sjö

skall kunna bedömas med säkerhet fordras flera års regelbundna 

ersökninga::-. ])en nedan redovisade bedömningen av sjöarnas vatten1)eskaf

är således baserad på ett relativt ofullständigt undersökningsma

och bli~ därigenom osäker. 

avsee::-ide på volym som yta är Östra Kyrksundet den största 8.Y 

sjöar, som ä:- aktuella såsom vattentäkter för Ålands vat-tenförsörjnJng, 

TJ.orra stri:.nC..er utgörs till stor del av odlad mark, medan de södra 

hU1V'Ttdsakligen gränsar mot skogsmark. Punktvis efter stränder-· 

förekommer relativt kraf~iga ~estänl av vass. 

störste. vattendjup uppgår till c. 23 m och under sommarilllånaderna 

~~'bildas en stab::.l temperaturskiktr.j_ng av sjöns vatten. Normalt har salt

ll~iten varierat nellan 250 och 500 mg/~'-. 
·~---.'._'1.nVat1t1enlagJ;.'en vid och i;5ver spr~pgak_:~k-'.:;et ~ som under. högsommaren ligger 

' g - I:::i aJup 7 hc.r vo.ri t syrorH::~.. ·<0)1e;o.nkoncentrati onen har varierat 
-i;o~o5 oc:'.1 0,2 ~ig/J. 

Vattnets pe:-manganatförbrukning ,1c::.r -~1ormal t varierat mellan 20 och 

rng/l KrlfnO 
4 

och vattenfärgen hur Y::i?:"iera t mellan 5 och 30 mg/l Pt. I 

ti 1969 ~ppgick halte~na tatalfos~or och totaJkväve till i medeltal 

µg/l P ~espektive c. 1000 µg/l N. 

Det botter:nära vattnet har "'n:i.r.:;. t r:yrofattigt under sorn:G:tarmånaderna och 

,ganhal ten har varit hög 5 c. 1, 5 ii1s/l. Koncentrationen fosfatfosfor i 

tenvattnet har vid ett tillfälle uppmätts till c. 70 µg/l P. 

Den 14 augusti 1969 uppgick fytonlanktonvolyuen i sjöns ytvo.tt0n ttll 
250 

3 - c. 2. 700 nniJ. 
rJj_1j. J1 pe:r liter. Den 29 sarllrJa 1Jånad var fytoplanktonl'IäI'ten/µ_,. 

liter. Den kraftiga ökningen i planktonvolym mellan de båda provtag-· 

Stillfällena orsakades av den blågröna algen Oscillatoria rubeRcens, 

i det sistnämnda provet upptog c. 2. 200 milj. J13 per liter. Und_er som-

änaderna fBrekommer denna art vanligen i det kallare vattnet under 
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~~prängskiktet och s-ciger mot ytan först vid avtagande vattentemperatur. 

'ne påvisade planktonarterna består dels 3.V trofiskt indifferenta arter, 

dels av arter, som vid massförekomst indikerar eutrofi, d.v.s. närings-· 

l''ikt vatten. 
sammanfattningsvis kan vattnet i Östra Kyrksundet bedömas som svagt 

eutroft. Det är sannolikt att kortare planktonblomningai~ förekommer i .s;iön. 

MarkusböleZjä~den. 
~ 

Sjöns stränder utgörs huvudsakligen av låglänta områden med träd- och 

b.uskvegetation. Vassbestånden efter stränderna är stora och täta. 
Sjöns största vattendjup uppgår till c. 10 m och medeldjupet har upp

till c. 5 rn. Någon temperatur- eller salthaltsskiktning förekom

inte. Sal tha.l ten har normalt vari era t mellan 700 mg/l och 1. 300 rng/l. 

De övre vattenlagren har varit relativt syrerika. Mangankoncentrationeu 

vid ett tillfälle uppmätts till 1,8 mg/l.Vattnets permanganatförbruk

har varierat mellan 30 och 130 mg/l och vattenfärgen har varierat 

~O och 50 mg/l Pt. 

augusti 1969 uppgick halterna totalfosfor och totalkvä3re till c. 90 

P respektive 1.400 ug/l N. 

bottennära vattnet har varit ::::'elativt cyrefattigt under sommarmå

men total syrebrist har ondast rapporterats vid enstaka tillfäl-

. Mangankoncentrationen har e11eller~id varit hög, upp till 2,6 mg/l. 

permanganatförbrukning hai., varierat I.Jellan 30 och 150 mg/l och 

har varie~at mellsn 50 oc 120 mg/l Pt. Koncentrationen fos
vattnet nära bottnen ha~ vid ett tillfälle uppmätts till c. 

14 augusti 1969 uppgick fytoplanktonvolymen i ytvattnet i SJons 

del till c. 23.000 milj. u3 per liter och i sjöns södra del till c. 

000 milj. ;u3per liter. Den 21 2_ugusti. var fytoplanktonvolymen 20. 000 
'Z, 

• p.-' per li -cer i sjöns södra del. De påvisade plankterna utgörs huvv.d--
av sådana arter som indikerar en eutrof miljö. 

Sammanfattningsvis kan vattnet i Markusbölefjärden bedömas som eutrof, 

omningar förekommer sannolikt hela sommaren. De höga fosfat-

och manganhalterna i det bottennära vattnet indikerar syrebrist 

sedimentlagren. 

huvudsakligen a7 skogsmark. Vassvegetationen är mycket rik-·· 
Vid stränderna. I sjöns no:t'r2. de1 ;nynnar en avloppsledning från ett 
husområde med c. 125 personer och ~ sjöns södra del mynnar en avlopps-· 

. ing från ett slakteri. 

vattendjup uppge'~~'=' till c. 19m. En tydlig temperaturskikt-
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förekommer. Språngskiktet har under högsommaren legat kring 9 m djup. 

;~althalten i de övre vattenlagren har varierat mellan 1. 300 och 2. 500 

mg/1 och i de bottennära vattnen mellan 1.800 och 3.700 mg/l. I det s.k. 

yttre djupet har dock salthalten 5_ bottenvattnet varit relativt oföränd

rad, 3.700 mg/l, från år till år. 
ytvattnet har vid flera provtagningstillfällen varit relativt syrerikt, 

men redan på 5-6 m djup har syrernä ttnaden under sommarmånaderna endast 

uppgått till c. 40 %. Under augusti 1969 var manganhalten på 1 m djup 

'{0,05 mg/l, men uppgick på 7 m djup t:i.ll c. 0,2 mg/l. Perrnanganatförbruk

n:fägen i de ö-rre vattenlagren lit1r v::i,::.'i.erat mellan 30 och 130 mg/l och vatt

nets färg har varierat mellan 10 oc:t 50 LJ.g/l Pt. 
De totala fosfor- och kvävehaltarna i de övre vattenlagren har vid 

provtagning i augusti 1969 vari era·c mellan c. 35 och 75 µg/l P respektive 

1.000 och 1,400 ,ug/l N. 
Det bottennära vattnet har varit syrefritt vid flera provtagningstill

. Uppgif-':;er angående L1anganhal ten i vattenlagren under språngskik-

saknas. De~ bottennära vattnets permanganatförbrukning har varierat 

30 och 130 mg/l KMn0
4 

och vattnets färg har varierat mellan 30 

190 mg/l P:t. 

Den 14 augusti 1969 uppgick fytoplanktonvolymen i sjöns ytvatten till 
'.Z 

3.000 milj. ~J per liter och den 29 augusti påvisades c. 5.700 milj. µ 

f'.ytoplankter pe~ liter. Plankternas artsarnrnansättning indikerar autrof 

Samoanfattningsvis kan vattnet i Långsjön bedömas som eutroft. Det är 

~~nnolikt att planktonblornninge,r förekc.c!JJer under större del en av sommaren. 

Sjöns norra dal är relativt djup och dess stränder är kantade .av glesa 
fassar. Sjöns söira del är däremot grund och bevuxen med täta vassbestånd. 

ij!f temperatur- cch sal thal tsskiktning förekommer i sjön har ej kunnat av

<::>v~.a.N med lednir.g av det befintliga ~malysrnaterialet. Sal thal ten i vattnet 

Vid olika provtagningstillfälle~ varierat mellan 1.200 och 2.000 mg/l. 

I augusti 1969 var rnanganhal ten pä 1 m djup < O, 05 mg/l och på 8 m djup 

0,1 mg/l. Psrmanganatförbrukninf;en i de övre vattenlagren har under 
8 1969 uppgått till c. 35 mg/l KMnO 4 och vattenfärgen har vari era t mellan 

mg/l Pt. I augusti 1969 uppgick halterna totalfosfor och total-

e. 15 ~g/l P respektive c. 650 ug/l N. 
I mars 1969 var det bottennära vattnet syrefattigt. Bottenvattnets per

ganatfö:-brukning uppgick till c. 35 .mg/l KMno
4 

och dess färg till c. 
g/1 P-i;. 

en 14 augusti 1969 var fytoplanktonvolymen c. 200 mulj. ~3 per liter 

den 19 augusti uppgick fytoplanktonvolymen till c. 190 milj. F 3 per 
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provtagningstillfällena påvisades dessutom relativt stora 

gder algsvaopar och bakterier. 
De planktonarter som påvisats, utgörs huvudsakligen av arter som är 

skt indifferenta eller som gynnas redan vid svag eutrofi. 

fysikalis -kemiska analysmaterial som finns tillgängligt från 

t är så ofullständigt att en bedömning av vattenbeskaffenheten 

ej enbart kan baseras härpå" Såväl dessa analyser som de utförda 

anktonundersökningarna indikerar ernellertid att sjöns vatten är oligo-

eller svagt eutroft. Det är sannolikt att enstaka, kortvariga plank

blomningar kan förekomma i sjön. 

RENING 

som skall användas till hushållsförbrukning o.d. bör enligt 

nska normer uppfylla följande fordringar. 

Yår ( 20 mg/l Pt ,, g 
,~lighet 

.l;i;*t 

·~ 
:P~;rmangana tf ör brukning 

J~rn 

ingen 

ingen 

ingen 

< 20 

( 0' 2 

( 0' 1 

(100 

ng/l 

rng/l 

mg/l 

svenslca gränsen för färg mås te dock anses hög och normalt försöker 

upprätthålln en färg på maximalt 10 mg/l Pt. 

För att uppfylla dessa :fbrdringa::" torde det vid alla de aktuella vatten

terna bli erforderligt att underkasta råvattnen kemisk rening. Denna 

går så att fällningskemikalier tillsätts råvuttnet, varvid flockar 

as i de s.k. flockningsbassängerna. Dessa flockar absorberar och inne
ter i råvattnet förekommande suspenderade ämnen, humusämnen, järn o.d. 

ekarna frånskilj3 sedan till större delen i efterföljande sedimenterings

sänger. Slutligen får vottnet passera en sandbä~d i s.k. snabbfilter, 

id resterande flock avskiljs. Genom den kemiska reningen minskas vatt

färg- och perrnanganatvärden saot avS:<l..ljs suspenderade- och kolloidale. 

reningar. En viss bakteriologisk rening uppnås även. Dock erhålls ingen 

Slig smak- och luktreduktion. Erforderlig rening utöver kemisk fäll

sma t beräknade kemikaliedoser frangår av nedanstående. 

arntliga aktuella sjöar har för närvarande en för dricksvatten olämplig 
salthalt. Genom att avstänga förbindelsen med havet ned hjälp av en 
måste fortsatt saltinträngning förhindras i den sjö som utväljs som 
en+~.kt. Det tillrinnande sötvo,ttnet kornIJer sedan successivt att minska 

.sal thal t. 
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2"'} , .... 
~ 0 

·· östra Kyrksundet. 
]e under augusti månad i år uttagna planktonproven visar en ej obetyd

lig planktonförekomst. Då det finns risk för alltför korta gångtider för 

anabbfil terna under tiden för planktonblomningen bör helst mikro silar 

insättas före den kemiska fällningen. Ilen konstaterade planktonförekorJs
ten kan även ge upphov till smak och lukt hos vattnet, vilket kräver be
handling med t.e.x aktivt kol under vissa tidperioder eller långsamfiltre

ring av det kemiskt renade vattnet. 

!arkusbölef järden och LångsjöI~· 
De påvisade höga plankton- och fosforhalterna tyder på kraftig och lång

varig planktonblomning. Vattnet må_st2 L~ikrosilas före den kemiska fäll
ningen, varjämte aktivt koldosering torde bli erforderlig åtminstone un

der sommaren ur smakförbättrande syfte. Alternativt kan vattnet långsam
den kemiska fällningen. 

i{argsundet. 
Såväl plankton som fosformängderna är låga, varför någon kompletteran-

rening utöve~ kemisk fällning ej torde ko:r.:rrna att bli erforderlig. Ur 

säkerhetssynpunkt bör dock ett vattenverk förses med anordningar eller 
utrymme för dosering med aktivt kol. 

~räknade kemikaliemängder. 

Då vattnet i v:ss utsträckning förändras vid den erforderliga "avsalt

ningen" av de aktuella sjöarna blir en beräkning av kemikaliemängderna 
något osäker. I nedanstående tabell angivna värden bygger på följande 
antagna medelamlyser på vatten. 

Ö.Kyrksµndet Markusbölefj. Vargsundet 
Långsjön 

IJ.g/l Pt 25 40 40 

mg/:_ 25 40 40 
kemikaliedoser, g/m3 (årRnedelvärden)~ 

ö. Kyrksundet ·' .Markusbölef j. Vargsundet 

f 1umini umsul fat 
Långsjön 

,l.7/18 % Al o ) 30 45 45 2 3 
k, släckt 25 35 35 
t.kalcinerad 
a.) (50) (70) (70) 

5 5 5 
2 5 0 
0,8 1,0 1,0 
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)a;SKUSSION 
Av ovanstående framgår att man med hjälp av befintligt material bör 

2 ""' 4 

aera de tre aktuella sjöarna i följande ordning med hänsyn till vatten

beskaffenhet och lämplighet som råvattentäkt för ett ytvattenverk. 

vargsundet 
östra Kyrksundet 

JJ.arkusbölefjärden, Långsjön. 

samtliga sjöar synes vara anvdndbar~ som vattentäkt. På grund av den 

liigre planktonförek01::isten bör do ek risken för dålig smak och lukt hos 

v4tnet vara minst i Vargsundet. 

En fullständig "avsaltning" av den sjö som skall korJ.ma till använ.d-

ning kommer att ta flera år i anspråk. OD emellertid en daWLJ. snarast an

ordnas vid utlopp kommer innevarando vårflod att i betydande utsträckning 

minska sal thal ten i ytvattenskiktet. Det torde under sådana omständigheter 

bli oöjligt att om behov uppkor::iuer redan under sommaren 1970 överföra 

vatten till nuvarande vattentäkt, Dalkarsträsk. Följande räkneexempel 

visar, att betydande vattenkvantiteter kan överföras även om 11 avsal tningen" 

ej hinner gå så långt till sommaren 1970. 

Antag att salthalten i det överförda vattnet är 700 mg/l Cl (motsvarande 

en salthalt av c. 1.300 rag/l d.v.s. ungefär den som påvisades i Vargsun

dets ytvatten den 30.7 1969) och att den i Dalkarsträsk är 20 mg/I.Enligt 

svenska normer bedör11s ett vatten .c1ed kloridhal ten över 100 og/l som ur 

teknisk synpunkt amuärkningsvärd. Vid kloridhal ter över 300 rng/l bedöDs 

vattnet soL.1 med tvekan tjänligt. Enligt WHO: s normer får kloridhal ten utan 

någon allilärkning gå upp till 200 rJg/l. Maximalt tillåts av WHO 600 mg/l. 

I följande tabell anges vilka blandningsförhållanden nellan de båda 
vattnen, so:r.:i ger 

'Gränsvärde 
I!lg/l Cl 

dessa gränsvärden. 

Blandnings förhållande 
del.aed del. oed 
20 ng/l Cl 700 og/l Cl 

1 

1 

1 

1 

0 ,13 

0,36 

0' 70 

5 
Soo framgår av tabellen bör utan olägenhet erforderlig kvantitet till~ 

~tltottsvatten kunna överföras. 

På grund av att salthalten till att börja med kan bli alltför hög i 

·upa Partier av den nya vattentäkten kan det till att börja med vara nöd

digt att utta vatten i det ytnära skiktet. Så snart som möjligt bör 

intaget förläggas till ett större djup av sjön. 
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;FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR. 

Sedan beslut fattats, om vilken sjö som skall korJI:m till användning 

för ytvattentäkt, bör en närnare undersökning av densaiilL.la snarast utföras. 

Denna undersökning skall klarlägga vattnets variationer i fysikalisk

kemiskt, bakteriologiskt och limnologiskt avseende. 

stockholIJ den 1 7 november 1969. 

För VATTENBYGGNADSBYRÅN 

Lars E. Thureson 

/Christer Bornö. 
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Åland Vattenförsörjning 

Sammanställning av utförda analyser 

Tabell 1 

Bilaga 1 
till VBBs PM 

17.11.1969 

Analyser av vattenprov uttagna den 14 augusti 1969 

Provtagnings- Prov- Total- Total- Mangan 
plats tagn.- fosfor kväve 

djup 
m ug/ 1 ug/ 1 mg/ 1 

Östra Kyrksundet 
västra djupet 1 9 0 17 1 150 <0,05 

890 45 850 0' 15 

Markusbölef järden 
södra 170 92 1 450 0,07 

Långsjön 
inre djupet 1 9 0 35 1 450 (0,05 

7,0 78 1 000 0' 19 

Vargsundet 1 '0 15 600 (0,05 
890 14 700 0' 10 

273 
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Tabell 2 

Planktonvolym.en i prover uttagna den 14 augusti 1969 

Provtagningsplats 

östra Kyrksundet 
västra djupet 

Östra Ky-...cksundet 
östra djupet 

Markusbölef järden 
norra 

Markusbölefjärden 
södra 

Långsjön 
inre djupet 

Vargsundet 

Prov
tagn
djup 

m 

0 ·.; 
9 ./ 

1 9 0 

0,3 

1 '0 

0,3 

1 9 0 

0,3 

1 '0 

0,3 
1 9 0 

0,3 

190 

Fyto
plankton 

300 
300 

200 

230 

21 300 
26 200 

24 000 

33 000 

3 700 
2 300 

200 
210 

Planktonvolym 106 u3 /.1 

Zoo
plankton 

12 600 

4 000 

26 800 

390 

500 
400 

300 
300 

30 000 

30 000 

290 
660 

Totalt 

12 900 

4 300 

27 000 
620 

21 800 
26 600 

24 300 

33 300 

33 700 

32 300 

490 
870 

2Ja 


