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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 30/1989-90 med an.; 

ledning av ltl Mirjam Öbergs rrr.fl. 

hemställningsmotion till landskapssty

relsen om en undersökning av den för

sämrade marina miljön i Marskil, 

Kumlinge. 

Landstinget har den 15 december 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över motionen. Utskottet, ·som i ärendet hört vatteningenjören Bror 

Johansson, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att en marinbiologisk undersökning görs för att utreda 

orsakerna till den försämrade marina miljön i Marskil i Kumlinge. 

Utskottet konstaterar att den efterlysta marinbiologiska undersökningen är en 

kommunal angelägenhet, varför initiativet till undersökningen i första hand bör 

komma från Kumlinge kommun. 

Utskottet har erfarit att den troligtvis största orsaken till den försämrade marina 

miljön i Marskil är att vägbanken mellan Snäckö och Kumlinge endast har en nio 

meter bred öppning, vilket resulterar i en otillräcklig vattengenomströmning. En 

god vattengenomströmning är en förutsättning för en god vattenmiljö. Kumlinge 

kommun och Kumlinge fiskelag har i skrivelser uppmärksammat den förra respekti

ve den nu sittande landskapsstyrelsen på det här förhållandet; men några åtgärder 

har ännu inte vidtagits för att förbättra vattengenomströmningen. Utskottet anser 

att landskapsstyrelsen bör överväga vilka åtgärder som kan vidtagas vid vägbanken 

för att förbättra vattengenomströmningen. Landskapsstyrelsen anger i det miljö

politiska programmet att ett mål vad gäller vattenvården är "att restaurera 

förorenad vattenmiljö". Bland åtgärdsförslagen nämns att landskapsstyrelsen fort

sättningsvis skall "planera vattenbyggnadsprojekt till exempel vägbankar, utgående 

från tillräckliga utredningar om miljökonsekvenserna". 

Utskottet anser, bl.a. med tanke på att den efterlysta marinbiologiska undersök-
.,','-'-" 

ningen är dyr, att problemet med den försämrade marina miljön i första hand 
borde åtgärdas genom att en trumma byggs i vägbanken så att vattengenomström

ningen förbättras. 
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Utskottet har erfarit att den försämrade marina miljön i Marskil inte enbart beror 

på vägbanken utan även på att avlopp från några hushåll och övernattningsstugor 

med servicehvset rinner ut innanför banken. Som en annan bidragande orsak kan 

nämnas den .fiskodling som finns i nära anslutning till vägbanken. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 10 april 1990 

;, 

att Landstinget måtte förkasta hem~ 

ställningsmotion nr 30/ 1989.:.90. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 
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Anders Eriksson 

ordförande 

· Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 

viceordföranden Hedman-Jaakkola samt ledamöterna Harry Eriksson, Holmberg och 

Söder lund. i : ; . · '.:u 


