
N~ 6/1958. 

633 

FINANSUTSKOTTETS betänkande Ng 6/1958 med an

ledning av landstingsman Jan Erik Erikssons 

hemställningsmotion om uppdrag åt landskapssty

relsen att få till stånd en utforskning av grun~ 

v a tten- och sötvattensreserverna på Åland. 

(1/1958). 
Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion 9 varöver Landstin

get inbegärt utskottets utlåtande 9 får utskottet vördsamt framhålla 

följande: 
Utskottet ha r under behandling en av motionen hört landskapsagrono-

o 
men Ernst Johansson och därjämte mottagit en uppva ktning av Alands 
Producentförbund genom dess ordförande 9 häradsdoma ren Lennart Matts

son och sekreterare, agrolog Hilding Mattsson. Producentförbundets 

i skrift sammanfattade ut talande bilägges detta betänkande. 
Under de senaste tiderna ha vattenregleringar av olika slag blivit 

alltmer allmänt förekommande såväl i vårt land som i vårt västra 
grannland. Detta ha r väckt en diskussion mellan olika intressegrup

per, där det ifrågasa tt s , om de ekonomiska och tekniska synpunkterna 

skola va ra allena bestämmande om vattendragens förändrande. De natur

vårdande synpunkterna ha på senaste tid starkt betonats, varjämte 

vissa nega tiva erfar enheter av sjöfällningars inverkan på grundvatten

nivån väckt farhågor. Också inom vårt landskap är det skäl att fästa 

avseende vid de synpunkter, som framlagts i debatten s åväl hos oss som 

i Sverige. 

Utskottet ha r dock funnit, a tt i l ands kapet tillsvidare icke kunnat 

påvisas sådana negativa verkningar av redan företa gna sjöfällningar, 

som man på vissa håll iakttagit i Sverige, trots att en del av de i 

landskapet företagna sjöfällninga rna förverkligats för ett hundratal 

år sedan. Orsaken härtill kanske står att finna i den omständigheten, 

att berggrunden i landskapet är kuperad, va rav kan följa 9 att en före
tagen sjöfällnings verkningar begränsas till den sänka i berggrunden, 

där sjön är belägen. En bidragande orsak till åtgä rdernas ringa inver~ 
kan på omgivningen är måhända också, a tt sjöfällninga rna hittills hål

lits inom måttliga gränser. Den tekniska utvecklingen kan dock med

föra, att större sänkning av va t t ennivån i sjöarna kan komma ifråga med 
därav följande mera djupgåend e verkningar på omgivningen. 

Även om Vissa farhåg or beträffande den framtida utvecklingen kunna 

vara berättigade 9 har utskott et icke ansett skäl v a ra a tt föreslå åt

gärder i så dan riktning , a tt s jöfä llninga r un der den närmast e framti

den skulle förhindras eller f ördrö ja s. Ett återst ä llande av vatten-
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s tåndet i en sjö till de~ tidigare torde i regel icke medföra svårig

heter för den händelse betydande skada uppstått. Restriktiva åtgärder 

kunna icke heller försvaras i dagens läge, då kännedom om menliga 

följder saknas. 
Gällande lagstiftning om sjöfällningar är till väsentliga delar 

av så gammalt datum som 19U2. Redan år 1928 tillsatte Statsrådet en 
kommitte under ordförandeskap av hovrättsrådet Edvard Hällfors med 
uppgift att uppgöra ett förslag till ny vattenrättslag. Kommitten 
slutförde sitt arbete år 1939 9 då dess förslag publicerades såsom 
kommittebetänkande 3/1939. En svensk upplaga av betänkandet publicera
des 1941. Den Bktuella lagstiftningsreformen kommer uppenbarligen att 
grunda sig på nämnda kommittebetänkande. Innan detta lagstiftnings~ 
arbete slutförts i riket är det knappast skäl att i landskapet taga 
initiativ till en egen landskapslagstiftning i ämnet. De vattenrätts
liga frågorna sammanhänga såpass intimt med de äganderättsliga 1 att 
landskapets möjligheter att frångå i riket tillämpade principer äro 

starkt kringskurna. 

Inom landskapet har under de senaste åren företagits omfattande ge

ologiska undersökningar, som syfta till att ge en totalbild av land

skapets geologiska struktur. Utskottet förutsätter, att dessa geolo

giska undersökningar skola fortsättas, och anser, att undersökningarna 

väl kunde utsträckas att omfatta jämväl landskapets grundvattenförhål

landen. I samband med pågående och planerade sjöfällningsföretag kunde 

jämväl lokala undersökningar verkställas för att utröna 9 i vad mån 

menliga verkningar kunna påvisas i detta sammanhang. Då tillförlitl~ga 

uppgifter icke kunna insamlas inom en kort tidsrymd, får .man räkna med; 
att undersökningsarbetet måste fortgå under en lång följd av år. Då 

många andra frågor av synbarligen större betydelse fordra en snabb 
lösning, anser utskottet aock, att upptagartde av en särskild undersök
ning om grundvattenfrågan i programmet för de geologiska undersöknin
garna icke för närvarande kan komma ifz-åga, · En vetenskaplig undersök
ning i hithörande frågor pågår redan och anslag finnes upptaget för än
damålet. 

På grund av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta motionen. 
Mariehamn 9 den 14 mars 1958~ 

Evald Häggblo'!ll 
tin Isaksson, 

På fi,!r:tO.?i~~ttetPYä 
Elis Andersso<. 
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~ill Åland:s Lanft;sting 
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1: anledning av Ian dsti ng:sman .:r an-E:rik Exik~:rs ons i'ina.nsmoti on 

har styrelsen :för Ffn:sträms lokala-vdelning av Ålands F:rodueent

:fö·rbundf vänt sig till f'örbundet med anhållan 1 att f'örbundeit måt

·tte tillvarata jordb:rukame.s inom landskapet intresse då ,det gäl

l er torrläggningsfrågor. Lokalavdelningen :framf'C5.rde sina betänk

ligheter ifall några som helst inskränkningar skulle inf'CSras i 

avsikt at-it; hämna den venksamhet som tager :sikte på åke:r- äng.s 

och skogsmarkens torrläggning. 

Men anledning av nämaa .skrivelse ha:r Ala.n.a.s 'Frodm~en't:för

buna.:s arbet.sut.s1\:ot'.t vid m5te den l~ mars 1958 'b ehan\llla'tt frågan 

och får 1l:iL avge, foljande utlåtande. 

I I 

Enligt va't·tenrättslagen av a.en 23 juli 1902 hade markägarna 

rätit att :fodra en torrläggning till ,o cm. djup och medels lag

ändring av ·den 1 7 ap:ri l 1SJ 51 1 b e.S'tä.m.dEZ»s itorrläggning:sdjupet tii.11 

120 cm. Aitt lagen om vattenrätt är .förål•dr&d och att ·det -vore av 

nöden at-t :få ii i 11 :s·tån d en helt ny l ag på det·t;a områ d.e inser al la,. 

me;m .arb elt:sutsl( ottet B,n,,srer ~trt v i inte borde gå f' ö:re rir..:et i da'tilna 

f' r åga , 1aå m'an i rik eit -som bäst uta:rb eta:r en ny vattenrätitslag. 

Likaså anser arb et:sut skottet att lanastingsman Eriks:sons motion 

icke k lf.lJn tillm8;t-'as allt :för stort väride, då det inte i motionen 

har framk ommit någ:ra nackdelar av re·aan verk:ställ·aa sjösänkningar. 

Den areal som på verkas av en sj0sänkning :på l land är genom de 

topogra'Iiska förhållandena myck et liten och de ålämdska träsken 

eller insjöarna är icke grundvattensreservoarer, utan kan :främst 



b etrakta:s som up-psamling..splatser ~ar ytvatten.. 

För at-t ~å ~ill stånd en noggrann grundvattensund~rsl)kning I 
tar :flera år i ans:Pråk, eno a.rt på. und~rsökningssta.di et och ko:st- j 

naaerna :för desrse går nog ut på mycket mre.ra. än rae 200 .ooo mk. 

som landsting,sman Ertksson åberopar. 

Torrläggningsarb eta-n ha.r :försigått långa ti·de- .r på Ala.nd och 

är ett av de.i viktigaste arbetena :fö.r ma rk ägarEm , då utan en eif&k-

tiv torrläggning hela hans exi-stens ;står på spel. Atit några skö rd-, 

s.r icke kan erhållas :från åkrar med fi3r högt stå en(ae grundvatt e.n 

är klart av var oc:h en. B eträffa.nia_~ de åländska -;torrlä.ggning.sf0:re- · 

te.gen är nyt-toa.realen i allm:3nhet rätt lite.n av tidigare nä.md 

o:rsak. 

Bl and. "tor:rl ä ggnings:företag :som .förekommiii undE}J:r -de senaste 

20 åren kan nämnas, sänkninge,n av "Lång.sjön och Toböle -t:räsken i 

:Sal-tvik, d.e -fem Gata. träsken, samt Tjäna-Lång- och Vastmyra träsk~ 

an i Ramma. rl and. 

Enligt Tagen av :den 5 sept. 1946 beviljas lån :för jordf'ör

bättringsarb eten och a_it r äknas torrläggningen . Men -:för att sj"-

:fällnings:f/:5 re-tag skall :få p12.b ör j as , s lrn.11 landskaps ....... läkare: som 
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k än-t unde rsBka om ae,t kan u:pps tå häl s ovådlir:a :följder el ler i clr e. I 

Ett sjö:fällningsföretag kan s~.le·ae: s meka rEZ'ali;seras av jordbrukar- I 

na utan atit häls ovå ras myn d:il g-het en och Läns-t~rre.- ls en ha:r gi v:i t veae 1'-

b r) rli gt tills-tåna_ . 

·1ed anledning av o-va.nn ämcla synpunkter anhåller a.rb at;suiisko~ _· 

tet att landstingsrnan "Erikssons motion icke måtta g:iva anledning 

itill å tgärde-r :från landstingets sida. 

~friehamn dan l~ mars 195a. 

]\lands Producentf örbund 
~--=----' 

~~· (~~~ .. _ z 
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n R1uuii Mattsson 
sekr. 


