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FINANSUTSKOTTETS BETÄN
KANDE nr 8/1991-92 med anledning av 

ltm Harry Eriksson m. fl. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om utred

ning av möjligheterna att flytta Föglö

trafiken till ett kortare sjöpass. 

Landstinget har den 29 november 1991 inbegärt finansutskottets utlåtande över motionen. 

Utskottet, som i ärendet hört byråingenjören Göran Holmberg, får med anledning härav anföra 

följande. 

I motionen sägs det att färjkapaciteten mellan Svinö och Degerby är otillräcklig och att en utökning 

av tonnaget skulle bli kostsam. Vidare påtalas problemet med farbarheten i Ekholmssund och 

motionärerna före.slår att landskapsstyrelsen skulle utreda möjligheterna att göra ekonomiska 

inbesparingar genom att flytta trafiken till ett kortare sjöpass. 

Investeringar i fårjfästen på den nuvarande sträckan har nyligen gjorts och kostnaderna av nya 

färjfästen kan därför beräknas med ganska stor säkerhet. Kostnaderna skulle uppgå till ca fyra 
miljoner per färjfäste således totalt åtta miljoner. Byggnadskostnaderna för de vägsträckor som 

skulle erfordras både i Lemland och i Föglö för ett sjöpass över Ledfjärden kan kostnadsberäknas 

till ca tio - tolv miljoner mark. Färjpasset skulle komma att trafikeras med den nuvarande färjan 

och någon reducering av bemanningen innebär förkortningen inte. I sammanhanget kan dock 

nämnas att landskapsstyrelsen redan nu utreder möjligheterna till rationaliseringar, men dessa kan 

i så fall vidtas redan då färjan trafikerar Svinö - Degerby. 

Motionärema påtalar som nämnts problemen i Ekholmssund. Det har hittills ansetts relativt 

svårnavigerbart vid lågvatten och landskapsstyrelsen har därför redan vidtagit vissa åtgärder och 

planerar ytterligare åtgärder under året. För att klarlägga hindren har bottnen nyligen videofilmats 

och därefter har nödvändig trallning företagits. Sprängning av vissa större hinder på bottnen 

återstår och kommer att genomföras under våren. Därefter räknar landskapsstyrelsen med att det 

endast i ytterst extrema fäll av lågvatten kommer att bli nödvändigt att undvika passage i 

Ekholmssund. 

Finansutskottet anser vidare att frågan om flyttande av fårjtrafiken Svinö - Degerby till ett helt 

annat fårjpass inte bara är en trafikteknisk fråga utan ett ärende som har betydelse för Degerby 

samhälle och därmed för hela Föglö kommun. Det kan komma att ha sådana sociala och 

ekonomiska konsekvenser som inte går att överblicka i en utredning som direkt tar sikte på 

ordnandet av färjtrafiken. 

Den eventuella inbesparing som landskapet skulle kunna göra vid en ändring av fä.rjpasset är 

kostnaderna för en reservfärja. Finansutskottet har inte kunnat konstatera att det föreligger 
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tillräckliga skäl för att i det här skedet göra den i motionen föreslagna utredningen utan anser i så 
fall att den bör ingå i en totalutredn~ng av färjtrafiken i den södra delen av skärgården, samt en 
utredning av konsekvenserna för befolkningen i Föglö. 

Ledamoten . Gunnar Lund.berg anmälde avvikande åsikt eftersom han anser att 
hemställningsrnotionen borde ha godkänts.· 

Med hänvisning till det anförda föreslås 

Mariehamn den 25 mars 1992 

att landstinget förkastår hemställningsmotion 
nr 8/1991-92. 

På finansutskottets vägnar: 

Magnus Lundberg 
ordförande 

.. 

Elisabeth Naucler 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Magnus Lundberg, viceordföranden 
Pekka Tuominen (delvis) samt ledamöterna Bengtz, Gunnar Lundberg och Sjölund. 


