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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 2/1989-90 med an

ledning av ltm Bert Häggbloms hem

stäUningsmotion till. landstinget an

gående en utredning av förekomsten 

av bekämpningsmedel i sjöar och borr

brunnar. 

Landstinget har den 22 mars 1989 ·inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande 

över motionen. Utskottet, som i ärendet hört vatteningenjören Bror Johansson, 

landskapsagronomen Henry Lindström och verkställande direktören för Alands 

Vatten Karl-Erik Williams, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen utför en utredning om förekomsten av 

bekämpningsmedel i våra insjöar och borrbrunnar. Enligt motionären har det i 

Sverige framkommit undersökningsresultat som visar att växtskyddsmedel som 

använts i jordbruket läckt ut i vattendrag och sjöar. Dylika läckage av bekämp

ningsmedel kan misstänkas äga rum även i landskapet. 

Utskottet har erfarit att 4 stycken prov av den typ som efterlyses i motionen har 

tagits i Långsjön, Östra Kyrksundet, Lavsböle träsk samt i renvattnet och skickats 

till lantbruksuniversitetet Ultuna i Uppsala för analys. Multianalyserna av dessa 

prover är ännu inte klara, men man har redan nu kunnat konstatera att proven inte 

innehåller några rester av fenoxisyror. 

Enligt vad utskottet ytterligare fått efara har Livsmedelsverket i Sverige vid 

provtagning i 60 olika ytvattentäkter endast i 2-3 fall funnit små rester av 

bekämpningsmedel , 0,1 mikrogram per liter, 

rester i renvattnet. 

vattnet. I inget fall upptäcktes 

Vad gäller dioxiner konstaterar utskottet att dessa är svårlösliga i vatten och att 

den rening som sker genom filtrering anses vara ett tillräckligt skydd mot 

förekomst av dioxiner i vårt dricksvåtten. 

Utskottet önskar poängtera vikten av att undersökningar av den typ som nu gjorts 

även görs i fortsättningen men vill samtidigt framhålla, bl.a. med tanke på att de 

ifrågavarande proverna är relativt dyra, att syftet med motionen bäst uppnås 

genom upplysning och genom att se till att bekämpningsmedel med lång nedbryt

ningstid tas bort från marknaden. 
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Utskottet noterar i sammanhanget att skyddszoner om tre meter finns runt Ålands 

Vattens ytvattentäkter där en vattenskyddsplan antagits. 

Utskottet har: efter omröstning med siffrorna 3-2 (Hedman-Jaakkola och Holmberg) 

beslutat förkasta motionen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå. 

Mariehamn den} november 1989.-

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 74/1988-89. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling~ ordföranden Anders Eriksson, 

vice()rdföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söc!erlund .. 


