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Figur 1.  
Foto: Jeremic Slavoljub 

Förord 
Föreningen Rädda Lumparn grundades 2014 som en följd av den oro 
invånarna runt Lumparn gav uttryck för angående sina närvatten. 
Föreningens syfte är att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess 
viksystem genom att öka kunskapen om och intresset för lokalt 
vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt möjligheten till 
rekreation. 
 
Lokalbefolkningen runt det så kallade Finbydiket hade under många år 
noterat att miljön där försämrats. År 2016 arrangerade föreningen en 
dikesvandring i Finbyområdet under ledning av experten Peter Feuerbach. 
Det konstaterades då att den lilla insjön Träsk och de efterkommande 
vattendragen var i mycket dåligt skick. Rädda Lumparn har därefter 
arbetat för att vidare undersökningar ska göras och för att få myndigheter 
och den allmänna opinionen att ta till sig behovet av att åtgärder vidtas.  
 
Följande år arrangerade föreningen seminariet ”Ett år sedan 
dikesvandringen i Finbyområdet – vad har hänt” på Klippan i Sund. De 
flesta av berörda parter framförde sina åsikter om Finbyområdet och vilka 
planer man har för sina aktiviteter. Många från lokalbefolkningen och 
andra intresserade deltog i mötet. 
 
Olika instanser har tagit prover i området, bland annat 
landskapsregeringen, ÅMHM, Rädda Lumparn och Husö biologiska station. 
Dessa data behöver sammanställas för att få en helhetsbild över 
vattenkvalitet, sediment och biologiska parametrar för hela systemet, 
inklusive de övre dikena, Träsket, Vivastby träsk, Övre viken, 
Hummelviken, Finby viken, havet vid utloppet samt dikena mellan dessa. 
Rädda Lumparn har beviljats bidrag för detta projekt och kunde därmed 
starta utredningen.  
 
Rädda Lumparn hoppas  
denna utredning kan ge grund 
för berörda aktörer att gå vidare 
med åtgärder för att  
förbättra och restaurera  
detta fantastiska område. Rädda  
Lumparn kommer att bevaka 
frågan även i framtiden. 
 

Brage Wilhelms 

Ordförande 
Rädda Lumparn  
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SAMMANDRAG 
Finbydiket i Sunds kommun är en betydande 

belastningskälla till den övergödda havsfjärden Lumparn. 

Dikessystemet består förutom mellan- och sidodikena av 

Träsk, Vivastby träsk, Övre viken, Hummelviken, Finbyviken 

och Svinösund inom ett 19 km2 stort avrinningsområde.  

 

Denna rapport utreder storleken av näringsbelastningen till 

Finbydiket per källa och tid samt hur dessa påverkat 

dikessystemet. Rapporten visar att Finbydiket totalt sett är 

extremt övergött. Den nordligaste sjön Träsk visar på 

näringsvärden som för länge sedan spräckt skalan för dålig 

ekologisk status. Näringsämnen har under åren 

transporterats nedströms. Dock minskar halterna i Övre på 

grund av Svartbäckens utspädande effekt. Övergödningen 

har likväl i hela systemet medfört dramatiska biologiska 

konsekvenser under de senaste 40 åren.  

 

Övergödningen har tre huvudsakliga grundorsaker: 

 

 

1. Den landbaserade odlingsverksamheten i Guttorp – Ålands fiskevårdscentrum – har 

sedan 1979 bidragit till stora fosforutsläpp. Mycket fosfor har sedimenterat i sjöarna. 

2. Kompostverksamheten i Gunnarsby som funnits sedan 1999 men inledde storskalig 

verksamhet omkring 2006 är totalt sett över tid den största kvävebelastaren till Träsk.  

3. Området i sin helhet präglas sedan åtminstone 600 år tillbaka i tiden av jordbruks- och 

beteslandskap. Sektorns näringsläckage ökade under 1900-talet varpå de under de 

senaste decennier avtagit, främst på grund av ökad vallodling och förändrad gödsling.  

 

 

Skogsbruk, avlopp samt naturliga orsaker är också källor till 

näringsbelastningen. På grund av det långvariga tillflödet av fosfor bedöms 

dessutom internbelastningen som en utsläppsfaktor i decennier framöver.  

 

Rapporten konstaterar att de åtgärder som redan vidtagits av aktörer inom 

avrinningsområdet väsentligt minskat näringsutsläppen men att stora insatser 

ännu krävs för att uppnå målen i EU:s vattenramdirektiv samt Ålands 

utvecklings- och hållbarhetsagendas mål om god vattenkvalitet. 

 

Kompletterande provtagningar rekommenderas för att följa upp åtgärdernas 

effektivitet. 
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1. Bakgrund 
Åland är särskilt drabbat av Östersjöns övergödning. Havsfjärden Lumparn uppnår inte god 

vattenkvalitet och är i vissa områden i dåligt skick med syrefria bottnar.1 Vattenomsättningen är 

dessutom förhållandevis låg. Särskilt utsatta är de inre vikarna. 

En belastningsskälla av näringsämnen till Lumparn är Finbydiket i Sunds kommun. Vattentillförseln 

härrör från ett totalavrinningsområde om 19 km2. I dikessystemet finns flertalet vattenpåverkande 

verksamheter med stor samhällsbetydelse, framför allt fiskodling, komposteringsanläggning och 

lantbruk.  

Figur 2. Satellitfoto där norra Lumparns utsläpp fått konsekvenser, från juni 2015. Liknande bilder indikerar att nordöstra Lumparn 
har en högre vattenomsättning vilket späder ut utsläppen i Estviken. Källa: Landsat ESA Copernicus Sentinel. 

Händelseutvecklingen började på allvar då Nya Åland 2016 gjorde ett reportage där Karl-Gunnar 

Karlsson fått nog på Träsks övergödning.2 Som boende vid området hade han sett utvecklingen till ett 

stinkande träsk med mycket alger. Vid ett tillfälle påträffades så många som 50 döda gäddor som flöt i 

vattnet. Han tog kontakt med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) som efter en lång tid 

gav svaret att ”vattenprover är dyra” och att han skulle betala dem själv.  

Den tämligen nybildade föreningen Rädda Lumparn engagerade sig då i frågan. Senare genomförde 

föreningen en dikesvandring i Finby med agrologen Peter Feuerbach från Hallands 

hushållningssällskap. Situationen i Träsk var så oroväckande att han uppdrogs av Ålands 

landskapsregering att sammanställa en rapport över näringsbelastningen, vilken visade hur övergött 

Träsk faktiskt var. Rädda Lumparn anlitade vattenexperten Fredrik Holmberg från Svenska Alcontrol 

 

 
1 Maarse, E. (2017). En helhetsbild av Lumparn-områdets status. Husö biologiska station. 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167384/rapport146_pdfversion.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
2 Orre, A. (2016, 21 april). Slår larm om övergödda träsk i Sund. Nya Åland, s. 6f. 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167384/rapport146_pdfversion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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för att genomföra prover i dikessystemet 2017 och landskapsregeringen har därpå följande år bekostat 

vattenprover i området till och med 2019.  

1.1. Syfte 

Utredningens uppdrag är att sammanställa information om alla relevanta belastningskällor 

till dikessystemet i enlighet med Rädda Lumparns projekt ”Vad behöver göras i 

Finbyområdet – fokus på näringsämnen”. Denna sammanställning kan svara på frågan hur 

dikessystemet mår med hänsyn till näringsämnen samt vilka verksamheter som kan har 

påverkat näringsbelastningen. Till rapportens uppdrag ingår inte att utföra några strikt 

vetenskapliga modellberäkningar eller framta nya prover, snarare sammanställa den 

information som redan finns. Rapporten ska betraktas som beslutsunderlag för kommande 

åtgärder samt rikta fokus på områden där mer data behövs. 

1.2. Metod 

Hållbarhetskonsult Future Frame Consulting / MSc Simon Holmström erhöll uppdraget att leda 

utredningsprojektet som startade under våren 2019. Datainsamling har skett av både kvalitativt och 

kvantitativt material. Det kvalitativa materialet består av myndighetsdokument, rapporter, 

tidningsartiklar, radioinslag, bild- och filmmaterial samt personlig kommunikation. De betydande 

aktörerna i området har varit involverade i datainsamlingen. Det kvantitativa materialet består framför 

allt av provresultat från olika verksamhetsutövare och myndigheter och utgör underlag till 

diagrammen för de provtagna ytvattenförekomsterna (se bilaga 1). Diagrammen visar mätresultat per 

månad; har fler mätningar skett inom månaden görs ett medelvärde för att underlätta överblick. De 

dikesprover som inte finns i rapporten förevisas i bilaga 4. Alla gånger fosfor och kväve nämns i 

rapporten avses totalfosfor och totalkväve. Fraktionerna har inte varit föremål för ytterligare studium.  

Förutsättningarna att göra en bedömning av sjöarnas ekologiska status har försämrats av de få och 

ojämna vattenproverna. De tre sjöar som klassificeras är Träsk, Vivastby träsk och Övre viken. Vissa 

ytprov är inte tagna under perioden juni-augusti vilket är gängse tidpunkter för att framställa 

underlagsdata för sjöars ekologiska status.3 Det finns också prover tagna i mars och juni. Däremot 

finns inte provtagningar från så ofta som fyra gånger per år ej heller för treårsperioder. Rapporten gör 

ändå en ansats till bedömning utifrån de data som föreligger.  

Belastningsberäkningar har varit svåra att genomföra då dikesproverna är alltför sporadiska och i vissa 

fall saknas flödesmätningar. Stöd har fåtts av SMHI:s belastningsmodell för Åland som lanserades 

2018.4 Modellen från SMHI och de uppskattade data som finns med där är intressanta men modellen 

 

 
3 Naturvårdsverket (2007). Bilaga A till handbok 2007:4. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0148-3.pdf  
4 SMHI (2018). http://aland.smhi.se  

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0148-3.pdf
http://aland.smhi.se/
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och datat bör betraktas och hanteras som just en modellering. Rapporten omfattar inte egna 

modelleringar. 

Vattendata har 

bedömts av Sigrid 

Hedbor med 

bakgrund från 

Uppsala 

universitet och 

SLU inom 

områdena 

Teknisk Fysik 

samt Miljö- och 

Vattenteknik. Hon 

har i sin tur 

konsulterat Brian 

Huser (Docent, 

Institutet för 

Vatten och Miljö, 

SLU) med 

avseende på internbelastning och Tony Cederberg (Amanuens, Husö biologiska station, Åbo Akademi) 

med avseende på statusklassificering. Lotta Nummelin (VD, Östersjöfonden, vattenbiolog) har varit 

behjälplig med sakgranskning. 

Datainläsningen och -visualiseringen har skett av Business Intelligence-bolaget PowerPage (Joel Iverlöv 

och Bo Sinander). De har tidigare erfarenhet av att samla in, analysera och presentera material för 

miljöändamål. Alla kvantitativa data finns inlästa i ett datasystem där man per dike och sjö kan 

laborera med de parametrar som är av intresse. Systemet erbjuds till alla intresserade aktörer. 

Notera att enheten mg anges i diagrammen för de uppmätta näringskoncentrationerna eftersom de 

lättare kan jämföras med miljötillståndens gränsvärden, medan uträkningarna på basen av 

mätvärdena och statusklassificeringen anges i µg/l så som brukligt. 

2. Vattenmålet 
Den övergripande målsättningen med den åländska vattenförvaltningen utgår från EU:s 

vattenramdirektiv som trädde i kraft 2000.5 Den stadgar en målsättning för god ekologisk och kemisk 

status utifrån en uppsättning av parametrar. Den innehåller både ett förbättringskrav och ett 

ickeförsämringskrav för att uppnå målsättningen. Målet var ursprungligen att allt vatten skulle nå god 

 

 
5 Ålands landskapsregering. Vatten och Skärgård. https://www.regeringen.ax/miljo-natur/vatten-skargard 

Figur 3. Delavrinningsområden avgränsade av blå streck. De lila strecken representerar flöden som går ut i 
Svinö sund. Källa: GIS-data från SMHI:s belastningsmodell. 

https://www.regeringen.ax/miljo-natur/vatten-skargard
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status redan 2015, men årtalet har skjutits upp till 2027. Åland har införlivat vattenramdirektivet i sin 

vattenlag.  

Lagtinget antog 2014 en hållbarhetsstrategi med målet att Åland ska vara ett hållbart samhälle senast 

2051. Utvecklings- och hållbarhetsagendan manifesterades under hösten 2016 med en 

visionsbeskrivning för 2051 inramad av fyra internationella hållbarhetsprinciper samt sju strategiska 

mål för 2030. Det utgör en gemensam visionsbeskrivning som hela Åland varit med och arbetat fram, 

från alla samhällssektorer och samtidigt uppbackad av den politiska makten. Det tredje strategiska 

utvecklingsmålet är ”allt vatten har god kvalitet”.6 Det innebär rent praktiskt att föroreningarna 

upphör så att det ska gå att dricka ur sjöarna. 

Tidigare har slutrecipienter av vattensystem, som i detta fall Lumparn, ofta legat till grund för 

tolkning av lagstiftningens föreskrifter inom vattenförvaltning. Det ser vi i tillståndsprocesserna 

med två verksamheter – kompostverksamheten i Gunnarsby och fiskodlingen i Guttorp – med 

avrinning till Träsk. Men i synnerhet i och med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda måste vi 

betrakta Finbydiket som slutrecipient. 

2.1. Sjöars ekologiska status 

För att göra en bedömning av en sjös ekologiska status så har man definierat så kallade EK-kvoter där 

faktiska uppmätta värden på olika parametrar jämförs med ett motsvarande referensvärde. Detta görs 

inte bara för fysikalisk-kemiska parametrar som halt av fosfor och kväve utan även andra parametrar 

som biologiska observationer och till exempel siktdjup. I själva verket är dessa två parametrar av 

mindre betydelse i helhetsbedömningen, men vi använder riktlinjerna i upplysningssyfte. Tillsammans 

ger dessa en sammanvägd bedömning. De definitioner som används för hur man bestämmer Ek-

värden är något olika i Sverige och i Finland.7 

För att enklare kunna 

rapportera data till Finland 

harmoniserar den åländska 

beräkningsgrunden med 

den finska. Detta sker enligt 

en särskild åländsk manual.8 

Ek-värdet definieras och beräknas enligt den åländska manualen enligt ekvationen Ek = RV / UV där RV 

= Referens Värde och UV = Uppmätt Värde. För en bedömning av klassificeringsstatus så ska ett 

medelvärde för sommarvärden (juni-september) göras för en period av flera år. Så många mätvärden 

 

 
6 Nätverket Bärkraft.ax (2020). https://www.barkraft.ax/vara-mal/mal-3 
7 Det bör också nämnas att en sjö kan må bra trots höjda näringshalter, om de biologiska parametrarna uppvisar god 
status. Detta förefaller dock inte vara fallet i det ifrågavarande området. 
8 Ålands landskapsregering (2019a). Klassificeringsmanual. För Ålands kustvatten och sjöar åren 2012-2018. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/klassificeringsmanual_for_alands_ytvatt
en_2012-2018_tcv3.pdf 

Figur 4. Gränsvärden för de olika ekologiska klasserna enligt den åländska manualen utgående 
från provdjup och provtagningspunkt för kväve och fosfor. 

 

https://www.barkraft.ax/vara-mal/mal-3
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/klassificeringsmanual_for_alands_ytvatten_2012-2018_tcv3.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/klassificeringsmanual_for_alands_ytvatten_2012-2018_tcv3.pdf
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finns inte för det ifrågavarande undersökningsområdet, men denna rapport gör ändå en ansats till 

klassificering utifrån de få momentana mätningar som finns (se bilaga 2).  

Några gränsvärden för diken förekommer inte på Åland, men Finlands senaste referensvärden för 

diken som uppnår god status är 20 µg/l för fosfor och 702 µg/l för kväve.9 

3. Finbydikets sjösystem 
För tusen år sedan var Vivastby träsk ner till Svinö sund en stor havsvik. Finby omtalas tidigt i det 

historiska källmaterialet, redan 1431.10 Det tyder på agrara verksamheter under fler än 600 år vilket 

skulle göra Finby till en av de äldsta byarna på Åland. Betningsmöjligheterna var däremot få, så 

troligtvis var lövtäkterna viktiga. Hela 11 gamla hemman fanns i Finby vilket gjorde byn till också en av 

de största på Åland. Urbyn Persby omfattade Vivastby, Träsk, Gunnarsby och Lövvik. I takt med 

landhöjningen har den odlingsbara arealen utökats och omfattar nu ansenliga hektar, framför allt mot 

sydost. Med landhöjningen gjordes fler ytor tillgängliga för jordbruk och djurhållning vid det som kom 

att kallas Finby strömmen eller bara Strömmen. Jordbrukets strukturomvandling vid 

industrialiseringen medförde en ökad näringsbelastning inom det omedelbara området men också via 

sidodikena. Det totalt 19 km2 stora avrinningsområdet består än idag till stor del av åkermarker även 

om dessa har minskat. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att sjöarna länge har använts för 

bevattningsändamål.11 

 

 
9 SYKE (2019). Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella. 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306745 
10 Skogsjö, H. (2003). Familjer och Gårdar i Sund, del 1, s. 12. 
11 Planeringsrådet i landskapet Åland (1978). Vattenskyddsplanen. 

Figur 5. Karta över Finby Strömmen 1808. Svenska krigsarkivet. 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306745
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Sjösystemet har också en oanad kulturhistorisk 

betydelse.12 Under senmedeltid fram till 1600-talet 

var diket en viktig fiskfångstplats. Fisken vandrade 

upp och fångades med hjälp av ryssjor och katsor. 

Notberget vid Övre viken har att göra med 

notdragningen i sjön. Finbydiket kallas av vissa till 

Ålands viktigare fiskeleder då den tjänat som en av 

de största fiskleverantörerna till Kastelholms slott 

och Stockholmshandeln. För folk utan jordbruksland 

var fiskleden också viktig. 

Med tiden blev Strömmen uppgrundad med flera 

skilda sjöar som resultat på en sträcka av ca 5 km 

innan utloppet till Lumparn. Träsk, Vivastby Träsk, 

Övre viken och Hummelviken uppgår totalt till 28 ha i 

storlek.13 Sjöarna är grunda, största medeldjupet är i 

Övre viken på 2 m. Hela vattenvolymen är 

uppskattad till 420 000 m3 och vattnets 

omsättningstid har beräknats till 3–7 veckor 

beroende på nederbörd. Sjöarna är även kalkrika, vilket ger dem en naturlig motståndskraft mot 

försurning men bör naturligt vara näringsfattiga. Träsk är otillgänglig för fiskvandring på grund av ett 

för kraftigt fall i diket nedströms. 

I Cedercreutz klassificering av de åländska sjöarna på 1930-talet beskrev han Finbydikets sjöar som 

näringsrika.14 Också i naturvårdsinventeringarna på 1970-talet framgick att stora delar av Finbydiket 

var påverkat av övergödning.15 

Ålands fiskodling i Guttorp som byggdes 1979 kom att bli nästa betydande utsläppskälla bredvid 

jordbruket. Man trodde att hela dikessystemet skulle utgöra en naturlig rening för de näringsutsläpp 

som påverkade den nordligaste sjön Träsk. På vissa ställen kallas Träsk till och med för 

”sedimenteringsbassäng”.16 

Särskilda övervakningsinsatser över Finbydiken lyste emellertid med sin frånvaro. De rapporter om 

övergödning som hade framställts under drygt 20 år utgjorde inte betydande hinder för byggnationen 

 

 
12 Tunón, H, Kvarnström, M. & Roto, J. (2020). Kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i 
Sunds kommun, Åland. SLU på uppdrag av Ålands landskapsregering. 
13 Granlid, M. (1987). Vattenkvaliteten i utloppsdiket från Ålands fiskodling, s. 1. 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167234/58.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
14 Cedercreutz, C. (1937). Die Algenflora und Algenvegetation auf Åland. I Acta Botanica Fennica 15. Societas pro fauna et 
flora fennica. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43147  
15 Kulves, H. (1970). Naturvårdsinventering Sund, Planeringsrådet i landskapet Åland. 
16 Granlid (1987), s. 9. 

Figur 6. Sund för ca 1000 år sedan. Karta av Jan-Erik Tomtlund 
i Håkan Skogsjös (2003) Familjer och Gårdar i Sund, s. 15. 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167234/58.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43147
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Figur 7. Flygfoto över Finbydiket från 
Google Maps, 2019 med 

ytvattenförekomsterna angivna. 

av kompostverksamheten i 

Gunnarsby 1998, vars 

utfallsdike leder in till Träsk 

från väster. Med tiden ökade 

näringskoncentrationerna och 

framför allt kvävebelastningen.  

Även om mätningar visat på 

extrema 

näringskoncentrationer särskilt 

i den norra delen av systemet 

påverkas hela diket också av 

enskilda avlopp, 

avloppsbräddningar, 

skogsavverkningar och naturlig 

avrinning. Inventeringar som 

gjorts har påvisat en liten 

bottenvegetation, kraftig övrig 

växtlighet och lite bottendjur. 

Dessutom har traditionen att 

jaga änder helt upphört då det 

inte finns en tillräckligt stor 

vattenspegel kvar i sjöarna på 

grund av igenväxningen.17 

I sammanställningen nedan 

beskrivs sjöarna samt dess 

status sett till näringsämnen. 

För träsket Träsk beskrivs också 

de två punktkällor som 

påverkat sjön och systemet 

särskilt. Relevanta 

belastningskällor för hela 

Finbyviken nämns i övrigt i 

kapitel 4. De 

vattenprovtagningar som inte 

 

 
17 Tunón, H. & Kvarnström, M. (2019). Lokala perspektiv på havs- och kustplanering: Bakgrundsrapport till Ålands 
landskapsregerings arbete med havsplan, s. 71. 
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/lokal_perspektiv-
havsplan-mellan.pdf 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/lokal_perspektiv-havsplan-mellan.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/lokal_perspektiv-havsplan-mellan.pdf
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förevisas i diagram i själva rapporttexten finns i bilaga 4. 

3.1. Träsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid de Ålandsomfattande naturvårdsinventeringarna vid början av 1970-talet framgick att 

omgivningen kring Träsk präglades av odlingsmarker och beteshagar.18 Stränderna var försumpade 

med undantag av den östra mer höglänta sidan. Den rikliga vassväxten tydde på övergödning, varför 

inventeringen rekommenderade att vattenkvaliteten skulle bevakas och igenväxningen följas upp. 

 

 
18 Kulves (1970), s. 37. 

Figur 8. Drönarbild på Träsk av Tom Wiklund 2016. 

Figur 9. Uppmätta koncentrationer av näringsämnen utifrån alla tillgängliga vattendata på alla provpunkter i Träsk. Notera att 
tidslinjen inte är linjär. 
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Näringskoncentrationerna har märkbart ökat i Träsk mellan 1980-talet och 2016. Ökningen kan 

framför allt tillskrivas de fortsatta utsläppen från fiskodlingen, kompostverksamheten och 

internbelastningen, som ökat med den långvariga tillförseln av fosfor från fiskodlingen. 

De uppmätta näringskoncentrationerna för de två olika provtagningsplatserna och alla tidpunkterna 

mellan 2016–2019 ger statusklassificeringen dålig (se bilaga 1). Träsk är en hypertrof sjö med 

fosforhalter upp till 10 gånger mer än gränsvärdet för dålig status. Siktdjupet var i september 2016 

knappt 5 cm19 och uppmättes under samma månad 2019 till 20 cm.20 I Peter Feuerbachs rapport från 

2016 ger experten John Strand ett resonemang kring kvoten mellan fosfor och kväve. Han konstaterar 

att Träsk är såpass eutrof att det antagligen inte alls är intressant att fundera på om sjön är fosfor- 

eller kvävebegränsad.21 Algerna får inte slut på varken fosfor eller kväve, de får slut på ljus långt innan 

det. Situationen har inte förändrats sedan dess.  

 

 
19 Feuerbach, P. (2016). Rapport efter inventering av vattenkvaliteten i sjön Träsket (Sund) och dess tillrinning, s. 15. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr60-2016-enskild-s4.pdf  
20 ÅMHM, vattenprov 5.9.2019 på beställning av Rädda Lumparn.  
21 Feuerbach (2016), s. 14f. 

Figur 10. Träsks siktdjup är mycket dåligt. Foto: Sigrid Hedbor, hösten 2019. 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr60-2016-enskild-s4.pdf
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Särskild uppmärksamhet kommer nedan att ges till de två största punktkällorna Ålands fiskodling i 

Guttorp (nu Ålands fiskevårdscentrum) som startades 1979 samt kompostverksamheten i Gunnarsby 

(tidigare Ålandskomposten Ab och Delfensdal Kom Ab, nu Ålbiocom Ab) som startades 1999. Detta för 

att förstå bevekelsegrunderna till de näringsutsläpp som skett i ett bredare perspektiv. 

3.1.1. Ålands fiskevårdscentrum (Guttorp) 

På Åland har fiskodling bedrivits sedan 1940-talet i olika former.22 Under 1960–1970-talen pågick en 

lång diskussion om att förstärka fiskbeståndet genom en större odling för sättfisk.23 Anhållan hade 

skickats till Helsingfors om finansiellt bidrag utan något resultat. Likväl pågick ett utredningsarbete, var 

också Husö biologiska station och Ålands Fiskarförbund var involverade.  

Då extraordinära medel erhölls från staten 1977 var lokalisationen redan avgjord. Mellan östra 

Kyrksundets sötvatten och Delviks brackvatten fanns goda förutsättningar att bygga odlingen och 

landskapsstyrelsen hittade en lämplig säljare. Markägare var oroliga över risken för övergödning och 

att pumpa in saltvatten i Finbydiket. I takt med att miljöaspekterna kom på bordet beslöts att odlingen 

skulle kombineras med ett laboratorium för analys av insjö- och havsvatten runt Åland. Labbet fick 

sedermera en stor betydelse för miljövården. 

 

 
22 Wistbacka, B. (1981). Primärproduktion och vattenkvalitet i utloppsdiket från Ålands fiskodlingsanstalt, sommaren 
1981. Husö biologiska station, s. 1. 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167200/24.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
23 Fogde, E. (1979, 11 april). Ålands fiskodling – Guttorp satsning för östersjölaxen. Ålandstidningen, s. 3. 

Figur 11. Fiskodlingen i Guttorp på Google Maps satellitbild från sommaren 2019. 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167200/24.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Hela 93 bassänger byggdes i den 1 100 m3 stora odlingshallen tillsammans med andra tillhörande 

anläggningar på en markyta om totalt 3 600 m2 till en kostnad om 8,5 miljoner mark.24 Det skulle ge en 

beräknad kapacitet på 100–150 000 laxsmolt årligen. (Senare skulle sikuppfödningen tas i bruk.) I 

februari 1979 forsade det första vattnet genom bassängerna. Mellan 400 000–500 000 laxromkorn 

kunde inkuberas för kläckning. Då gulesäcken hade förbrukats så förflyttades ynglen till 

yngelbassänger. Här började startutfodringen med jämna intervaller. Sedan flyttades ynglen över till 

större bassänger i odlingshallen, också här med automatisk fodring. 

Anläggningen saknade ett egentligt reningsverk och släppte ut sitt orenade spillvatten 

direkt i dikessystemet. Innan det fick spillvattnet gå igenom en rotzonsanläggning och 

biodamm, enligt den tidens teknik. Rotzonsanläggningar var moderna och ansågs kunna 

rena fosfor och kväve med upp till 50 %, även om senare forskning skulle visa att deras 

reningsgrad var överskattad.25 Dessutom muddrades hela Finbydiket för att skapa goda 

förutsättningar för rening innan utloppet till Lumparn.26 Träskets vattenyta sänktes något i 

och med muddringen så att fallhöjden skulle bli 9 meter i det 400 m långa diket. Fallhöjd 

från fiskodlingen till Lumparn var 14 meter. Den 0,5 km långa sträckan från fiskodlingen till 

Träsk fick en fallhöjd på 7 m.  

För att testa om den naturliga reningen faktiskt fungerade uppdrogs Husö biologiska station att göra 

utvärderingar. Provtagningar gjordes 1980 för att ta reda på bland vannat syremättnaden i sjöarna.27 

De indikerade sporadiska syrefria bottnar. En särskild undersökning gjordes 1981 som visade att 

vattenutbytet var tämligen effektivt men att de övre sjöarna visade tidiga tecken på försämring. 

Växtplanktonproduktionen i Träsk betraktades därutöver som hela 13 gånger högre än 

Östersjöproduktionen generellt. 

Indikationer hade gjort gällande att den naturliga 

reningen kanske inte fungerade.28 Sex år senare 

gjordes sålunda en uppföljning.29 Rapporten tog fasta 

på att näringshalten började nå sin mättningsgrad i 

Träsk och Vivastby träsk. Som konsekvens hade alar 

dött längs Träsk. Fosfor fanns redan i stora mängder 

sedimenterat i Träsk och Vivastby träsk även om 

näringsinnehållet i fiskodlingens spillvatten var lägre 

1987 än 1981. Fosforbelastningen från fiskodlingen 

beräknades till 158 kg per år och kvävebelastningen 

på ca 2 420 kg per år. Risken var nu att syret i sjöarna 

 

 
24 Storå, C. (1979). ”En presentation av Ålands fiskodling, Guttorp”. I Skärgård 1979:1, s. 29–32. 
25 Naturvårdsverket (2002). Robusta, uthålliga små avloppssystem: En kunskapssammanställning, s. 65. 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5224-1.pdf?pid=2891 
26 Wistbacka (1981), s. 5. 
27 Koivisto (1980) ref. i Granlid (1987). 
28 Koivisto (1984) ref. i Granlid (1987). 
29 Granlid (1987).   

Figur 12. Stora yngelhallen. Ålands landskapsregering. 

 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5224-1.pdf?pid=2891
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mot hösten skulle sjunka på grund av den biologiska nedbrytningen av växtmaterial (framför allt 

makrofyter). Fiskodlingens saltvattenutsläpp hade dessutom medfört att sötvattensjöarna blivit 

brackvattensjöar så att betingelserna för flora och fauna förändrats. Lokalbefolkningen hade bland 

annat uppmärksammat att den vita näckrosen försvunnit.30 Störningar hos bottendjurssamhället 

utanför dikesutloppet i Lumparn förekom också.  

Samma år konstaterades att fiskodlingens produktion överträffat förväntningarna och att 

rekordfångsterna av laxfisken hade kunnat kompensera nedgången i torskfisket.31 Fiskodlingens 

samhällsekonomiska betydelse underströks alltjämt i samhällsdebatten.  

Då sedimentlagret i fiskodlingens biodamm gick upp till knähöjd32 och Fiskeribyråns 

mätningar 1985 visade på stora näringskoncentrationer blev det allt tydligare för 

landskapsstyrelsen att ta tag i de växande miljöproblemen. Dammen fick tömmas 1988 för 

att minska dess interna belastning och öka dess reningsgrad. Sedimentprover togs också i 

Träsk för att undersöka problemets omfattning. Landskapsstyrelsen fattade sedan 1989 

beslut om att bekosta en slamupptagning av Träsk på grund av ”uppgrundningen av 

sjön”.33 Sedimenten placerades på åkrar intill. 

Under 1990-talet genomfördes inte liknande undersökningar i området. Vattenprover i området har 

varit svåra att finna också i landskapsarkivets material. Vi vet dock att småjusteringar gjordes i 

teknikväg på fiskodlingsanläggningen och att fodrets näringshalt successivt minskat.  

Den stora moderniseringen gjordes dock 

2004. Då började man med en 

återcirkulering av vattnet så att 

användningen av och utsläppen av 

havsvatten kunde avslutas. Det minskade 

också risken för fisksjukdomar. Vi vet dock 

mycket litet om de biologiska effekterna 

av de salinitetsförändringar i hela 

Finbydiket som det utgående 

avloppsvattnet medfört. Snabba 

förändringar har i forskning påvisat en 

ökad risk för rubbningar i ekosystem.34 

I arbetet med den åländska vattenlagen, 

som trädde i kraft 1997, ansågs inte 

 

 
30 Tunón, Kvarnström & Roto (2020). 
31 Cedrins, R. (1987). ”Fiskodling på Åland” i Nordisk aquakultur. 
32 WRS (2018). Vattenrening efter fiskodlingen i Guttorp. Landskapets fastighetsverk, s. 6. 
33 Ålands landskapsstyrelse (1989). Dnr. Nf1-06-89-35, beslut nr 370. 
34 Cañedo-Argüelles, M., Kefford, B., & Schäfer, R. (2018). Salt in freshwaters: causes, effects and prospects - 
introduction to the theme issue. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 
374(1764), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6283966/ 

Figur 13. Algsoppa i biodammen. Bild från Peter Feuerbachs utredning 2016. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6283966/
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verksamheten behöva någon typ av 

tillstånd.35 Det kom att ändra då vattenlagen 

reviderades 2008 med ett införande av 

miljögranskning, en ”mjukare” variant av 

miljötillstånd där tillsynsmyndigheten 

rekommenderar åtgärder för att en 

verksamhet ska uppfylla lagkraven. När lagen 

trädde i kraft var fiskodlingen tvungen att 

sända in en ansökan om miljögranskning. 

ÅMHM fattade beslut i oktober 2009 med en 

tillfällig rekommendation om att utsläppen 

gärna skulle hållas under 26 kg fosfor och 14 

000 kg kväve årligen. Verksamheten ålades 

att ta fram ett provtagnings- och 

kontrollprogram för att följa upp mängderna. 

Det fanns tydligen inga vattenprover gjorda i 

det utgående vattnet; utan dessa var det 

svårt för ÅMHM att fatta något beslut. Innan 

definitivt beslut om gränsvärden ville ÅMHM 

också att fiskodlingen skulle utreda 

verksamhetens totala reningseffekt och gav 

dem tre år för att göra det. En sådan rapport 

inkom i december 2012, och en månad därpå 

lämnades en komplettering in som visade på 

att 83 kg fosfor hade släppts ut under 2012. 

Fiskodlingen noterade att 

reningsanläggningen inte mäktade med lägre 

utsläpp än så. Om den rekommenderade 

nivån skulle nås krävdes något mer än 

biodammen, trekammarssedimenteringen, 

trumfiltreringen och rotzonsanläggningen. 

Stora investeringar, menade man, skulle 

hota verksamheten vars finansiering från 

politiskt håll redan var under lupp.  

 

 
35 Orre, A. (2018, 26 januari). Inga utsläppsgränser för fiskodlingen. Nya Åland, s. 10f. 

Figur 14. Egenkontrollprogrammets vattenprover 2010–2020. 
Fosforreduktionen tycks ha fungerat enligt de två senaste 

provtagningarna. 
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I juli 2014 återkom ÅMHM i ärendet och efterfrågade 2013 års mätdata samt förslag på förhöjd 

reningsgrad. Fiskodlingen svarade med data och föreslog fällningskemikalier och tätare tömning av 

slamavskiljaren.  

Så kom Peter Feuerbachs rapport hösten 2016. Fiskodlingen målades upp som en stark 

bidragande faktor till varför Träsk hade övergötts. Det resulterade inte bara i en växande 

opinion, utan markerade också en vändning på hur fiskodlingens företrädare pratade om sin 

miljöbelastning. Från att ha försvarat anläggningen och pratat om de tidigare 

förbättringsåtgärderna var det nu inte otänkbart att fortsätta utveckla reningssystemet på sätt 

som Feuerbach föreslog. 

ÅMHM fastställde gränsvärden för det utgående spillvattnet först 2018 – 10 år efter kravet om 

miljögranskning infördes i lag.36 Gränsvärdena sänktes till 20 kg fosfor årligen och 800 kg kväve årligen. 

Att nå gränsvärdena skulle bli utmanande – också med vetskapen att vattnet blir varmare som gör att 

fisken växer mer vilket i sin tur leder till att utsläppen ökar.37 

Landskapets fastighetsverk, som tagit över fiskodlingsfastigheten, hade redan 2017 aviserat att de var 

redo att göra investeringar för att minska näringsutsläppen. Först uppdrogs ett konsultföretag att 

framföra en rapport över hur det skulle ske. Rapporten blev klar i januari 2018 och indikerade att de 

årliga fosforutsläppen olikt uppskattningarna på 50 kg faktiskt kunde uppgå till så mycket som 170 kg 

eftersom fosfor ackumulerats i biodammen så att stora stötvisa utsläpp missats av tidigare 

provtagningar. Kväveutsläppen uppgick enligt egenkontrollmätningarna under de senare åren till 560 

kg årligen, men befarades vara nästan dubbelt högre än så. Rapporten föreslog fosforfällning och 

partikelfilter med en reningseffekt på 95 % utan att behöva ansöka om justerade gränsvärden. 

Spillvattnet till reningsdammen föreslogs renas i kalkhaltiga markbäddar. Totalkostnaden skulle landa 

på ca 70 000 €. 

När landskapsrevisionen granskade verksamheten 2018–2019 konstaterades att fosformängden 

fortfarande låg över de gränsvärden som ÅMHM hade fastställt.38 Den nya reningsanläggningen 

som planerades bedömdes dock få ner utsläppen. Revisionen rekommenderade dessutom 

verksamheten att följa ÅMHM:s anvisningar vad gäller provtagningar och upprättande av 

driftsjournal – något som inte fanns på plats. ÅMHM, i sin tur, har dock inte haft resurser att 

utöva någon omfattande kontrollverksamhet på senare tid. 

I skrivande stund har byggandet av den nya reningsanläggningen snart kommit till sin ända. Några 

slutgiltiga justeringar och barnsjukdomar ska ännu lösas. För att bedöma effektiviteten av det nya 

systemet avser verksamheten ta regelbundna vattenprover.39 Prov tagna i september 2019 och januari 

 

 
36 ÅMHM (2018). Beslut MB-2018-181. http://www.amhm.ax/Gemensamt/Filer/MB-2018-
181%20%C3%85lands%20Fiskodling%20revidering%20av%20milj%C3%B6granskning.pdf  
37 Ålands radio (2019). Guttorps fiskodling firar 40 år. https://alandsradio.ax/gomorron/guttorps-fiskodling-firar-40-ar  
38 Landskapsrevisionen (2019). Berättelse nr 1/2018–2019, s. 12f. 
http://www.revisionen.ax/sites/www.revisionen.ax/files/berattelse_2018-19.pdf  
39 S. Rumander, personlig kommunikation, 10 januari 2020. 

 

 

http://www.amhm.ax/Gemensamt/Filer/MB-2018-181%20%C3%85lands%20Fiskodling%20revidering%20av%20milj%C3%B6granskning.pdf
http://www.amhm.ax/Gemensamt/Filer/MB-2018-181%20%C3%85lands%20Fiskodling%20revidering%20av%20milj%C3%B6granskning.pdf
https://alandsradio.ax/gomorron/guttorps-fiskodling-firar-40-ar
http://www.revisionen.ax/sites/www.revisionen.ax/files/berattelse_2018-19.pdf
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2020 visade på en fosforhalt om 0,1 och en kvävehalt om ca 20 mg/l.40 Det tyder på att verksamheten 

kommer att klara av gränsvärdena med råge såvida halterna håller i sig.  

3.1.2. Kompostverksamheten i Gunnarsby 

I takt med att avfallsfrågorna blivit allt hetare på 1990-talet ställdes många förslag på förbättring av 

omhändertagandet av bioavfall. Det ansågs inte längre vara så trevligt att ha komposteringsstackar här 

och var på Åland utan närmare direktiv. Så kom beskedet 1998: Ålands avfallsplan föreskrev att 

deponering av organiskt avfall skulle förbjudas från och med år 2004. Man hade hörsammat 

indikationerna från EU-håll att förbudet snart skulle komma i en EU-förordning. Då Ödanböle deponi 

(nu Svinryggen) i så fall skulle behöva avsluta mottagandet av bioavfall skriade behovet av en central 

komposteringsanläggning. Speciellt för företag som Dahlmans, Renhållningen, Chipsfabriken och 

avloppsanläggningar krävde frågan en lösning. 

Strålkastarljuset riktades mot Bengt Karlssons släktgård i Gunnarsby. Omgivningen var förhållandevis 

glest bebyggd, med fast bosättning ca 700 meter och fritidsbosättning ca 400 ifrån. Området gränsade 

inte till något vattendrag men har avrinning till ett dike som efter ca 2,3 km leder till Träsk (1,8 km till 

 

 
40 Ålands fiskevårdscentrum (2020). Egenkontrollprogrammets mätningar. 

Figur 15. Den nya dammen vid Ålands fiskevårdscentrum hösten 2019. Foto: Anna-Maria Tamminen. 
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diket som också Guttorpdiket förenar sig till). Planeringen av en fältkompostering inleddes och 

materialet som man skulle börja med var avloppsslam och potatisslam från Chipsfabriken.41 

Bengt Karlsson hade 1998 fått beskedet av landskapsstyrelsen att han inte skulle erhålla 

finansieringsstöd för investeringar i en kompostanläggning utan ett miljötillstånd.42 Bakgrunden var att 

mätningar i en jämförbar komposteringsanläggning i Vestansunda som drevs av Jan Widman hade 

läckt näringsämnen. Karlsson kontaktade då diplomingenjören Carl-Gustav Flink, som jobbat med 

dylika frågor inom sitt bolag Terrana Ab, för att ta fram en tillståndsansökan.43 Ansökan baserades på 

de centrala finska rekommendationerna. Planen var att potatisslammet skulle blandas med 50 % flis 

som stödmaterial för en uppluckrande effekt. Tillsammans skulle de läggas ut i strängar på fältet med 

en 5 m bredd och 3 m höjd med fyra omblandningar årligen. Efter ett halvår på fält skulle jorden gå på 

eftermognad ett halvår till, innan man kunde sälja jorden vidare. Det gick snabbt att få tillstånd från 

Ålands miljöprövningsnämnd. 

 

 
41 B. Karlsson, personlig kommunikation, 22.1.2020. 
42 Ålands landskapsstyrelse (1998). Dnr Nf2-34-98-40, protokoll nr. 9. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/NARING/1998/NF298E09.html 
43 C.-G. Flink, personlig kommunikation, 4 januari 2020.  

Figur 16. Flygfoto på kompostområdet i Gunnarsby. Google Maps, 2019. 

http://old.regeringen.ax/.composer/ls-prot/NARING/1998/NF298E09.html
http://old.regeringen.ax/.composer/ls-prot/NARING/1998/NF298E09.html
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För att starta mottagandet av slakt- och hushållsavfall planerades en trumkompostering. 

Renhållningen och Dahlmans bildade år 2000 aktiebolaget Ålandskomposten för ändamålet och 

upprättade ett legoavtal med Bengt Karlsson. Några år senare skulle Bengt Karlsson också bli delägare. 

Det nya bolagets ansökan om miljötillstånd sändes till Ålands miljöprövningsnämnd som beviljade den 

sommaren 2000 för en kort tid framåt.44 

Landskapsregeringen gav provtagningsanvisningar och gjorde en syn i november 

av fältkomposteringen.45 Inspektörerna konstaterade att det fanns 2 000 m3 

förorenad jord på fältet på en asfaltsyta på bara 2 000 m2 till skillnad från 

miljötillståndets krav på 6 300 m2. Landskapsstyrelsen krävde ”att en tillräcklig 

utbyggnad av fältet skall ske utan dröjesmål men dock senast före den 31.5.2001”. 

För att kunna ta emot slaktavfall från Dahlmans krävdes ett särskilt tillstånd för behandlingen av 

animaliska biprodukter av smittskyddsskäl. År 2001 beviljade miljöprövningsnämnden ansökan om ett 

sådant tillstånd.46 Landskapsstyrelsen bedyrade samtidigt att processen med investeringsstöd skulle 

startas då komposteringsanläggningens nyinvesteringar uppskattades uppgå till miljonbelopp – men 

att det måste föregås av en notifiering till EU-kommissionen.47 

När EU:s förordning om animaliska biprodukter från 2002 trädde i kraft på Åland blev Ålands 

landskapsstyrelse tillsyns- och tillståndsansvarig för hanteringen av slaktavfall ur smittskyddssynpunkt. 

Förordningen ställde nya specifika krav på hur kompostverksamheter skulle skötas beroende på typ av 

animaliska produkter. På grund av samhällets behov av att hålla mottagningsavgifterna på låg nivå 

frångick Ålandskomposten alternativet med trumkompostering. Den skulle helt enkelt inte bli 

tillräckligt lönsam utan betydande samhällsstöd som då inte fanns. Det hade däremot visat sig att den 

holländska metoden med förvaring utomhus i så kallade AgBags så som också gjorts i bland annat 

Nyköping, Seinäjoki, Södertälje och Borås skulle kunna fungera också på Åland. Metoden fungerade i 

stora drag enligt följande.48 Efter att avfallet dumpas av i högar av lastbilar stoppas avfallet in i 

plastomslutna ”korvar” med syresättnings- och dräneringsslang i botten, på en stor asfaltsplan. Det 

kan ta någon vecka tills korven fylls med bioavfallet och sedan förvaras det där i 3–5 månader. 

Därefter skärs korven upp för att läggas på hög för eftermognad i ungefär ett halvår. Sist och slutligen 

sållas jorden från det felsorterade avfallet. Ansökan om stöd för denna komposteringsmetod skickades 

in till landskapsstyrelsen. 

Det var dock en sak man hade missat, enligt den involverade konsulten Carl-Gustav Flink: Man tog 

aldrig reda på vad det färdigkomposterade materialet skulle duga till.49 På andra ställen hade det bara 

 

 
44 Ålands landskapsstyrelse (2000). Dnr S40/00/5/106, protokoll nr 36. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2000/S4000E36.html 
45 Ibid.  
46 Orre, A. (2014, 26 juni). ”Varför är myndigheterna så flata?” Nya Åland, s. 6f. 
47 Ålands landskapsstyrelse (2002). Dnr S45/01/1/7, protokoll nr. 2. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2002/S4502e002.html    
48 Orre, A. (2014, 3 juni). ”Jag är beredd på att sätta i gång”. Nya Åland, s. 4.  
Flink (2020). 
49 Flink (2020). 
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kunnat användas som sluttäckning på soptippar – inte som jordförbättring! För det skulle helt andra 

metoder för syretillförsel i korvarna krävas – inte bara en slang som riskerade ojämn kompostering ute 

i periferin. Agbag-metoden var egentligen ursprungligen till för att förvara ensilage, och 

modifikationerna av tekniken garanterade, enligt honom, inte full kompostering.  

Det öppna kompostfältet skulle i alla fall fortsättningsvis omhänderta avfall från chipsfabriken. För den 

verksamheten hade ett särskilt bolag bildats 2002, Delfensdal Kom. (Senare kom bolaget att ta emot 

avfall från också andra verksamheter.) 

EU-kommissionen hade 2001 returnerat landskapsstyrelsens notifiering om statsstöd utanför 

strukturprogrammen för komplettering.50 Efter kompletteringen kom EU-kommissionens 

godkännande.51 Det banade vägen för beslutet 2004 i vilket landskapsstyrelsen beviljade 

Ålandskomposten investeringsstöd om ca en halv miljon €.52 Oppositionen undrade hur de styrande 

kunde godkänna stöd till en tveksam komposteringsmetod och Flink sände in en JO-anmälan mot 

landskapsregeringen för att beslutet inte hade föregåtts av ett miljötillstånd.53 Landskapsregeringen 

replikerade med att stödet var nödvändigt då ett förbud om att deponera biologiskt nedbrytbart avfall 

var på kommande. Svaret medgav emellertid att EU:s nya biproduktsförordning komplicerade ärendet, 

men att ”förutsättningarna att uppfylla bestämmelserna genom Ålandskomposten Ab:s planerade 

anläggning är goda”. JO valde senare att gå på landskapsregeringens linje.54  

Att bygga den nya anläggningen drog dock ut på tiden. Orsaken var framför allt att det nya 

kommunalförbundet MISE inte ordentligt kommit igång med sin verksamhet för bioavfall. 

Redovisningen av stödets användning sköts därmed fram 1,5 år då Ålandskomposten inte kunde ha 

gjort något åt situationen.55 

Ålandskomposten hade fått börja ta emot hushållskomposter redan 2004, för vilket de beviljades ett 

försökstillstånd.56 När deponeringsförbudet så infördes i januari 2005 ökade Ålandskompostens 

betydelse. Landskapsregeringen beviljade fortsatt tillstånd till maj 2005 med villkoren att avfallet 

skulle hålla 70 graders temperatur under en timme och 55 grader under två veckor så som andra 

länder också tolkat EU:s biproduktsförordning. Av smittskyddsskäl krävdes också att jorden skulle vara 

fri från salmonella och vissa bakterier, samt att förebyggande åtgärder mot skadedjur skulle vidtas. 

När smittskyddstillståndet gick ut den sista maj 2005 anhöll dock Ålandskomposten inte om fortsatt 

tillstånd. Det föranledde Terrana / Flink att inkomma med en skrivelse om hur omhändertagandet av 

 

 
50 Ålands landskapsstyrelse (2002). 
51 Europeiska Kommissionen (2002). Nr N 770 - Finland Statligt stöd till förmån för en komposteringsanläggning – Åland.  
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/137230/137230_442304_15_2.pdf  
52 Ålands landskapsstyrelse (2004). Dnr. S40/02/5/177, protokoll nr. 45. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2004/S4004E45.html 
53 Ålands landskapsregering (2005a). Dnr. S45/00/4/05, protokoll nr 10. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2005/S4505E10.html 
54 Ålands landskapsregering (2007). Dnr. S45/00/4/43, protokoll nr. 4. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2007/S4507E04_120207.html 
55 Ålands landskapsregering (2006a). Dnr. S45/00/4/43, protokoll nr. 2. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2006/S4506E02.html 
56 Orre (2014, 3 juni). 
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självdöda djur nu skulle skötas, vilket landskapsregeringen under hösten 2005 skulle se till att klargöra 

ytterligare.57 

Ålandskomposten hade redan i december 2004 ansökt om miljötillstånd för verksamhet på ett 20 000 

m2 markområde. Grannarna hade börjat klaga på lukten och bullret från transporterna medan 

landskapsregeringen inte nöjde sig med den låga detaljeringsgraden i ansökan.58 Ansökan 

kompletterades därför två 

gånger tills det att Ålands 

miljöprövningsnämnd gav 

tillstånd i oktober 2006.59 

Verksamhetsutövaren skulle 

inkomma med 

revideringsansökan senast i 

oktober 2011 för ett fortsatt 

tillstånd. I villkoren framkom det 

att mellanlagringen enbart skulle 

ske övertäckt i en 

mottagningshall men att man 

godkände en övergångsperiod 

till och med den 31 maj 2008 

tills den planerade anläggningen skulle vara på plats. För avfallet på kompostfältet gällde tillståndet för 

en sluten kompostering (med ordet sluten fetstilt) så som slutna strängar. Både kompostering och 

eftermognad skulle enbart få ske på de i ansökan angivna fältytorna, inte på nya ytor. Kravet på 

insamling av lakvatten var strängt: 

Allt lakvatten från verksamheten skall uppsamlas och behandlas, antingen genom 

reningsanläggningen på området […] eller till ett slutet system för recirkulering i processen eller 

uppsamlas och föras tillämplig godkänd behandlingsanläggning som behandlar lakvattnet. 

Vad gäller lakvattnet från eftermognadsfältet var kravet en sedimenteringsbassäng med volymen 

2 000 m3 och därpå en rotzonsanläggning på minst 480 m2. Den totala reningsprocessen skulle 

verksamhetsutövaren övervaka genom ett kontrollprogram med fyra provtagningar årligen. 

Gränsvärdet för utgående fosfor var 1,5 mg per liter och för kväve 35 mg per liter.  

Röjningar, asfalteringar och hallbyggen vidtog. Det visade sig att korvarna blev så långa att de inte 

rymdes i den nya byggnaden. Det ledde till att fåglar och gnagare gjorde hål på plasten och tog med sig 

matrester från korvarna, vilket inspektionsprotokoll från ÅMHM senare skulle bekräfta. För att hålla 

 

 
57 Ålands landskapsregering (2005b). Dnr. S45/00/4/43, protokoll nr. 18. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2005/S4505E18.html 
58 Ålands landskapsregering (2004). Dnr. S40/04/5/193, protokoll nr. 91. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2004/S4004E91.html 
59 Ålands miljöprövningsnämnd (2006). MPN04-41. https://docplayer.se/18884768-Ansokan-inkom-till-
miljoprovningsnamnden-08-12-2004-och-har-kompletterats-10-02-2006-och-07-04-2006.html 

Figur 17. VD Bengt Karlsson vid Ålandskompostens AgBags och pressmaskinen 2006. 
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borta fåglarna installerades sedermera en gaskanon som gjorde väsen av sig, vilket i sin tur vållat 

obehag för grannarna. (Senare köptes också en laserkanon.) 

Carl-Gustav Flink minns en dag då han körde till komposten med sin bil. Han stannade 300 m från 

fältet 2008 och ringde Bengt: ”Jag kommer inte längre.” Orsaken var en stank som berodde på att det 

på asfaltsytan utfördes blandningar. Blandningssteget tillkom för att den investerade packmaskinen 

hade packat bioavfallet tätt invid luftröret vilket riskerade dålig syresättning. Avfallet blandades därför 

nu med flis före de packades in i korvarna. Träavfall hade redan för några år sedan börjat föras till 

komposten60 och utgjorde bra blandmaterial.  

Ålandskomposten hade tidigt haft i planerna att komplettera sin verksamhet med en deponi för inert 

avfall (t.ex. glas, betong, tegel, muddermassor, gips, överskottsjord) och visst farligt avfall. I 

miljötillståndet från hösten 2006 godkändes också denna deponianläggning söder om 

komposteringen. Skogen kalavverkades men anläggningen byggdes aldrig som planerat. 

Ålandskomposten insåg nämligen att deponin inte skulle bli lönsam då de inkommande mängderna 

riskerade bli för små.61 Detta för att inert avfall de facto kunde placeras var som helst på Åland då 

myndigheterna ändå inte övervakade frågan. Därför ansöktes om samhällsstöd för projektet, men 

landskapsregeringen såg det som ett ”osannolikt” bidrag.62 Det visar sig dock att området senare har 

använts som slutlagringsplats för komposteringsmaterial istället. En sand- och jordtäkt finns ännu på 

områdets sydöstra del, troligtvis ämnad för att få täckning över högarna. Under ett besök i januari 

2020 syntes ännu vissa spår av långa strängar med material under växttäcken och sly även om 

massorna sjunkit ner av förmultningen. Det är inte otänkbart att lakvattnet från det nästan 4 ha stora 

 

 
60 Orre. A (2006, 3 oktober). God affär för Transmar. Nya Åland, s. 4. 
61 Karlsson (2020) & Flink (2020). 
62 Ålands landskapsregering (2006b). Dnr. S45/05/1/7, protokoll nr. 6. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2006/S4506E06.html 

Figur 18. Planerad mottagningsanläggning för inert och farligt avfall som godkändes av ÅMHM 2006. 
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området har medfört näringsbelastning till Gunnarsbydiket, eftersom ingen särskild rening någonsin 

byggdes här. 

År 2008 inkom en ansökan om hantering av animaliska biprodukter till landskapsregeringens bord. 

Landskapsveterinären, som handlade ärendet begärde kompletterande utredningar flera gånger och 

påpekade allvarliga brister 2008, 2009 och 2010 varpå ansökan förkastades.63 Det fanns enligt 

veterinären för få tecken på att komposteringsmetoden kunde garantera godtagbara temperaturer i 

korvarna utifrån biproduktsförordningen. 

För låga temperaturer kunde medföra att 

avfallets hygienisering inte blev fullständig 

vilket i sin tur äventyrade smittskyddet. 

Som en uppföljning av miljötillståndet 

företogs flertalet inspektioner. Mätningar 

hade visat att det utgående lakvattnet för 

de senaste tre åren innehöll i medeltal 20 

mg/l fosfor och 188 mg/l kväve, vilket var 

långt över gränsvärdena.64 Dessutom 

konstaterade ÅMHM att 

kompostverksamheten inte uppfyllde 

villkoret att mottagningen av bioavfallet 

skulle ske under tak. Detta borde ha varit 

på plats senast 2008. För att uppfylla 

myndighetskraven ansökte 

Ålandskomposten 2010 därför om 

investeringsstöd, men när 

landskapsregeringen fattade beslut så sent 

som i maj 2011 hade bygget redan börjat. 

Därmed var man inte berättigad till stödet 

längre.65  

Därutöver anmärkte tillsynsmyndigheterna 

under våren 2011 på brister i 

temperaturmätningar och provtagningar.66 De påpekade att verksamheten hade bristande 

egenkontroll, framför allt i form av frånvaron av skriftliga rutiner. Inspektionen konstaterade även att 

fosforreningen inte uppfyllde tillståndskraven och att det inte fanns någon flödesmätare på utgående 

 

 
63 Ålands landskapsregering (2010). Dnr. S30/08/5/9 och S30/05/5/8, protokoll nr. 4. 
http://old.regeringen.ax/.composer/ls-prot/SOCIAL/2010/S3010E04_210510.html 
64 Mätningar inom ramen för egenkontrollprogrammet, ÅMHM. Gränsvärdet för fosfor var 1,5 mg per liter och för kväve 
35 mg per liter. 
65 Ålands radio (2011). Inget investeringsbidrag för kompost. https://alandsradio.ax/nyheter/inget-investeringsbidra-
kompost 
66 Ålands landskapsregering (2011a). Dnr. S30/08/5/9, Brev nr 27. 

Figur 19. Flygfoto på området en tid efter kalavverkningen. Källa: 
Lantmäteriet. 

Figur 20. Jordhög på sydöstra sidan med tidigare potatisslam, januari 
2020. 
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lakvatten från rotzonen. De åtgärder som tidigare hade vidtagits för att åtgärda problemet, så som 

kalkning i lakvattenbassänger och utökning av rotzonen, hade alltså inte räckt till. 

Ansökan om tillstånd för att ta emot animaliska biprodukter godkändes i september 2011.67 Att 

tillståndet dröjt i mer än fem år berodde enligt landskapsregeringen ”bland annat på sjukdom, brist på 

personal inom landskapsförvaltningen och krångel med kommunikationen mellan de båda parterna”.68 

Men landskapsveterinären höll inte med. Han hade föreslagit en diametralt annan lösning: Att belägga 

komposten med verksamhetsförbud för hanteringen av de animaliska biprodukterna.69  

Under hösten 2011 skickade Bengt Karlsson in en ansökan om revidering av miljötillståndet inom 

utsatt tid för Delfensdal Kom. Han ställde frågan till Robert Nylund som ansvarade för pappren för 

Ålandskomposten, om han skulle skicka in ansökan för Ålandskomposten också.70 Det skulle inte 

behövas, hade han fått som svar. Under hösten 2011 skickade Ålandskomposten ändå inte in en 

ansökan om revidering av miljötillståndet, som då gick ut. Robert Nylund, VD på Renhållningen 

kommenterar händelsen som en ”ren miss” och att ”delad vårdnad” är svårt.71 

För att följa upp tillståndsbeslutet från landskapsregeringen skedde flertalet inspektioner.72 Då 

kunde man konstatera att temperaturen fortfarande var för låg och att fåglar återigen hade hackat 

hål i plastkorvarna. Dessutom var efterkomposteringens temperatur för hög. 

Temperaturmätningsspjut installerades sedan i maj 2012. Månader därefter tillsände 

landskapsregeringen ett krav till verksamhetsutövaren att redovisa temperaturmätningarna i 

korvarna.73 Vad gäller näringsutsläppen fanns flera förbättringar på plats. I den nya byggnaden 

som uppförts skedde luftning och kalkning av lakvattnet. Där fanns också nya slamtankar. 

Verksamheten hade planterat vass i rotzonen, som dock inte hade växt som önskat. En utökning av 

rotzonen till nästan det dubbla planerades, liksom ett barkfilter därefter. På en inspektion under 

våren 2013 konstaterades att utvecklingen kring rotzonen hade förbättrat efterlevnaden av 

miljötillståndet men att koncentrationen av kväve ännu var något förhöjd. 

Under 2012 engagerade sig Ålands producentförbund som i två skrivelser till landskapsregeringen 

önskade att högre krav skulle ställas på hantering av bioavfallet för att minska riskerna för 

sjukdomsspridning. ”Med beaktande av det övervakningsarbete som sker på gårdarna är det 

förvånande att högre krav inte ställs på en central komposteringsanläggning.”74 Förbundet uttalade sig 

också om det kompostmaterial som låg öppet: 

 

 
67 Ålands landskapsregering (2011b). Dnr. S30/08/5/9, protokoll nr. 13. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2011/S3011E13_210911.html 
68 Ålands radio (2011). Ålandskomposten fick tillstånd. https://alandsradio.ax/nyheter/alandskomposten-fick-tillstand  
69 Karring, M. (2016). Utlåtande. Förundersökningsprotokoll, Dnr. 5839/R/62/17. Ålands polismyndighet, 2018, s. 266f. 
70 Karlsson (2020). 
71 R. Nylund, personlig kommunikation, 14.1.2020. 
72 Se t.ex. Ålands landskapsregering (2012a). Dnr. ÅLR 2012/2744, Inspektionsprotokoll nr. 20 S30.  
73 Ålands radio (2012). Kompostvärme ska redovisas. https://alandsradio.ax/nyheter/kompostvarme-ska-redovisas  
74 Ålands Producentförbund (2012). ”Kompostanläggningen i Gunnarsby”. 
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Med hänsyn till omgivningen avseende lukt och med risk för spridning av material av fåglar, 

mårdhundar och rävar borde all hantering av detta riskmaterial ske inomhus. Att som idag ha 

ofullständigt komposterat material av okänt ursprung, liggande på en öppen plan, utan 

inhägnad är helt förkastligt. 

Förbundet kände inte att frågorna besvarades varför en ytterligare skickades in senare under hösten. 

Den skrivelsen har till dags dato inte besvarats.75 

 

Snurran kring landskapsveterinären 
 

År 2012 föreslog landskapsregeringen att dra in landskapsveterinärtjänsten av besparingsskäl, vilket 

lagtinget godkände. Han avslutade sitt uppdrag sommaren 2013. I frånvaron av landskapsveterinär 

fördes vissa av frågorna över till miljöbyråns chef samtidigt som man ansåg att ÅMHM nu skulle 

handha hela tillsynen av smittskyddsfrågorna. (För det krävdes en lagändring, som dock förföll i 

lagstiftningskontrollen.76 Ännu 2014 försökte man göra lagändringar igen utan framgång.) Finlands 

veterinärförbund slog larm om den indragna landskapsveterinärtjänsten redan från start och önskade 

förtydligande om hur alla uppgifter skulle kunna skötas.77 Kort därpå skrev landskapsrevisionen i sin 

rapport 2015 att landskapsregeringen åter bör tillsätta en landskapsveterinär.78 En sådan kom på plats 

2017. 

Resultatet blev att tillsynsverksamheten av Ålandskomposten hamnade mellan stolarna. Mellan 2012–

2014 var den inte lika aktiv jämfört med övriga år. Dessutom fanns ingen intern plan för tillsyn och 

kontroll.79 Ett skifte hade dessutom skett i inställning. Den tidigare landskapsveterinären hade inte 

velat godkänna kompostmetoden – men han var nu borta. 

 

 

 

En verksamhet som inte har tillstånd borde läggas ner, menade grannarna och upprättade en 

polisanmälan mot Ålandskomposten för miljöbrott. De anförde att det måste vara olagligt att ha så 

stora avfallsrester i högar utan något miljötillstånd. År 2013 hade avfallsmängderna växt till 1 500 ton 

 

 
75 H. Lindström, personlig kommunikation, 25.8.2019. 
76 Högsta domstolen (2014). Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 8.9.2014 om antagande av landskapslag om 
ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 
https://korkeinoikeus.fi/sv/index/lausunnot/opinion/1417689792750.html   
77 Ålands landskapsregering (2012b). Dnr. ÅLR 2012/4875, protokoll nr. 21. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2012/S1012E21_040712.html  
78 https://www.lagtinget.ax/dokument/landskapsrevisorernas-berattelse-12015-2016-10567#_Toc443553622 
79 Ålands polismyndighet (2018). Förundersökningsprotokoll, Dnr. 5839/R/62/17, s. 7. 

https://korkeinoikeus.fi/sv/index/lausunnot/opinion/1417689792750.html
http://old.regeringen.ax/.composer/ls-prot/SOCIAL/2012/S1012E21_040712.html
http://old.regeringen.ax/.composer/ls-prot/SOCIAL/2012/S1012E21_040712.html
https://www.lagtinget.ax/dokument/landskapsrevisorernas-berattelse-12015-2016-10567#_Toc443553622
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bioavfall från Ålands Renhållning och 200 ton slaktavfall från Dahlmans.80 Polisen erhöll material från 

ÅMHM, Renhållningen och Ålandskomposten. När polisutredningen lades ner skickade grannarna 

ärendet vidare till JO, som 2014 påpekade att beslutet i sig inte var felaktigt men att polisen kunde ha 

motiverat sitt beslut bättre.81 Framför allt skulle polisen ha inväntat landskapsregeringens utlåtande 

före avgörandet och uppmanat dem att komma med svar. Landskapsregeringen kom senare med en 

ursäkt till polisen för detta.  

Grannarna upprättade också en polisanmälan mot landskapsregeringens tjänstemän för brott mot 

smittskyddslagens krav om tillsyn. Polisen valde dock att inte inleda någon förundersökning, vilket 

gjorde att grannarna valde att gå vidare till Justitieombudsmannen (JO) 2014 i syfte att granska 

myndigheternas hantering av frågan. I sitt svar påpekade landskapsregeringen att Ålandskomposten 

kontinuerligt gjort två-tre manuella temperaturmätningar i kompostkorvarna och att 

efterkomposteringen mättes kontinuerligt vid fyra mätpunkter. Materialet hade blandats sex gånger 

under 2014 men eftersom en mätpunkt inte uppnådde 70 grader blandades den flera gånger under 

året.82 ÅMHM kom också med ett svar om hur de skött arbetet från sin sida och beklagade att de inte 

prioriterat frågan högre. 

Mitt under detta turbulenta år sålde Renhållningen och Dahlmans sina andelar till Delfensdal Kom. 

Belackarna spekulerade i att bolagen inte längre såg någon framtid med kompostprojektet medan 

VD:n Bengt Karlsson såg stora fördelar i eget ägande för verksamhetens utveckling. 

Grannarna hade också hört av sig till EU då de inte upplevde att de åländska myndigheterna tog frågan 

på tillräckligt stort allvar. Men EU hänvisade frågan vidare till finska förvaltnings- och rättsinstanser.  

En av de tidiga konsulterna till Ålandskomposten, Carl-Gustav Flink, kom med ett lösningsalternativ. 

Den gick i korta drag ut på att installera två komposttrummor med ett särskilt matningssystem.83 

Bengt Karlsson hade flera gånger visat på en beredskap att ersätta kompostkorvarna med andra 

metoder, men det skulle bli kostnadskrävande. Landskapsregeringen gick sedermera med på att 

förbereda ett investeringsstöd på 200 000 €. I en tilläggsbudget 2015 som lagtinget antog stod 

följande: 

Det är av stor betydelse att det avfall som ålänningarna producerar och som på ett 

kostnadseffektivt sätt kan behandlas i landskapet omhändertas lokalt. Finns det möjlighet att 

behandla avfallet lokalt och dessutom få en slutprodukt som går att utnyttja för vidare 

ändamål är det en win-win situation.84 

 

 
80 Egenrapporterade siffror till ÅMHM, 2014. 
81 Riksdagens Biträdande Justitieombudsman (2014). Beslut med anledning av klagomål, Dnr 442/4/14, 27.3.2014. 
82 Ålands landskapsregering (2015a). Dnr. ÅLR 2012/2744, protokoll nr 16. http://old.regeringen.ax/.composer/ls-
prot/SOCIAL/2015/S4015E16_140415.html  
83 Flink, C.-G. (2014). Problemen vid Ålandskomposten kan lösas genom god planering. Insändare i Nya Åland, 4 
november 2014. https://www.nyan.ax/insandare/problemen-vid-alandskomposten-kan-losas-genom-god-planering/  
84 Ålands landskapsregering (2015b). Budgetförslag nr 4/2014–2015. http://dokument.lagtinget.ax/handlingar/2014-
2015/BF04/bf0420142015 
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En svensk entreprenör från Roslagen kunde tillhandahålla denna komposttrumma till inte bara 

Ålandskomposten utan också till Jan Widmans kompostering i Vestansunda. Widman tog emot 

bioavfall från bland annat Eckerö, Mariehamn och ett antal affärsverksamheter och ville expandera, 

varför han också skickade en anhållan om investeringsstöd. Hur skulle landskapsregeringen jämföra 

ansökningarna? I oktober 2015 valde landskapsregeringen att avskriva båda ansökningar och istället ta 

fram allmänna stödprinciper för bioavfallsmottagning.85 Anbudsprocessen pågick till slutet av året. 

Både Jan Widman och Ålandskomposten skickade anbud. 

JO kom med sitt beslut i början av 2016 och riktade skarp kritik till de ansvariga 

myndigheterna.86 I JO:s beslut framgick att landskapsregeringen borde ha ställt mycket mer 

specifika krav på verksamheten, stängt verksamheten eller förbjudit den helt. För ÅMHM:s del 

anförde JO att det var felaktigt att begära komplettering av miljötillståndet så sent som ett år 

efter att ansökan sändes in. Dessutom hade ÅMHM behövt prioritera ärendet mycket högre. 

I det här skedet slog tjänstemän inom landskapsregeringen larm om att beslutet som fattades 2011 

var alltför otydligt skrivet och eventuellt olagligt.87 Kontakt togs till både öst och väst för tolkningshjälp 

av EU:s biproduktsförordning. En begäran sändes officiellt till livsmedelssäkerhetsverket Evira som 

utövar granskning av kompostverksamheter i Finland. Enheten för foder- och gödselkontroll återkom 

med svar och konstaterade i korthet att: 

• temperaturen i komposteringsanläggningarna inte kontrollerades i realtid, 

• temperaturen 70 grader inte uppnåddes i minst en timmes tid i komposteringsanläggningen, 

• den maximala partikelstorleken på 12 mm hade överskridits i och med att träflis och bark 

användes som blandmaterial, och att 

• kompostverksamheten inte genomfört en validering som baserar sig på identifiering och analys 

av möjliga smittskyddsfaror. 

Mot den bakgrunden bedömde Evira att ”anläggningen inte motsvarar kraven i förordningarna”.88 

Landskapsregeringen ålade då Ålandskomposten att senast i slutet av november 2016 antingen bygga 

en sluten mottagningshall eller genomföra en valideringsprocess där hela avfallsprocessen beskrevs ur 

hygieniseringssynpunkt.89 Dessutom skulle Ålandskomposten lämna in en reviderad egenkontrollplan. 

Just före hade landskapsregeringen fattat beslutet att avslå både Jan Widmans och Ålandskompostens 

anbud på investeringsstöd.90 Som motivering gavs att ingen av anbuden förväntades uppnå kraven. 

 

 
85 Ålands landskapsregering (2015c). Dnr. ÅLR 2015/10536, ÅLR 2015/1877 och ÅLR 2015/6128, protokoll nr. 54. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr54-enskild-s3.pdf 
86 Orre, A. (2016, 25 januari). Nu kan regeringen inte förhala mer. Nya Åland. 
87 Ålands polismyndighet (2018). Förundersökningsprotokoll, 5839/R/62/17, bl.a. s. 14. 
88 Evira (2016). Utlåtande Dnr. 1444/0700/2016. 
89 Ålands landskapsregering (2016a). Dnr. ÅLR 2012/2744, protokoll nr. 36. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr36-2016-enskild-s4.pdf  
90 Ålands landskapsregering (2016b). Dnr. ÅLR 2015/10536, protokoll nr. 34. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr34-2016-enskild-s4.pdf 
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Ålandskomposten hade i december 2012 sänt in en ansökan om miljötillstånd. Den fick kompletteras 

nio gånger tills den i mars 2016 blev beviljad av ÅMHM.91 Bolaget Delfensdal Kom hade inkommit med 

ansökan några månader tidigare och fått komplettera den sex gånger (vissa kompletteringar 

samstämde med Ålandskompostens).92 De sista kompletteringarna beskrev den nya planerade 

mottagningshallen med trumkompostering, vilket tillståndet utgick ifrån.  

Vid tillfället diskuterades också genomförandet av en biogasanläggning vid Chipsfabriken som en del 

av landskapsregeringens räddningspaket för fabriken. Det komplicerade genomförandet av den stora 

investeringen för Ålandskomposten. Detsamma 

gällde för satsningen av en kostnadskrävande 

valideringsprocess.93 Landskapsregeringen gav i 

oktober 2016 Ålandskomposten en förlängd tidsfrist 

för valideringen fram till sista maj därpå följande år 

eftersom den behövde göras över en vinter. 

I oktober 2016 publicerades Peter Feuerbachs 

rapport om det övergödda Träsk. Ålandskomposten 

beskrevs som en av de större belastningskällorna. 

Feuerbach konstaterade att utfallsdiket var grumligt 

och brunt trots kompostens reningssystem med 

våtmark och den nyare markbäddanläggning av grus 

och sand.94 Lukten nämndes också som en 

olägenhet. För att råda bot på de höga utgående 

halterna föreslog Feuerbach att lakvatten skulle 

pumpas till det södra området (som var tänkt för 

deponi för inert och farligt avfall) så att en 

alsumpskog skulle kunna bildas där. Nedströms 

skulle sedan en stor infiltrationsanläggning byggas.  

Grannarna fattade i november 2016 beslutet att besvära sig över ÅMHM:s miljötillstånd. De menade 

att gränsvärdena för näringsutsläpp var mer generösa än tidigare, att luktolägenheterna inte 

hanterades bättre och att villkoren generellt ansågs för breda. Grannarna valde också att polisanmäla 

tjänstemän och politiker för tjänstebrott och brott mot lagen om djursjukdomar mot bakgrund av JO-

beslutet och Evira-utlåtandet.  

 

 
91 ÅMHM (2016a). Miljötillstånd, beslut ÅMH-Pn 6/16.  
http://www.amhm.ax/Gemensamt/Filer/%C3%85landskomposten%20Ab,%20%C3%85MH-Pn%206-16.pdf  
92 ÅMHM (2016b). Miljötillstånd, beslut ÅMH-Pn 7/16. 
http://www.amhm.ax/Gemensamt/Filer/Delfensdal%20Kom%20Ab,%20%C3%85MH-Pn%207-16.pdf 
93 Ålands radio (2016). Tveksamt om kompost utför validering. https://alandsradio.ax/nyheter/tveksamt-om-kompost-
utfor-validering  
94 Feuerbach (2016), s. 7. 

Figur 21. Peter Feuerbachs bild på algerna i Gunnarsby 
utfallsdike 2016. 
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Händelseutvecklingen fick Bengt Karlsson att gå ut i media i november och avisera nedläggning av 

verksamheten.95 Ålandskompostens kunder blev oroliga att de nu skulle få ökade kostnader för 

avfallshanteringen då alternativet var att föra bort avfallet från Åland. Efter krissamtal och stormöte 

kom Ålandskomposten med ett besked som många kunder kände lättnad inför. Verksamheten skulle 

fortsätta.96 Det fanns en plan.  

Samtidigt kom grannarna in med en polisanmälan mot Ålandskomposten för olaglig hantering av 

slaktavfall. De hävdade att verksamheten erhållit en ekonomisk vinning om flera hundratusentals 

euro.97  

Ålandskomposten inkom med valideringen inom utsatt tid. Man gav beskedet att fortsätta processen 

med en trumkompostering. Landskapsregeringen fastställde i maj 2017 att den planerade 

komposteringsmetoden skulle uppfylla lagkraven.98 Kort senare beslöts också att Ålandskomposten 

skulle erhålla 200 000 € i investeringsstöd för att ta i bruk den nya metoden.99 Grannarna besvärade 

sig emellertid till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) över båda besluten med skälen att de var för 

dåligt underbyggda. De lät förstå att landskapsregeringens agerande snarare handlade om resultatet 

av uppgörelsen på krismötena under slutet av 2016. 

På grund av den stora investeringen aviserade Ålandskomposten en höjning av avgifterna. MISE 

konstaterade att de i sin tur behövde höja mottagningsavgifterna för hushållsavfall.100 

Nästa steg för Ålandskomposten var att söka om bygglov för den nya mottagningshallen om 216 m2 för 

trumkomposten och värmecentralen. Sunds kommuns byggnadstekniska nämnd beslöt att bevilja 

bygglovet i strid mot kommunteknikerns förslag, varpå grannarna valde att besvära sig då de inte blivit 

hörda i processen. Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) beslöt i snabb ordning i november samma år att 

utfärda verkställighetsförbud och återförvisa ärendet för ny prövning. En av orsakerna var att 

nämnden skulle ha prövat om det fanns behov av planläggning.101 

 

 
95 Widing, S. (2016, 29 november). Ålandskomposten lägger ned verksamheten, Ålandstidningen. 
https://www.alandstidningen.ax/nyheter/alandskomposten-lagger-ned 
96 Jansson I. K. (2016, 1 december). Beslutet om Ålandskompostens nedläggning skjuts upp, Nya Åland. 
https://www.nyan.ax/nyheter/beslutet-om-nedlaggning-skjuts-upp/  
97 Jakobsson, A. (2016, 8 december). Ny polisanmälan om Ålandskomposten, Ålandstidningen. 
https://www.alandstidningen.ax/nyheter/ny-polisanmalan 
98 Ålands landskapsregering (2017a). Dnr. ÅLR 2017/856, protokoll nr. 28. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr28-2017-enskild-s4.pdf  
99 Ålands landskapsregeringen (2017b). Dnr. ÅLR 2017/2513, protokoll nr. 7. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr7-2017-pleni-s4.pdf  
100 MISE (2017). Styrelsemötesprotokoll 6. http://www.mise.ax/component/docman/doc_download/299-
styrelseprotokoll-6-2017?Itemid=  
101 Ålands förvaltningsdomstol (2017). Upphävande av bygglov som beviljats Ålandskomposten. 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/alandsforvaltningsdomstol/sv/index/tiedotteet/2017/12/forvaltningsdomstolenupp
havdealandskompostensbygglov.html 
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För att inte stanna i byggnadsprocessen köpte Ålandskomposten under hösten in en Quantor XL 

trumkompostering med kross för slakt- och fiskavfall samt reningsanläggning för lakvatten.102 De 

anhöll också om förlängd tid för uppförande, vilket landskapsregeringen gav till mars 2018.103  

Innan ÅFD skulle avgöra besvären om miljötillstånden för kompostverksamheten inkom 

grannarna med kompletterande material. Man åberopade mätningar som Fredrik Holmberg 

på miljöövervakningsbolaget Alcontrol gjort 2017 i utfallsdiket från kompostverksamheten, 

som uppvisade stora näringshalter. Tillsammans med flödesuppskattningar hade Sunds 

tidigare kommuntekniker Lars-Ove Blomqvist beräknat att fosforutsläppen från 

kompostanläggningen var tre gånger högre än från fiskodlingen medan kväveutsläppen var 

sex gånger högre. Bengt Karlsson bemötte påståendet som fullständigt orimligt (se 

beräkning i kapitel 3.1.2). ÅFD upphävde så i februari tillstånden då ”bristerna är sådana att 

de inte alla kan korrigeras genom att förvaltningsdomstolen skulle komplettera villkoren för 

tillståndet”.104 

Anläggningen som årligen tog emot drygt 2 000 ton bioavfall105 stod utan miljötillstånd och bygglov. 

Huruvida den uppfyllde kraven i biproduktsförordningen var i HFD för behandling. Samtidigt fanns en 

deadline för uppförande av den nya anläggningen. Så bygget fortsatte, men med en reviderad plan och 

med försening. Men efter långa processer under våren fattade Sunds byggnadstekniska nämnd 

beslutet att uppmana Ålandskomposten att genast upphöra med byggnationen som fordrade 

bygglov.106 Kommunteknikern skrev att ”byggnadsarbetena är så pass omfattande att en polisanmälan 

borde ha gjorts snarast”. Ålandskomposten inkom sedan med besvär på kommunens beslut med 

motiveringen att byggnaden inte ska betraktas som bygglovspliktig såsom i andra kommuner.107  

För att få till stånd den viktiga hygieniseringsanläggningen för slaktavfallet behövde arbetet med att få 

till stånd en upphettning komma vidare i nästa steg – även om det inte vunnit laga kraft. 

Ålandskomposten sände under sommaren in en bygglovsansökan för en värmecentral i den 

existerande kompostbyggnaden, vilken Sunds byggnadstekniska nämnd godkände. Grannarna ansökte 

då hos ÅFD om verkställighetsförbud i bygglovsärendet eftersom förberedelser på byggplatsen redan 

hade börjat utan laga kraft. I december 2018 avslog ÅFD den ansökan.108 

 

 
102 ECSAB (2017). Ålandskomposten köper ”QuantorXL®” trumkompostering. http://ecsab.com/nyheter/  
103 Ålands landskapsregering (2017c). Dnr. ÅLR 2017/856, protokoll nr. 70. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr70-2017-enskild-s4.pdf  
104 Ålands förvaltningsdomstol (2018). Miljötillstånd för kompostverksamheter i Sund upphävdes. 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/alandsforvaltningsdomstol/fi/index/tiedotteet/2018/02/miljotillstandforkompostver
ksamheterisundupphavdes.html  
105 Vickström, R. (2018, 28 november). ”Jag hade aldrig orkat fortästta om det inte var ett familjeföretag”. 
Ålandstidningen. https://www.alandstidningen.ax/nyheter/jag-hade-aldrig-orkat 
106 Sunds kommun (2018). Byggnadstekniska nämndens sammanträdesprotokoll 14.5.2018. 
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/btn_nr_6_14.05.2018.pdf 
107 Hendersson, H. (2018, 1 juni). Ålandskomposten besvärar sig mot bygglovsplikt. Nya Åland. 
https://www.nyan.ax/nyheter/alandskomposten-besvarar-sig-mot-bygglovsplikt/ 
108 Ålands förvaltningsdomstol (2018). Avgörande 83/2018. 
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I juli 2018 kunde den 130 m3 stora komposttrumman invigas, som i frånvaron av hallbyggnaden 

placerats i den befintliga maskinhallen. Man övergick så sakteligen från AgBag-metoden till följande 

som är i bruk idag: Det animaliska avfallet går in i krossen varpå det hygieniseras av ångkokaren. 

Därefter blandas avfallet ihop med hushållsavfallet i den nya komposttrumman. Visst fiskavfall 

ensileras före. Avfallsfickorna för mellanlagring mellan krossen och maskinhallen är i bruk men 

färdigställandet av alla dess konstruktioner väntar i skrivande stund på bygglovsprocessen. Den nya 

lakvattenreningen har efter bygget blivit tillräckligt injusterad till förhållandena. Totalkostnaden 

översteg den ursprungliga kalkylen som låg på 0,6 miljoner €.109 

Spridandet av lakvatten på åkrar i området via bevattningskanon blev under 2018 ett särskilt föremål 

för diskussion. Det miljötillstånd som ÅMHM givit 2016, men som upphävts av ÅFD, gav rätt till 

bevattning av 20 ha energiskog, men inget om åkrar. Bengt Karlsson har uppgett att han inte 

konstgödslat odlingarna sedan 2002.110 Sunds kommuns byggnadstekniska nämnd noterade i ett led 

att minska påverkan på Träsk, att kompostverksamhetens lakvatten användes för att bevattna 

gräsbevuxna åkrar i närheten. De konstaterade att regelbunden provtagning inte gjordes i utfallsdiket 

längre ner så att den totala utsläppsbelastningen kunde estimeras. När Sunds byggnadstekniker hörde 

av sig till ÅMHM under hösten svarade de att lakvattnet inte ska betraktas som gödsel utan som 

 

 
109 Orre, A. & Harald, E. (2018, 3 december). Kompostering med ny teknik. Nya Åland, s. 8f. 
110 Tunón & Kvarnström (2019), s. 100 & Karlsson (2020). 

Figur 22. Komposttrumman vid ett besök i januari 2020. Utgående kompostmaterial färdas högerut genom trumman ut ur hallen. 
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avfallsvatten och att kompostverksamheten hade notifierats om att de skulle upphöra med 

spridningen.111 

Grannarnas upprördhet över att verksamheten fortgick utan giltigt tillstånd ledde till att de riktade en 

polisanmälan mot Ålandskomposten för miljöbrott. I polisanmälan framgick att det skulle finnas 

kompostmassor på tre ställen som inte var tillåtliga och där reningsanläggning för lakvatten inte fanns. 

ÅMHM hade uppskattat att den nordöstra högen (se figur 25) växt till det dubbla från 2014 (2 500 m3) 

till 2018 (5 000 m3). Högen uppvisade extremt högt pH (11.1–12.1) och alkalinitet (410–780 mg/l)) i en 

mätning 2018 vilket kunde indikera grundvattenstörning. ÅMHM hade därför sett till att 

grundvattenbrunnar installerats för framtida mätningar. Ytterligare några stenkast österut 

rapporterade grannarna död skog vilket skulle tyda på stark övergödning. Därtill omnämndes ett fält 

söder om anläggningen där uppemot 5 000 m3 komposterade massor låg (detta finns norr om det 

område som beskrevs på sidorna 24-25). Det fanns inga provtagningar från dessa två sistnämnda 

högarna vid tillfället. 

Komposteringstekniken har varit bristfällig genom att kraven i biproduktförordningen inte har 

uppfyllts. De komposterade massorna har därför inte kunnat avsättas som 

jordförbättringsmaterial eftersom massorna inte får användas på åkrar som används för 

livsmedelsproduktion. Massorna har till största del kvarblivit på anläggningen och i dess närhet, 

vilket ytterligare har ökat mängden förorenat lakvatten från anläggningen.112 

I november 2018 avgjorde HFD ärendet med landskapsregeringens godkännande av 

komposteringstekniken genom att upphäva beslutet. Motiveringen var att det inte fanns tillräcklig 

bevisning att Ålandskomposten med komposttrumman skulle uppnå lagkraven, särskilt inte när det 

inte heller fanns ett giltigt miljötillstånd.113  

Polisens förundersökning i ärendet om grannarnas anmälan mot företrädare av landskapsregeringen 

fortsatte under våren 2019. Materialet var minst sagt omfattande och komplext. En målsägande fick 

leta reda på ett protokoll som inte polisen hade. För att få mer kött på benen valde polisen att begära 

in ett expertutlåtande från Evira som nu i ett än skarpare svar bedömde att 

komposteringsanläggningen fortfarande inte uppnått EU-kraven och att detta var en ”allvarlig brist”. 

De skrev till och med att metoden skulle vara förbjuden på den finska sidan.114 Beskedet kom dock 

under våren 2019 att inte gå vidare med åtal, även om åklagaren noterat att landskapsregeringen 

åtminstone fram till hösten 2015 tolkat lagstiftningen felaktigt.115 Grannarnas ombud riktade sig då till 

riksåklagaren för att utreda om åklagaren gjort fel bedömning i den s.k. åtalseftergiften. 

 

 
111 Sunds kommun (2018). Byggnadstekniska nämndens protokoll 8.11.2018. 
112 Utdrag ur brottsanmälan insänd den 19 november 2018, s. 7. 
113 Högsta förvaltningsdomstolen (2018). Annat beslut 5659/2018. 
https://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1543390079385.html 
114 Evira (2017). Utlåtande Dnr. 869/0039/2017. I förundersökningsprotokoll, 5839/R/62/17, s. 151ff. Ålands 
polismyndighet, 2018.  
115 Orre, A. (2019, 5 april). Inget åtal i komposttvisten. Nya Åland, s. 6f. 

https://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1543390079385.html
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Frågan om biogasverk har diskuterats länge på Åland. Ålandskomposten har i flera vändor visat 

intresse för att bygga en sådan anläggning. MISE släppte en rapport 2015 som visade att en 

rötningsanläggning vid Svinryggen skulle vara det mest ändamålsenliga alternativet av infrastrukturella 

skäl.116 Men som en del av stödpaketet till chipsfabriken hade landskapsregeringen lovat ett 

investeringsstöd till dem istället. Det blev dock aldrig av, vilket senare ledde till att 

landskapsregeringen inledde en upphandling där både Ålandskomposten och Svinryggen deltog med 

anbud. Hösten 2019 fattade landskapsregeringen beslutet att ge stödet till Svinryggen då de uppfyllde 

stödets villkor bäst.117 Det skulle kunna innebära att kompostanläggningen förlorade sin råvara. 

Svinryggens kommande anläggning ska nämligen ha kapacitet för 3 000 ton bioavfall.118 

Ålandskomposten valde att 

besvära sig mot beslutet 

hösten 2019 och hävdade att 

landskapsregeringen redan 

på förhand hade bestämt sig 

samt att upphandlingen bara 

var ett spel för gallerierna. 

I och med den nya 

komposteringsmetoden 

ökade förutsättningar för 

försäljning av slutprodukten. 

I oktober 2019 sände 

grannarnas ombud in en 

skrivelse till 

landskapsregeringens 

jordbruksbyrå och undrade 

om det var lagligt att exportera jord som gödselfabrikat från Ålandskomposten till Sverige, som man 

enligt uppgifter gjort under sommaren.119 Ålandskomposten svarade jordbruksbyrån att det som 

exporterades varit jord på vegetabiliskt bioavfall som hade registrerats av behörig myndighet.120  

Efter att Ålandskomposten (nu fusionerat med Delfensdal Kom till Ålbiocom) sänt in ett reviderat 

egenkontrollprogram i oktober 2019 kunde landskapsregeringen i december fatta beslut om att bevilja 

kompostverksamheten tillstånd för mottagning av animaliska biprodukter. Kravet var att allt material 

 

 
116 Allerborg, M. (2015). Lokalisering av rötningsanläggning på Åland. Examensarbete inom kemiteknik, KTH.  
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:882335/FULLTEXT01.pdf  
117 Ålands landskapsregering (2019b). ÅLR 2019/3306, protokoll nr. 36. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr36-enskild-2019-i1.pdf 
118 Vickström, R. (2019, 18 oktober). ”Blir slutet för Ålandskomposten”. Ålandstidningen. 
https://www.alandstidningen.ax/nyheter/blir-slutet-alandskomposten  
119 Ålands radio (2019). Grannar vill utreda Ålandskompostens export. https://alandsradio.ax/nyheter/grannar-vill-
utreda-alandskompostens-export 
120 Ålands radio (2019). Ålandskomposten: Skrivelsen innehåller sakfel. 
https://alandsradio.ax/nyheter/alandskomposten-skrivelsen-innehaller-sakfel  

Figur 23. Processbeskrivning av verksamhetens flöden idag enligt egenkontrollprogrammet. 

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:882335/FULLTEXT01.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr36-enskild-2019-i1.pdf
https://www.alandstidningen.ax/nyheter/blir-slutet-alandskomposten
https://alandsradio.ax/nyheter/grannar-vill-utreda-alandskompostens-export
https://alandsradio.ax/nyheter/grannar-vill-utreda-alandskompostens-export
https://alandsradio.ax/nyheter/alandskomposten-skrivelsen-innehaller-sakfel
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som hygieniseras även ska föras in i den nya komposttrumman.121 Detta krav hade tillställts 

kompostverksamheten under sommaren 2019 trots att Bengt Karlsson hävdat att det vore en onödig 

belastning eftersom det minskar flexibiliteten av driften samt att kvävehalten på insatsmaterialet 

skulle höjas ännu mer.122 I januari 2020 valde grannarna att besvära sig över beslutet till HFD. Som 

huvudsakligt motiv anfördes att kompostverksamheten inte hade något miljötillstånd. I besväret 

framkommer också att komposteringstrumman inte uppfyller hygieniseringskraven. 

Landskapsregeringen har tillbakavisat besväret.123 

Under årens lopp har frågan ställts om reningssystemets verkningsgrad. I miljötillståndet som gavs 

2006 var villkoren för lakvattenreningen tydliga.124 Reningsprocenten för fosfor skulle ligga på minst 

90 % med ett månadsmedelvärde på 1,5 mg/l och för kväve minst 50 % med ett månadsmedelvärde 

på 35 mg/l. Reningsgraderna skulle bedömas genom provtagningar i lakvattnet och i utgående 

vatten från rotzonen. Inledningsvis fanns ingen takövertäckt mottagning varför nederbörden drog 

med sig mycket lakvatten. Reningen förbättrades märkbart 2009–2010 efter kalkningar och 

sedimenteringshöjande åtgärder samt efter nyinvesteringarna 2011. För att ytterligare minska 

koncentrationerna anlades tidigt en våtmark efter rotzonen. Ur figur 24 framgår att mätvärdena där 

var högre än det gränsvärde som satts för utgående vatten från rotzonen. Näringen verkade 

ackumuleras i våtmarken för att sedan flöda ut. I brevväxlingar med ÅMHM har Bengt Karlsson 2014 

beskrivit att han spridit lakvatten från våtmarken till åkrar för att minska läckaget. Enligt honom 

gjordes inte mätningarna korrekt vilket trissade upp koncentrationerna.125 Mätningarna avbröts 

2014 varpå näringskoncentrationen av fosfor skjuter i höjden utanför rotzonen. Efter vidtagna 

åtgärder minskar värdena. I det upphävda miljötillståndet från 2016 angavs nya krav på 

lakvattenbehandlingen medan gränsvärdet för kväve höjdes till 50 mg/l. 126 Investeringen i 

trumkomposten ledde till effektiveringar i reningsanläggningen. Idag går lakvattnet till en bassäng 

för lagring och luftning varpå det passerar ett manuellt vattenfilter för att avlägsna större partiklar. 

Det går sedan genom en biorotor i industrihallen för att bryta ner organiska föreningar för att sedan 

genomgå en slamseparering via sedimentering. Processvattnet når sedan rotzonen. Vattenprover 

2019 visar att lakvattnets näringskoncentration kraftigt reducerats som en följd. Ytterligare finns ett 

intresse att testa elektrokoagulering som extra reningsmetod. 

Vattenproverna från lakvattenbassängen enligt diagrammen nedan visar på en hög 

näringskoncentration under 2017 som sedan drastiskt minskat under slutet av året. Orsaken till 

minskningen har inte identifierats. 

 

 
121 Ålands landskapsregering (2019a). 
122 Ålbiocom (2019). Egenkontrollprogrammet, 21.10.2019, s. 12.  
123 Ålands landskapsregering (2020). Dnr. ÅLR 2017/856. Protokoll nr 6. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr6-2020-enskild-s4.pdf 
124 Ålands miljöprövningsnämnd (2006), s. 6. 
125 Karlsson (2020).  
126 ÅMHM (2016a), s. 5f. 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr6-2020-enskild-s4.pdf
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Märk väl att provtagningsplatsen ”utgående från rotzon” inte tar i beaktande verksamhetens 

totalbelastning. Våtmarken och spridandet av lakvatten till intilliggande åkrar har bidragit till läckage 

som inte mätplatsen beaktar. En ytterligare aspekt är slutlagringsplatserna. Eftersom verksamheten 

har haft svårigheter att få avsättning för de färdigbehandlade kompostmassorna har dessa deponerats 

på intilliggande platser med urlakning som följd. En svårighet i kommersialiseringen av jordmassorna 

har förutom den tidigare bristande hygieniseringen handlat om plastförekomsten. Överklagandena har 

även för konsumenterna troligtvis fungerat avskräckande. Med den nya tekniken på plats torde 

avsättningen öka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Näringskoncentrationer i utgående vatten från våtmarken. Källa: ÅMHM. 

Figur 25. Bild på slutlagring av kompostjord nordost om anläggningen från 2016. Plastförekomsten är 
betydande. 
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Figur 26A. Egenkontrollprogrammets prover för kväve.                                Figur 26B. Egenkontrollprogrammets prover för fosfor. 
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I skrivande stund finns ännu flera ärenden som inte har avgjorts. 

• Grannarnas anmälan mot Ålandskomposten för brott mot lagen om djursjukdomar 2016 har 

ännu inte gått till åtalsprövning. 

• Miljötillståndet som upphävts i ÅFD återförvisades till ÅMHM men aktuella uppgifter gör 

gällande att myndigheten inte har erforderliga resurser att komma vidare med frågan.  

• ÅFD ska komma med ett avgörande, troligtvis under våren 2020, i bygglovsärendet för den nya 

komposteringshallen. 

• Riksåklagare ska pröva huruvida den åländska åklagaren gjort rätt bedömning att inte gå vidare 

med åtal (åtalseftergift) i ärendet om tjänstebrott av ministrar och tjänstemän på 

landskapsregeringen. 

• Åklagare ska under våren 2020 pröva om 2019 års polisanmälan mot Ålandskomposten för 

miljöbrott ska gå till åtal.  

• Ålandskomposten har besvärat sig till HFD över landskapsregeringens beslut att ge 

investeringsstöd för en biogasanläggning till Svinryggen.127 

• Landskapsregeringen har inte betalat ut investeringsstödet till Ålandskomposten om 200 000 € 

för den nya trumkomposteringen såsom beslutades 2017.  

• HFD ska pröva frågan om landskapsregeringens beslut att godkänna mottagandet av animaliska 

biprodukter var lagligt. 

• Landskapsrevisionen aviserar att de kommer att granska hanteringen av Ålandskomposten när 

de gör sin revision av miljöbyrån i vår.128 

3.1.3. Härledande av utsläpp 

I Peter Feuerbachs rapport från hösten 2016 gjordes beräkningar på utsläpp från 

kompostområdet och fiskodlingen. Inom ramen för HFD:s behandling av 

miljötillståndet 2016-2018 skickade grannarna in en kompletterande inlaga med en 

beräkning på näringsutsläpp av Sunds kommuns tidigare kommuntekniker Lars-Ove 

Blomqvist som även tidigare arbetat på fiskodlingen. Bengt Karlsson gjorde ett 

genmäle med andra uppgifter. Sedan dess finns vattenprover gjorda, vilket 

föranleder behovet att göra en ny beräkning. 

Först förevisas de beräkningsunderlag som Feuerbach, Blomqvist och Karlsson 

redogjort för samt en kommentar över hur underlaget tagits fram eller huruvida dess 

rimlighet kan ifrågasättas. 

 

 

 

 
127 Notera att Ålandskomposten egentligen rent formellt borde kallas Ålbiocom numer. Det förra bolagsnamnet används 
för lättläslighetens skull. 
128 D. Bergman, personlig kommunikation, 22.1.2020. 
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 Feuerbach 
(2016) 

Blomqvist 
(2017) 

Karlsson (2017) Kommentar 

Årsnederbörd i mm 500 - 2016: 456,6 
2017: 650,2  
Medel 1997-
2016: 559,8 

 

Kompostområdet ha 2 - 2 Lakvatten från anläggningen finns också 
ackumulerat på andra ställen (se nedan). 

Nederbörd på 
kompostområde i m3 

5 000 - Medel: 9 132 
Högst: 13 004 

 

Avrinningsområde till 
utfallsdiket 

Ca 250 ha - - Detta gäller hela delavrinningsområdet 
Träsk och inte enbart utfallsdikets 
tillrinningsområde. 

Vattenbortfall 50 % - - Feuerbach nämner enbart avdunstningen.  

Flöde l/s i medeltal - 3 456 m3 
per dygn = 
40 l / s  

 Blomqvist hänvisar till SMHI:s 
årsnederbörd och storleken på dikets 
tillrinningsområde. 

Halt fosfor mg/l Stor 
variation 
mellan 0,1 
till 2,8  

0,16 Högst: 0,84 
Lägst: 0,05 
Medel: 0,21 

Feuerbach bygger utsläppen på estimat. 

Blomqvist bygger den på Fredrik 
Holmbergs mätningar 2017. 

Karlsson hänvisar till prover tagna 2015-
2017 utanför rotzonsanläggningen.129 

Halt kväve mg/l Stor 
variation 
mellan 30-
85 

24 Högst: 100 
Lägst: 10 
Medel: 34,42 

Utsläpp fosfor kg/år - 3456 x 0,16 
= 0,55 kg 
per dygn (= 
200,75 kg / 
år) 

Högst: 0,2118 
mg/l x 13 004 
m3 = 2,75 kg 
Medel: 0,2118 
mg/l x 9 132 m3 

= 1,92 kg 

Problemet med beräkningssättet att 
multiplicera halt med flöde kommenteras 
nedan. 

Utsläpp kväve kg/år - 3456 x 24 = 
8,29 kg (= 
3 025,85 kg 
/ år ) 

Högst: 34,42 
mg/l x 13004 m3 

= 447,59 kg 
Medel: 34,42 
mg/l x 9132 m3 

= 314,32 kg 

 

 
129 Variabiliteten har varit större än så vilket framgår på s. 38. År 2014 var de utgående halterna från rotzonen som högst 
2,8 mg/l för fosfor och 75 mg/l för kväve (mars). Om vi tittar på mätresultaten 2019 uppgick fosforhalten till maximalt 29 
mg/l (oktober) och 61 mg/l (juli). Källa: ÅMHM. 
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Både Blomqvists och Karlssons sätt att beräkna årligt utsläpp kan kritiseras av följande anledningar: 

• Det är inte nödvändigtvis korrekt att rakt av ta den totala nederbörden gånger 

avrinningsområdets yta för att beräkna dikesflödet. Av det vatten som faller som nederbörd är 

det mycket som försvinner i avdunstning, till växter och ner i marken. Feuerbach gör gällande 

att 50 % av nederbörden avdunstar. Räknar vi den totala evapotransporationen och 

grundvattentillförseln kan siffran gå upp till hela 80 %.130  

• Dikena innehåller inte bara lakvatten från kompostmassor och fiskodlingens spillvatten. Man 

bör fokusera på hela avrinningssområdets belastningskällor. Avrinningsområdet där 

fiskodlingen befinner sig är mycket mindre än den kompostverksamheten befinner sig inom 

(6,5 ha mot 92,2 ha). 

• Det är vanskligt att som Blomqvist titta på bara enstaka värden vid ett mättillfälle då vi måste 

räkna med att det sker stora fluktuationer i både vattenflöde och halter.  

• Karlsson gör antagandet att kompostens näringsbelastning enbart kommer från 

rotzonsanläggningens utlopp. Det finns dock skäl att anta att utsläppen också kommer från de 

övriga komposthögarna, från våtmarken samt av den bevattning som tidigare genomförts till 

åkerarealer. Därför är det mycket säkrare att bedöma utsläppen längre nedströms. 

Utifrån vattenprovtagningarna som utförts 2018-2019 görs här nedan en ansats till bedömning av årlig 

totalbelastning. Bedömningen är emellertid ingen prognos för framtiden. De diken som beaktas är 

diket vid Gunnarsbyvägen (månatlig överblick i bilaga 4A) och diket vid fiskodlingens utlopp (månatlig 

överblick i bilaga 4D) då dessa bedöms som mest representativa för respektive de två punktkällor som 

finns i systemet. De parametrar som använts för beräkningarna är fosfor, kväve och vattenflöde. Det 

har under 2018-2019 gjorts mätningar i dikena vid 24 tillfällen.131 Dessa är tämligen ojämnt utspridda. 

För Gunnarsbydiket har flödet vid två tillfällen varit noll. Dessa två tillfällen räknas inte med i 

belastningsbedömningen. 

Som syns nedan är vattenflödet ibland nära noll (vid två tillfällen är det noll) och vid två tillfällen är det 

betydligt högre. Det är förväntat med så här stora variationer eftersom det t.ex. regnar olika mycket 

hela tiden. Det genomsnittliga vattenflödet i Gunnarsbydiket är 12,3 l/s.132 Detsamma för Guttorpdiket 

är 5,2 l/s.  

 

 
130 Se t.ex. SMHI (1998). Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige, 1961–1990. https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:947700/FULLTEXT01.pdf och Bydén, S., Larsson, A.-M. & Olsson, M. (2003). Mäta vatten: 
Undersökningar av sött och salt vatten, 3 uppl. http://www.matavatten.se/Mata_Vatten_3.pdf  
131 Fredrik Holmberg har också gjort mätningar hösten 2017 men då dessa inte inkluderat flödesmätningar inkluderas 
dessa ej heller i denna beräkning. 
132 Genomsnittet inklusive de två mätningarna som är noll blir 11,3 l/s. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:947700/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:947700/FULLTEXT01.pdf
http://www.matavatten.se/Mata_Vatten_3.pdf
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Att döma av figurerna 27-30 förefaller vattenflödet gå ner då halterna går upp (se även bilaga 3 för 

sambandsanalys). Man kan dock också ana att halterna inte går ner på motsvarande sätt vid de två 

topparna i vattenflöde. Härmed är det utspädande sambandet inte hundraprocentigt. Förslagsvis kan 

ett ökat vattenflöde bero på tillfälligt stor mängd nederbörd eller kanske snösmältning. Vid dessa 

större vattenflöden är det också rimligt att vattnet "tar med sig" en större mängd av fosfor, kväve och 

eventuellt andra ämnen från de ytor som vattnet passerar på sin väg till diket. Både Feuerbach och 

konsultföretaget WRS talar om att tillfälliga flödestoppar förekommer. Enstaka mättillfällen missar 

dessa. 
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Figur 28. Uppmätt vattenflöde och kvävehalt i Gunnarsbydiket 2018–2019. Källa: ÅMHM. 

Figur 27. Uppmätt vattenflöde och fosforhalt i Gunnarsbydiket 2018–2019. Källa: ÅMHM. 
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För att bedöma totalbelastningen har för varje mättillfälle tagits det uppmätta värdet på vattenflöde 

(liter/sekund) gånger halten fosfor respektive kväve (mikrogram/liter). Detta ger en uppskattning av 

belastningen i mikrogram per sekund för det aktuella tillfället. Den uppskattade årliga belastningen  av 

kväve och fosfor har sålunda framställts ur 22 respektive 24 beräkningar. 

Så kallade boxplots har framställts ur alla dessa beräknade värden för den årliga transporten av fosfor 

och kväve i de båda dikena. Alla beräknande värden för belastning av näringsämnen i Gunnarsbydiket 

jämförs med alla beräknade värden på belastningen i Guttorpdiket. I vardera boxplot finns det alltså 

22 värden för Gunnarsbydiket och 24 värden för Guttorpdiket. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

500

1000

1500

2000

2500

2018-05-20 2018-07-09 2018-08-28 2018-10-17 2018-12-06 2019-01-25 2019-03-16

V
at

te
n

fl
ö

d
e,

 l/
s

Fo
sf

o
rh

al
t,

 µ
g/

l

Fosforhalt Vattenflöde

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2018-05-20 2018-07-09 2018-08-28 2018-10-17 2018-12-06 2019-01-25 2019-03-16

V
at

te
n

fl
ö

d
e,

 l/
s

To
ta

lk
vä

ve
h

al
t,

 µ
g/

l 

Kvävehalt Vattenflöde

Figur 29. Uppmätt vattenflöde och fosforhalt i Guttorpdiket 2018–2019. Källa: ÅMHM. 

Figur 30. Uppmätt vattenflöde och kvävehalt i Guttorpdiket 2018–2019. Källa: ÅMHM. 
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Beräknas medelvärde för kvävebelastning för 

Gunnarsbydiket landar det på 3 100 kg/år. Vad gäller 

fosfor ligger medelvärdet på 47 kg/år. För Guttorpdiket 

ligger kvävebelastningen i medeltal på 1 500 kg/år och 

fosforbelastningen på 190 kg/år. För kväve ser vi alltså 

en mycket större spridning i Gunnarsbydiket än i 

Guttorpdiket. Det finns dock en väldigt stor osäkerhet 

att ta aritmetiska medelvärden med så stor variation; 

stora variationer i flödet kan dra upp eller dra ner 

medelvärdet orimligt mycket.133 

Det statistiska testet Wilcoxon rangsummetest utfördes 

för att jämföra om man med fog kan säga att det 

föreligger någon statistisk signifikant skillnad mellan 

kväve- respektive fosforutsläppen från de två dikena. 

Testet visar att det finns en sådan skillnad i så motto att 

Guttorpdiket transporterar mer fosfor än 

Gunnarsbydiket. Det finns dock ingen statistiskt 

signifikant skillnad med avseende på kväve. Följer vi 

däremot de fyra provtagningsplatserna i 

Gunnarsbydiket (se bilaga 4A-C) är det tydligt hur 

kvävebelastningen rör sig nedströms för varje mätplats 

innan utfallsdiket till Träsk vilket skulle indikera att 

kompostverksamheten är huvudkällan till kväveflödet. 

Slutsatsen utifrån dessa begränsade mätningar är alltså 

att det inte går att säga om det är på grund av ”slump” 

eller av kompostverksamhet som Gunnarsbydiket 

uppvisar högre kväveutsläpp än Guttorpdiket under 

2018–2019. På grund av att mätpunkten vid 

Gunnarsbydiket påverkas av också andra verksamheter i 

avrinningsområdet är det troligt att kompostverksamhetens belastning är lägre än vad uppskattningen 

här antyder. Det står däremot klart att fiskodlingen under samma tid har stått för mer fosforutsläpp än 

kompostverksamheten. 

 

 
133 Om man istället tittar på medianvärden så är dessa för Gunnarsbydiket vad gäller kväve 2 200 kg/år samt vad gäller 
fosfor 27 kg / år. För Guttorpdiket är motsvarande siffror 1 000 kg/år och 147 kg/år. 

Figur 31. Beräkningar av total fosforbelastning (kg/år). 

Figur 32. Beräkningar av total kvävebelastning (kg/år). 
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3.2. Vivastby träsk 

Vid de Ålandsomfattande naturvårdsinventeringarna vid början av 1970-talet omgärdades Vivastby 

träsk av låglänta betesmarker med täta videbuskage och odling.134 Det fanns tydliga tecken på 

övergödning. Att här fanns ett mejeri 1912–1951, Sunds andelsmejeri, tyder på att här fanns gott om 

uppfödning av boskap. År 1920 hade mejeriet hela 435 kor som levererade 515 000 kg mjölk.135  

Numer finns ett ca 100 m långt täckdike från Träsk ner till Vivastby träsk. Täckdikningar minskar 

möjligheten till tillrinning jämfört med öppna diken. Å andra sidan sker ingen ombildning från 

nitratkväve till luftkväve som i ett öppet dike.136 

Ökningen av fosforkoncentrationerna såsom förespeglas i figur 34 kan relateras till läckande 

sedimentfosfor vilket till stor del lagrats från fiskodlingens utsläpp. De ökade 

kvävekoncentrationerna mellan 1987 och 2019 kan förklaras av kvävetransporten från 

kompostverksamheten. 

För att bedöma belastningen från Träsk till Vivastby träsk har en massbalansberäkning genomförts 

utifrån mätningar 2018–2019 på näringskoncentrationer och alla nollskilda flödesvärden. Beräkningen 

är ingen vetenskaplig modellering, enbart en fingervisning. Beräkningarna visar att den årliga 

belastningen av näringsämnen från Träsk till Vivastby träsk är ca 6 000 kg kväve och ca 270 kg 

 

 
134 Kulves (1970), 36f. 
135 Taipale, B. Vivarsby mejeri. https://sites.google.com/site/bossetaipale/sund/vivarsby-mejeri  
136 P. Feuerbach, personlig kommunikation, 20.5.2019. 

Figur 33. Drönarbild på Vivastby träsk av Tom Wiklund 2016. 

 

https://sites.google.com/site/bossetaipale/sund/vivarsby-mejeri


 

 

46 

 

fosfor.137 Jämförs detta med summan av inflöde från det norra diket till Träsk blir massbalansen 

negativ på så sätt att det transporteras ca 1 600 kg kväve och ca 30 kg fosfor mer från Träsk än vad 

som tillförs norrifrån. Man kan också uttrycka det som att ca 1/4 av utflödet av kväve och ca 1/10 av 

utflödet av fosfor kommer från andra källor än från det norra utfallsdiket. Möjliga förklaringar för 

detta är läckande sediment, kvävefixering, brukad jord, strandbeten och avlopp. 

Till viss del påverkas också Vivastby träsk av ett nordostligt sidodike från högre skogspartier. Under 70- 

och 80-talen fanns bakom bergåsen en mindre rävfarm vilken troligtvis medfört näringsutsläpp. 

Huruvida Träsk också belastats beror på var avfallet spridits. Inga mätningar finns för ifrågavarande 

dike; det låter sig inte heller alltid göras då vattenmängderna är små. 

Figur 34. Uppmätta koncentrationer av näringsämnen utifrån alla tillgängliga vattendata på alla provpunkter i Vivastby träsk. 

De uppmätta fosfor- och kvävekoncentrationerna givet djup och olika tidpunkter ger vid handen en 

dålig ekologisk status. Siktdjupet på sommaren ligger på mellan 0,1–0,2 m och på vintern mellan 0,5–

0,6 m.138 

3.3. Övre viken 

Övre viken beskrevs på 70-talet som en grund slättlandssjö omgiven av åker och betesmarker.139 Också 

denna sjö var påverkad av övergödningen vilket den rika vegetationen vittnade om. Under 70-talet 

sprängdes utloppet till Finbyviken.140 

Mellan Vivastby träsk och Övre viken rinner två sidodiken från väst. Ett sidodike härrör från 

Västergård, ett annat från Myrornas skogs- och myrmarker via Norrgård med en västlig förgrening till 

 

 
137 Beräkningen baseras på flödena från Guttorpsdiket och Gunnarsbydiket från norr utgående från data 2018–2019. 
138 Rädda Lumparns provtagningar 2019. 
139 Kulves (1970), s. 45. 
140 Planeringsrådet i landskapet Åland (1978). Vattenskyddsplanen. 
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Mattas (bilaga 4G och 4I). Näringskoncentrationerna från det första sidodiket är märkbart högre än det 

andra, vilket lär härröra från jordbruket. 

Svartbäckens vatten som rinner ut till Övre vikens södra strand är brunt. Höga näringshalter har 

uppmätts i dess utlopp redan 1987 även om de sedan dess minskat.141 I dess tillrinningsområde finns 

stora arealer av jordbruk, som per hektar gödslad åkermark tillsätter 134 kg kväve och 16 kg fosfor i 

Svartbäcken.142 Medelhalten för kväveflödet är 1,4 mg/l och för fosforflödet 0,06 mg/l.  

I diket mellan sjöarna har flödet av fosfor ökat märkbart de senaste 30 åren (se bilaga 4E). Men 

jämfört med Vivastby träsk är koncentrationerna lägre i Övre viken. Detta bör bero på bland 

annat den utspädning som sidodikena står för i förhållande till de extrema näringsutsläppen 

uppströms. Fiskodlingens spillvatten påverkade tidigt sjön, speciellt i de stötvisa pumpningarna 

av spillvatten under 80-talet.143 Det oaktat gör de uppmätta fosforkoncentrationerna gällande 

att Övre viken når klassificeringen dålig status. Två mätvärden ger otillfredsställande status. 

För kväve ligger klassificeringen och väger mellan dålig och otillfredsställande status. Siktdjupet 

är lika litet som vid Vivastby träsk, alltså 0,1–0,2 m på sommaren och 0,6–0,7 m till vintern.144 

 

 
141 Granlid (1987), s. 12. 
142 Stjernman Forsberg, L. & Andersson, S. (2017). Typområden på Åland. Årsredovisning 2017. SLU på uppdrag av Ålands 
landskapsregering, s. 8. https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/typomraden-
2018-01-15_rapport_typomraden_aland_0.pdf  
143 Granlid (1987). 
144 Rädda Lumparns provtagningar 2019.  

Figur 35. Uppmätta koncentrationer av näringsämnen utifrån alla tillgängliga vattendata på alla provpunkter i Övre viken. 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/typomraden-2018-01-15_rapport_typomraden_aland_0.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/typomraden-2018-01-15_rapport_typomraden_aland_0.pdf
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3.4. Hummelviken 

Hummelviken beskrevs på samma sätt som Övre viken i naturvårdsinventeringarna vid början av 1970-

talet.145 Ett kort sidodike från det höglänta östra området flyter in till Hummelviken. Landskapets 

fastighetsverk äger marken på hela östra sidan (Bomarsund) som utgörs av ett ängs- och 

betesområde.146 

Ingen statusklassificering görs av Hummelviken då det formellt sett inte uppfyller kriterierna för en sjö, 

ej heller finns det några mätningar härifrån på senare tid. Däremot finns beräkningar från SMHI, vilka i 

genomsnitt indikerar ungefär lika stora fosforhalter men högre kvävehalter under 2004–2013 än 

1981–1987 enligt vad figur 36 visar. 

3.5. Finbyviken 

Vid de Ålandsomfattande naturvårdsinventeringarna vid början av 1970-talet beskrevs Finbyviken som 

ett igenväxande viksystem med brackvatten.147 (Tidigare inkluderas också Svinösund i ”Finbyviken”.) I 

övrigt såg Finbyviken ut som de norra sjöarna. Idag är viken fylld av vass (jämför figur 38 med 45).  

Ingen statusklassificering görs av Finbyviken då den inte klassas som sjö, samtidigt som få mätningar 

har gjorts här. Däremot finns en provtagningsplats efter landsvägen före Finbyviken vars data förevisas 

nedan. De mätningar som gjordes 1981 och 1987 har liknande kväve- och fosforvärden. 

 

 
145 Kulves (1970), s. 45. 
146 Landskapets fastighetsverk (2019). Norra Bomarsunds skötselklasser. 
147 Kulves (1970), s. 45f. 

Figur 36. Uppmätta koncentrationer av näringsämnen utifrån alla tillgängliga vattendata på alla provpunkter i Hummelviken. 
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3.6. Utloppet Svinö sund - 
Estviken 

De halvisolerade Östersjö-havsvikarna 

anses vara hotade och beaktansvärda. De 

fungerar inte sällan som viktiga 

lekområden för flera fiskarter och den 

rikliga vegetationen ger både skydd och 

föda till fiskynglen. Vid övergödning är 

gäddan ofta den som försvinner då vassen 

breder ut sig. Inte så förvånansvärt har 

Svinö sund och dess mynning i Estviken 

länge tjänat som fiskeplats. Estviken var 

under 1950- och 1960-talet en sandstrand 

men i dagens läge täckt av vass.148 

Ortsbefolkningen förtäljer att 

fiskfångsterna de senaste åren inte alls 

uppgår till de tidigare mängderna.  

Svinö sund påverkas av 

Näsängens sidodike från öster 

(se figur 40). Det är särskilt 

påverkat av jordbruket att 

döma av de i synnerhet 

extremt höga 

kvävekoncentrationerna givet 

tillrinningsområdets yta. Läs 

mer under kapitel 4.1. 

 

 

 
148 Tunón & Kvarnström (2019), s. 26. 

Figur 37. Uppmätta koncentrationer 
av näringsämnen utifrån provstation 
Finby 3 i diket innan Finbyviken.  

 



 

 

50 

 

Först trodde man att fiskodlingen i Guttorp inte skulle utgöra någon miljöpåverkan så här långt nere i 

systemet. Men under 1980-talet gavs flera indikationer på att så var fallet. Bland annat hade organiskt 

material från Träsk påträffats här 1987.149 Mätningar lite längre ut i norra Lumparn under 1990-talet 

visade dock att siktdjupet var mindre än 2,5–3,0 m men att syremättnaden var god. 150 Troligtvis spär 

den högre vattenomsättningen i nordöstra Lumparn ut Finbydikets utsläpp. 

 

 
149 Granlid (1987) 
150 Se t.ex. Östman, M. & Blomqvist, E. M. (1997). Tillståndet i åländska skärgårdsvatten – en översikt av situationen 
under 1980- och 1990-talet, långtidsvariationer samt förslag till kvalitetsparametrar för den åländska vattenlagen. Husö 

Figur 38. Uppmätta koncentrationer av näringsämnen utifrån alla tillgängliga vattendata på alla provpunkter i Svinösund. 

Figur 39. Drönarbild på Finby viken i förgrunden av Tom Wiklund 2016. 
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4. Belastningskällor i hela systemet 

Påverkan indelas i extern belastning och intern belastning. Av den externa har vi redan redogjort för 

två punktkällor under kapitel 3.1 och 3.2. Därtill tillkommer den diffusa belastningen vars källa inte kan 

fastställas med säkerhet. Det omfattar framför allt jordbruk, djurhållning, skogsbruk och avlopp. Den 

interna belastningen står för sedimenterad näring som läcker naturligt. Därutöver kan konstateras att 

det i området, liksom för många andra platser på Åland, finns avslutade verksamheter (t.ex. 

pälsdjursfarm och avfallsupplag) från vilka 

näringsbelastning har tillkommit Finbydiket. 

4.1. Jordbruk och djurhållning 

Som framgått ur kapitel 3 är hela Finbydiket 

sedan urminnes tider präglat av 

kulturlandskap. Den åländska jorden är 

naturligt bördig på grund av den rika kalkhalten 

i de lösa jordlagren. Industrialiseringen 

medförde en konstgödselanvändning som 

märkbart påverkade vattenkvaliteten. Tidigare 

använde jordbrukarna gödseltyper där allt 

fosfor inte togs upp av grödorna.151 Vid 

Finbydiket odlades förr också gödselintensiv 

 

 
biologiska station. 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167318/forskningsrapportno951997.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 
151 Tunón & Kvarnström (2019), s. 97. 

Figur 41. Upptrampad och nerskitad betningsstrand vid Träsk ur Peter 
Feuerbachs rapport från 2016. 

Figur 40. Uppmätta koncentrationer av näringsämnen utifrån alla tillgängliga vattendata från Näsängens sidodike. 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167318/forskningsrapportno951997.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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sockerbeta så näringsläckaget var sannolikt högre än idag.152 Odling av sockerbeta liksom för den skull 

potatis ökar samtidigt jorderosionen.  

Mycket har hänt som minskat lantbrukets näringsläckage. Det har skett i form av förbättrad 

konst- och stallgödselhantering, minskad djurhållning, minskad använd jordbruksareal och 

anläggandet av våtmarker. Det finns också ett antal ekologiska jordbruk i området. Naturliga 

förändringar som den successiva övergången från gödselkrävande grödor till vallodling ger 

också minskat läckage. Ålands hushållningssällskap och Ålands Producentförbund uppskattar att 

det odlas vall på ungefär hälften av området.153 Det beror också på förändringen mot större 

gårdar, påverkat av EU:s strukturfondsprogram. Vi ser exempel på minskade 

näringskoncentrationer i Svartbäcken från 80-tal jämfört med idag. 

Sjöarna har varit intensivt betade under många år. Att döma av mejeriets verksamhet under tidiga 

1900-talet, fanns i området en hel del boskap som krävde sina strandbeten. På senare tid minskade 

betningstrycket vilket igenväxningen vittnar om. Peter Feuerbach påträffade 2016 betande nötkreatur 

på Träsks västra strand på en mycket upptrampad yta om 100 m2.154 Avföringshögarna hade direkt 

kontakt med dikesvattnet, som i sin tur var 30 m från sjön. Belastningen bedömdes vara betydande. I 

den officiella rapporten från landskapsregeringen skrevs styckena kring betningen om. En bild på 

vattningsställena för nötkreaturen togs också bort. Detta för att understryka värdet av strandbetande 

boskap. Båda rapportversioner benämner dock inte det faktum att betning också bidrar till att äta bort 

vegetation vilket för bort näringen. Enligt SMHI:s belastningsmodell är emellertid strandbetningen inte 

en av de största utsläppskällorna.  

Det finns också ett antal gödselstackar som 

ÅMHM har tillåtit under 2000-talet inom det 

omedelbara avrinningsområdet, även om de är 

i mindre betydelse för näringsutsläppen totalt. 

Enligt uppgifter är området från Övre viken till 

Svinö sund särskilt drabbat av 

stallgödselspridningen. I Svartbäckens 

avrinningsområde står stallgödselspridningen 

för mellan en tredjedel och en femtedel av 

kvävetillförseln.155 Vid Svartbäcken i Finby finns 

en stallgödselcontainer på ca 60 m3 där gödslet lagras inför spridningen i området. EU:s nitratdirektiv 

som finns införlivad i den åländska vattenlagen sedan 2000 och specificerad i det så kallade 

nitratbeslutet från 2016 föreskriver i korthet att stallgödsel får spridas ut i den mängd som jorden kan 

absorbera det och inte efter den 31 oktober. Särskilda regler finns för spridning nära vattendrag (t.ex. 

 

 
152 Tunón, Kvarnström & Roto (2020). 
153 Tunón, Kvarnström & Roto (2020). 
154 Feuerbach (2016), s. 3. 
155 Linefur, H. & Andersson, S. (2019). Typområden på Åland. Årsredovisning 2017/2018. SLU på uppdrag av Ålands 
landskapsregering. 

Figur 42. Fördelning av fosfortillförsel av gödseltyp enligt Linefur & 
Andersson (2019). 

 



 

 

53 

 

5 metersregeln), men de små dikena anses inte omfattas av definitionen. En handfull av varandra 

oberoende observatörer med anknytning till området erfar dock att det förekommer att gödslet inte 

plöjs ner, att gödslet lämnas i vallar och att man kan se påverkan i dikena vid nederbörd.  

De två senaste åren var speciella. Den varma sommaren 2018 hade lett till en situation där lantbruket 

önskat förlängning av perioden då stallgödsel fick spridas ut på åkrarna. Landskapsregeringen beviljade 

anhållan med en förlängning fram till den 10 november.156 Året 2019 var däremot förhållandevis blött. 

Det ledde till att spridningen inte kunde komma igång på allvar förrän hösten, och då var tidsfristen 

kort. Det ledde också till en förlängning, denna gång till den 20 november.157 Resultatet blev att 

stallgödsel i högre grad än tidigare rann ut direkt till Finby viken - Svinö sund så till den grad att fiskare 

påträffat oväntat material i sina nät ute i Estviken.  

 

 
156 Ålands landskapsregering (2018a). Dnr. ÅLR 2018/8831, protokoll nr. 48. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr48-2018-enskild-s4.pdf 
157 Ålands landskapsregering (2019c). Dnr. ÅLR 2019/8013, protokoll nr. 48. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr48-2019-enskild-s4-
skrivfelskorrigerad.pdf 

Figur 43. Betning vid Övre vikens östra strand 2019. Foto: Håkan Tunón. 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr48-2018-enskild-s4.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr48-2019-enskild-s4-skrivfelskorrigerad.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr48-2019-enskild-s4-skrivfelskorrigerad.pdf
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Landskapets fastighetsverk äger marken på den östra sidan av den nedre delen av Finbydiket 

(Bomarsund). I arrendeavtalen finns inget skrivet om minimering av näringsbelastning.  

Ännu idag är lantbrukets markanvändning invid Finbydiket stor jämfört med andra åländska 

dikessystem.158 Ytterligare insatser planeras därför. Ålands hushållningssällskap har som exempel 

aviserat ett intresse att arbeta med jordbrukare för strukturkalkningsprojekt för att minska 

fosforläckaget.159 

4.2. Skogsbruk 

Skogsbrukets näringsläckage har länge varit underskattat trots att det bedöms vara mindre än det 

naturliga läckaget.160 Nya dikningar av skog kan medföra vattenpåverkande utsläpp för fler än 10 år 

 

 
158 Corine Land Cover (2018). I SYKE, EEA, 2019. 
159 Tunón, Kvarnström & Roto (2020). 
160 Naturresursinstitutet (2019). Nya beräkningar av belastningen på vattendrag: näringsbelastningen från skogsbruket 
större än tidigare beräknat. https://www.luke.fi/sv/nyheter/nya-berakningar-av-belastningen-pa-vattendrag-
naringsbelastningen-fran-skogsbruket-storre-an-tidigare-beraknat/  

Figur 44. Drönarbild på Övre viken (t.v.) och Hummelviken (t.h.) av Tom Wiklund, 2016. Jordbrukslandskapen ligger täta inpå. 

https://www.luke.fi/sv/nyheter/nya-berakningar-av-belastningen-pa-vattendrag-naringsbelastningen-fran-skogsbruket-storre-an-tidigare-beraknat/
https://www.luke.fi/sv/nyheter/nya-berakningar-av-belastningen-pa-vattendrag-naringsbelastningen-fran-skogsbruket-storre-an-tidigare-beraknat/
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framöver. Den naturliga urlakningen per hektar på Åland ligger på 0,4–0,5 kg kväve och 0,01–0,02 kg 

fosfor årligen.161  

I takt med klimatförändringens ökande årsnederbörd kommer skogsbrukets läckage att öka. 

Den leder också till en ökad frekvens av naturkatastrofer som Alfrida. De stormskador vid 

Alfrida som påträffats i området är dock förhållandevis begränsade och omfattar framför allt 

Träsks omedelbara tillrinningsområde men också uppströms i Svartbäckens 

tillrinningsområde.162 

Det intensiva hyggesbruket som involverar en 

omfattning markberedning, körskador och stora 

dikningar är speciellt påfrestande för vattendragen. 

Förnyelseavverkningar och beståndsvårdande 

avverkningar ska anmälas till landskapsregeringens 

skogsbruksbyrå. Inom de senaste 20 åren har 

sådana anmälts i Myrorna, med avrinning till 

Gunnarsby och Övre viken, omkring Träsk, öster om 

Vivastby träsk och vid Långberget med avrinning till 

Övre viken. Flera av de senare har gjorts med FSC-

certifiering vilket innebär att vissa grundprinciper 

för hållbar avverkning följts. Inga betydande 

kalavverkningar har anmälts inom Finbydikets 

omedelbara närhet. Det ska också nämnas att alla 

avverkningar ändå inte anmälts, exempelvis då kompostverksamheten lät hugga ner en nästan 4 ha 

stor skog som skulle användas till deponi (se s. 23–24). 

Den skog som landskapets fastighetsverk äger (Bomarsund) lyder under den allmänna skötselplanen 

från 2018.163 I den framgår bland annat att ingen skogsgödsling får ske och att låglänta, fuktiga partier 

inte genomgår någon markberedning. 

Skogsgödslingen var mer vanligt förr i tiden även om den förekommer i vissa återbeskogningar. 

Gödslingen av skog inom Gunnarsbyområdet med lakvatten från kompostområdet har troligtvis haft 

en viss påverkan på det västra utfallsdiket till Träsk.  

4.3. Avlopp 

Det kommunala avloppsnätet i Sund är kopplat till Lotsbroverket i Mariehamn. Efter att kommunen 

involverat sig i miljöproblemen i Träsk 2018 bestämdes att avloppsledningen skulle förlängas från 

 

 
161 Ålands landskapsregering (2018b). SkogsÅland 2027, s. 43. 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/skogsaland_2027.pdf  
162 Ålands landskapsregering (2019d). Stormskador 2019. 
https://aland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1eeb6af8fb014d9ab4546a73f7861547 
163 Landskapets fastighetsverk (2018). Anvisningar för Skötseln av Landskapets skogsfastigheter. 

Figur 45. Målning över Finbyviken av Bo Högnäs i Volter Holmströms 
ägo. Notera vassutbredningen mot dagens situation (figur 38). 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/skogsaland_2027.pdf
https://aland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1eeb6af8fb014d9ab4546a73f7861547
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Finby fram till Gunnarsbyvägen så att också fiskodlingen och komposten kunde ansluta sig. Även 

enskilda avlopp och lantbruk skulle kunna göra det.164 Fiskodlingens fastigheters avloppsvatten går 

idag genom ledningen. Ålandskomposten är inte ännu ansluten på grund av att Sunds kommun avböjt 

anhållan om mottagande mellan oktober-april. Enligt Bengt Karlsson anger kommunen som orsak att 

avloppsnätet inte klarar av spillvattnet på grund av den stora risken för inläckage.165 

Kommunteknikern anför å sin sida att inläckaget inte är annorlunda än i andra kommuner. 

En överhängande risk är att pumpstationerna kan brädda, dvs släppa ut orenat avloppsvatten. De 

pumpstationer som kan ha betydelse finns i Smedsböle och Finby och sköts av Norra Ålands 

Avloppsvatten Ab. De har inte registrerat några betydande breddningar.166 Men det är troligt att 

naturkatastrofen Alfrida i januari 2019, vilken medförde långvariga elavbrott, påverkade 

ledningsnätets förmåga att pumpa vatten till det centrala reningsverket. Att förse pumpstationer med 

reservkraft är inte en liten satsning. En annan svårighet är den bristande kapacitet som finns i hela 

avloppssystemet som kan medföra toppflöden vilket i sin tur medför läckage.167 Det kan vara särskilt 

utmanande vid mycket nederbörd; hösten 2019 torde ha varit en sådan situation. Pumpstationerna i 

området har dessutom inte några bräddningsbassänger. Lotsbroverket förväntas uppnå sin 

maxkapacitet inom några år, varför frågan förtjänar särskilt fokus.  

Det finns ca 70 enskilda avlopp i Finbydikets omedelbara närhet och ca 40 i det närmsta 

området i Svartbäckens tillrinningsområde med en kapacitet som uppgår till 25 

personekvivalenter.168 Dessa är tillståndspliktiga och prövas hos Sunds kommun. De senaste 

normkraven för enskilda avlopp trädde i kraft den 1 januari 2014 med krav på fosforreduktion 

på 80 % och kvävereduktion på 40 %. Det finns flertalet enskilda avlopp i området som inte 

uppnått de nya normkraven. Enbart 10 enskilda avlopp i Finbydikets närhet har erhållit någon 

typ av tillstånd under de senaste 10 åren. Då enskilda avlopp har bedömts leda till upp till fem 

gånger så stor näringsbelastning jämfört med hushåll anslutna till reningsverk169 är dess lokala 

påverkan till Finbydiket troligtvis också av betydelse. 

4.4. Intern belastning 

Även om det externa tillflödet upphörde över en natt skulle sedimenten läcka fosfor för en lång tid 

framöver på grund av de grunda sjöarna och ställvisa syrefria förhållandena. Forskning visar att 

 

 
164 Ålands radio (2018). Svar om övergödda träsket Träsk. https://alandsradio.ax/nyheter/svar-om-overgodda-trasket-
trask  
165 Karlsson (2020). 
166 E. Molinder, personlig kommunikation, 28.1.2020. 
167 Ålands vatten (2016). VA-översikt Åland. Uppdraget av Ålands landskapsregering, s. 14. 
http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/bilaga_7._va-oversikt.pdf 
168 Sunds kommun (2019). Sammanställt material om normuppfyllnad av enskilda avlopp i området, Erik Nordback. 
169 Johansson, M. & Lennartsson, M. (2001). Kretsloppsanpassad avloppsrening för enskilda hushåll. Natur och Miljö & 
Coalition Clean Baltic. 

 

https://alandsradio.ax/nyheter/svar-om-overgodda-trasket-trask
https://alandsradio.ax/nyheter/svar-om-overgodda-trasket-trask
http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/bilaga_7._va-oversikt.pdf
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sedimenttillväxten i eutrofa sjöar kan vara 1 cm årligen och att sedimenttransporten i odlade områden 

kan vara 50–100 gånger högre än i skogsområden.170 

En sedimentsanalys gjordes redan 1987 och visade på att fosfor redan då sedimenterat särskilt i 

Träsk.171 Två år efteråt gjordes en uppgrundning av landskapsstyrelsen. Prover i Träsk utfördes 

igen 2018 på tre provpunkter ner till 17 cm djup.172 (Längre ner än så anses inte vattnet 

interagera med fosforn.) Proverna visade att det fanns en låg andel mobil fosfor men mycket 

hög andel av organisk fosfor vilket inte är ovanligt för grunda, övergödda sjöar. Den organiska 

fosforn tyder på nedbrutet material som efter en tid blir mobil fosfor som är lättlösligare. Ingen 

mätning gjordes i det översta sedimentskiktet, där vi vet att den mest läckagebenägna fosforn 

brukligen finns. De i övrigt höga värdena innebär att det bör ha sedimenterats mycket fosfor 

både då och nu och att internbelastningen är betydande. Sedimentupptagning torde vara 

aktuellt. Det är av vikt att förvissa sig om frånvaron av tungmetaller inför eventuella 

gödseländamål. Det finns risk för att skadliga kemikalier har läckt ända från 

kompostverksamheten mot bakgrund av de vattenprover som gjorts i utfallsdiket efter 

rotzonen.173 

4.5. Naturliga processer 

Även utan mänsklig påverkan sker ett naturligt läckage av vattenlösliga ämnen från det 19 km2stora 

tillrinningsområdet. Den naturliga belastningen dämpas samtidigt av naturlig filtrering i dikessystemet 

(retention) genom bland annat sedimentering. Finbydikets grunda sjöar och dess slingrande sidodiken 

ökar sannolikheten för retention. Dygnsmedeltemperaturer har för perioden 2017–2019 generellt legat 

mycket höga, vilket gynnat processen då nitrat ombildas till kvävgas.  

Det sker också en tillförsel av näringsämnen från atmosfären, s.k. atmosfärisk deposition. 

Kvävenedfallet bedöms generellt ha ökat minst trefalt sedan 1900-talets inledning174 för att idag stå 

för uppemot en tredjedel av den åländska kvävebelastningen och halva fosforbelastningen.175 Det är 

främst kväve som utnyttjas som växtnäring (så kallad kvävefixering). För flera sjöar i systemet finns 

albestånd intill strandkanterna, i synnerhet Träsk. Forskning visar att alars kvävetillskott kan uppgå till 

156 kg per hektar och år.176  

 

 
170 Ripl, W. & M. Eiseltová (2010). Criteria for the sustainable restoration of the landscape. Ur: Eiseltová, M. (red.): 
Restoration of lakes, streams, floodplains and bogs in Europe. Principles and case studies. Conservation and 
management 3, Springer verlag, s. 1- 24 
Björk, S. (2010). The evolution of lakes and wetlands. Ur: Eiseltová, M. (red.): Restoration of lakes, streams, floodplains 
and bogs in Europe. Principles and case studies. Conservation and management 3, Springer verlag, s. 25-35. 
171 Granlid (1987). 
172 Sandström, S., Agström-Norlin, O., & Huser, B. (2018). Analysrapport fosforfraktionering. SLU på uppdrag av Rädda 
Lumparn. 
173 Egenkontrollprogrammets mätserier för Ålandskomposten, ÅMHM. 
174 Mats Wallin (1992). Belastningsmodeller för närsaltutsläpp i kustvatten: speciellt fiskodlingars miljöpåverkan, s. 83. 
175 ÅSUB (2019). Statistisk årsbok för Åland (Red. Gerd Lindqvist). Mariehamn. 
176 Se exempelvis van Cleve, K., Viereck, L.-A., & Schlentner R. L. (1971). Accumulation of Nitrogen in Alder (Alnus) 
Ecosystems Near Fairbanks, Alaska. Arctic and Alpine Research 3(2): 101–114. 
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Också klimatförändringen kommer att ge sina spår på näringsläckaget i form av ökad risk för mer 

nederbörd. Förhållandet är tämligen enkelt: Ju mer nederbörd, desto större utlakning av markytan. 

Dessutom medför ökad nederbörd ökad grumling då större mängder jordmaterial spolas i 

dikessystemet.  

4.6. Belastningsöversikt 

Hur ser belastningen ut till sjöarna? SMHI:s belastningsmodell från 2018 kan delvis svara på den frågan 

även om den främst är ämnad för större kustvattenområden. Som grund till modellberäkningarna 

finns inte de vattenprover som gjorts från de två stora punktkällorna fiskodlingen i Guttorp och 

kompostverksamheten i Gunnarsby, däremot ges ett värde för industri- och avloppsreningsbelastning 

utifrån schabloner. I detta sammanhang avser kategorin enbart industriell belastning då 

avloppsreningsverk inte finns i området. Ej heller tar SMHI:s modell i beräkningen den interna 

belastningen. Av massbalansberäkningen i kapitel 3.2 framgår att läckande sediment troligtvis 

förklarar en del av näringsflödet nedströms. Hur stor denna interna belastning faktiskt är vet vi inte.  

För att visualisera näringsbelastningen förutom de två största punktkällorna samt internbelastningen 

förevisas nedan genomsnittlig årlig belastning av kväve och fosfor per källa per de översta tre 

delavrinningsområdena (se delavrinningsområden i figur 3). Diagrammen använder SMHI:s kategori 

TNW där den modellerade ”mätpunkten” hamnar i diket efter sjöarna ifråga. Retention i både mark 

och ytvatten har dragits bort. För Vivastby träsk ingår förutom det egna delavrinningsområdet också 

delavrinningsområdet för Träsk. För Övre viken inkluderas både Vivastby träsks och Träsks 

delavrinningsområden i tillägg till Övre vikens delavrinningsområde. Det ska noteras att även om 

belastningsmodellen ger sken av att vara specifik och avancerad är modellen inte ämnad för små 

Figur 46. Det gamla mejeriet i Vivastby. Foto: Anselm Sjöblad digitaliserad av Johan Granlund. 
http://granlundslada.blogspot.com/2017/04/vivasteby-en-intressant-by-pa-aland.html 

http://granlundslada.blogspot.com/2017/04/vivasteby-en-intressant-by-pa-aland.html
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delavrinningsområden, varför modellens resultat för ifrågavarande områden avviker från verkligheten. 

Modellens resultat förevisas likväl för att ge en fingervisning.   

Den årliga totalbelastningen till diket efter Träsk är 1 937 kg kväve och 48 kg fosfor. Kategorin 

avloppsreningsverk/industri står för ungefär lika mycket näringsbelastning som jordbruket. 

Beräkningar i kapitel 3.1.3. gör gällande att fiskodlingens årliga belastning till Träsk uppgår till i 

medeltal 1 500 kg kväve och 190 kg fosfor medan kompostverksamheten uppgår till i medeltal 3 100 

kg kväve och 47 kg fosfor.177 Det skulle i sådana fall betyda att punktkällornas utsläpp vida överstiger 

det SMHI:s belastningsmodell uppskattar för samma verksamhetskategori. Med de beräknade 

siffrorna blir punktkällornas totalutsläpp högre än den diffusa externbelastningen sammanlagt. Dessa 

 

 
177 Återigen kastas en brasklapp för risken för felmarginaler med avseende på kompostverksamhetens utsläpp. 
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uträknade värden är dock på inget sätt representativa längre bak i tiden; fiskodlingen och komposten 

var ännu större förorenare vid verksamheternas start. För fiskodlingen är siffrorna redan inaktuella 

med tanke på den nya reningsanläggningen. 

I Vivastby träsks utloppsdike uppgår den årliga kvävebelastningen till 2 738 kg och fosforbelastningen 

till 66 kg. Det är särskilt jordbruket som ökar i andel av totalbelastningen med avseende på både kväve 

och fosfor jämfört med Träsks delavrinningsområde. Industri/avloppsreningsverk står nu som den näst 

största belastningskällan. Med tanke på flödet från Träsk kan vi sålunda räkna med att utsläppen från 

kompostverksamheten och fiskodlingen syns också i utloppet från Vivastby träsk. 
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Vi har nu passerat Övre vikens och Hummelvikens jordbruks- och beteslandskap vilket tydligt syns i 

och med att dessa två kategoriers utsläpp adderats. I och med tillflödet av näringsämnen från främst 

Myrorna i väst ökar också skogens näringsbelastning. Den årliga belastningen till Hummelviks 

utloppsdike av kväve beräknas till 9 842 kg och fosfor till 261 kg.  

5. Behov av mer data 
För att göra sig en bättre bild av Finbydikets ekologiska status samt belastningskällor föreligger ett 

behov av mer datainsamling under en längre period.  

• Dikesproverna som gjordes 2018–2019 på beställning av miljöbyrån på landskapsregeringen 

bör återinföras. Mätintensiteten bör vara månadsvis, helst varannan vecka, under en hel 

säsong. Ytterligare mätningar kan ske efter ytterligare förbättringsåtgärder. Det är av stor 

betydelse att alltid inkludera flöde då mätningar görs då massbalansberäkningar kan göras 
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tillsammans med mätningar om näringskoncentrationer. Orsaken att ÅMHM, som gjort 

vattenproverna, inte alltid inkluderat detta är att beställaren, miljöbyrån, inte efterfrågat det 

med hänvisning till SMHI:s modellerade flöden. Specifika modelleringar för Finbydiket 

möjliggörs av en tät mätintensitet som inkluderar verkliga flöden. 

• Förutom de mätpunkter som finns behöver ett införas längre ut i Estviken för att bedöma 

Finbydikets slutliga påverkan till Lumparn.  

• Kompletterande sedimentprover behövs. De tidigare proven i Träsk 2018 gjordes inte på 0–3 

cm djup, inte heller under vinterförhållanden. Med rätt djupintervall kan en modell användas 

för att uppskatta internbelastningen utifrån fosforfraktionerna. Förekomsten av tungmetaller 

behöver likaså utredas. Detsamma behövs för Vivastby träsk, men även övriga sjöar bör 

övervägas.  

• Vissa fiskinventeringar har utförts.178 En fortsättning av fiskinventeringar med årsvisa 

uppföljningar är fördelaktigt. Vi vet från tidigare att bottenlevande fisk trivs i övergödda sjöar 

och tar över bottensamhällena.  

Förutom ytvattnets status bör också grundvattnet beaktas. Stor risk för läckage till grundvattnet 

föreligger vid kompostområdet i Gunnarsby, vilket framgår ur ÅMHM:s inspektion över 

kompostmassan nordöst om anläggningen (se 3.1.2). Grundvattenprovtagningar har utförts sedan 

2014. Dessa är gjorda på vissa anvisade platser med ett visst intervall. Lakvattnets spridningsvägar har 

emellertid aldrig kartlagts. För att göra det görs ofta konduktivitetsanalyser.179 En sådan har gjorts på 

Åland – på Tärnebolstad avfallsdeponi i Finström nära dricksvattentäkten Långsjön-

Markusbölefjärden.180 Konduktiviteten är ett mått på andelen lösta salter i vattnet. Eftersom detta 

påverkar vattnets ledningsförmåga kan förändringar mätas med elektromagnetiska pulser. För att ta 

reda på om det finns betydande risk för att lakvattnet har betydande påverkan på 

grundvattenkvaliteten rekommenderas en sådan analys i Gunnarsbyområdet. 

6. Slutsatser 
Näringsbelastningen har varit och är betydande på Finbydikets sjöar samt dess sidodiken. Det är 

rimligt att anta att lantbruk pågått här under åtminstone 600 år. Vid Cedercreutz klassificeringar av de 

åländska sjöarna på 1930-talet omnämndes Finbydikets sjöar som näringsrika och när 

naturinventeringar gjordes på 1970-talet hade övergödningen från lantbruket accelererat. När 

fiskodlingen anlades 1979 trodde man att dikessystemet skulle tjäna som naturlig rening. Det visade 

sig medföra ödesdigra konsekvenser för särskilt Träsk och Vivastby träsk. Förutom tillflödet av 

näringsämnen har förändringen av Finbydikets saltbalans från söt till bräckt tillbaka till söt påverkat 

det biologiska vattenlivet. Kompostverksamhetens utsläpp kunde ej heller begränsas trots att 

landskapsstyrelsen redan 1998 varnade för att en fältdeponi kunde medföra ”risk för 

 

 
178 Sundström, L. (2018). Provfiske i Finby dikessystem, Sund. Ålands landskapsregering. 
179 Naturvårdsverket (2008). Lakvatten från deponier. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-
8306-9.pdf  
180 Finströms kommun (2014). Kontamineringsundersökning vid Tärnebolstad avfallsdeponi. 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8306-9.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8306-9.pdf
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näringsämnesläckage till omgivningen”.181 Historiken över verksamheten visar på hur verksamheten 

tagit till ad hoc lösningar som extra fältblandningar, spridning av lakvatten till åkrar, en dysfunktionell 

våtmark samt lagringsplatser för de kompostmassor som inte gått att sälja, vilket under åren totalt sett 

medfört stora utsläpp till Gunnarsbydiket. 

Vattenprover som gjorts mellan 2018–2019 visar att fiskodlingen stått för den största delen 

fosforbelastning och kompostverksamheten stått för den största delen kvävebelastning till Träsk. Men 

den övriga näringsbelastningen i hela Finbydiket spelar också sin roll i övergödningsproblematiken. 

Framför allt beror detta på lantbruket som ännu skulle ha möjlighet att minska näringsläckaget 

avsevärt. Skogsbruk och avlopp har också förbättringspotential. Även om vi skulle upphöra med alla 

externa utsläpp över en natt skulle det fortfarande ta lång tid innan sjöarna skulle uppnå god status på 

grund av den interna fosforbelastningen från sedimenten. 

Den ekologiska statusen med avseende på parametern fosfor är tveklöst dålig på i stort sett alla sjöar 

och vid alla tidpunkter då fosforhalt har mätts under 2018–2019.182 Undantaget är vid två mättillfällen 

i Övre viken, där två mätningar är otillfredsställande. Näringskoncentrationerna är extremt höga i 

Träsk medan Vivastby träsk har mycket höga värden. Halterna i Övre viken är överlag inte lika extremt 

dåliga som de tidigare nämnda, om än fortfarande mestadels dåliga. Då effekten avtar så tydligt 

nedströms i systemet pekar det på att Träsk är mest påverkat av de två punktkällorna fiskodlingen och 

kompostverksamheten. Dess fosforkoncentration i sedimenten pekar på fiskodlingens decennielånga 

belastning. Övre viken tycks inte vara lika påverkad av dessa punktkällor på grund av Svartbäckens 

utspädande effekt. Vad gäller dikesmätningarna uppfyller ingen mätplats god status om Finlands 

referensvärden för sjödiken tillämpas. Visserligen kan dikena vara i relativt gott skick även utan att ha 

uppnått en sådan klassificering då diken automatiskt har en viss buffertförmåga för förhöjda 

näringshalter så som Svartbäcken. Men det gäller inte för de flesta övriga sido- och mellandikena som 

med sin algtillväxt och bruna färg bär vittnesmål om övergödningen (se exempel i figur 21).  

De som levt länge i naturen har sett förändringarna. Andjakten i Finbydiket har helt upphört. Det som 

tidigare betraktades som Ålands värdefullaste fågelplats tappade sin betydelse. Fiskdöd har påträffats i 

sjöarna. Det kan stinka. Fisknäten är smutsiga och fiskfångsten dålig. Vassen breder ut sig. 

Badmöjligheterna har försämrats.   

Upprördheten är ofta stor då reningsverk går sönder. Men för en långsam och stadig 

miljöförstöring uteblir inte sällan de reaktioner som krävs. Den här rapporten talar sitt tydliga 

språk: Finbydiket är nu efter särskilt 40 års höga näringsutsläpp en fullbordad miljökatastrof.  

Det finns emellertid flera positiva aspekter så som fiskodlingens nyligen ibruktagna reningsanläggning, 

Sunds kommuns avloppssatsning och arbete med delgeneralplan för Finby, landskapsregeringens 

vattenövervakning och utvecklingsprojekt, Hushållningssällskapets intentioner att starta 

utvecklingsprojekt för jordbruket, Ålandskompostens beredvillighet att hitta sätt att minska läckaget 

 

 
181 Ålands landskapsregering (1998). 
182 Notera att slutsatserna om sjöarnas ekologiska status görs på basen av bristfälliga data såsom angetts i kapitel 1.2. 
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samt den ökande medvetenheten hos skogs- och lantbrukarna för vattenvård. Inte minst ska de 

markägare som finns i området ges erkänsla för att ha drivit på för ett ökat myndighetsansvar. Med 

det stora engagemang som finns från olika parter är förutsättningarna goda för att minska 

belastningen på Finbydiket. 

Samtidigt kommer dessa uppräknade åtgärder inte att räcka till för att uppnå vattenramdirektivets 

målsättning om god ekologisk status senast 2027 och Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendas 

målsättning om att allt vatten ska uppnå god kvalitet med dess delmål att kunna dricka direkt ur 

sjöarna senast 2030. Historiken förtäljer, att så länge det inte funnits ekonomisk-juridiska incentiv att 

vidta nödvändiga reningsåtgärder, går reningsarbetet för sakta. Dessutom finns ett behov av att öka 

den strategiska styrningen och stärka den politiska beställningen om att uppnå vattenmålen.  

I ett led att förenkla förståelsen av Finbydikets situation har alla tillgängliga kvantitativa data från 1978 

fram till 2020 (se bilaga 1) sammanställts i ett Business Intelligence datasystem. Denna rapport har 

använt sig av parametrarna kväve och fosfor, men systemet kan också användas för att se på andra 

parametrar, sjö för sjö – dike för dike. Datasystemet erbjuds till alla aktörer som hjälp för att förstå 

situationen och för att bedöma behovet av kommande åtgärder.  

Målet är klart. Nuläget finns nu beskrivet. Förhoppningen är att denna rapport kan få berörda parter 

att gå vidare i nästa steg: att planera prioriterade åtgärder och bestämma vem som ska stå för 

kostnaderna. På det sättet samlar samhället kraft för ett ökat ansvarstagande från alla involverade 

parter.   

Figur 47. Träsk hösten 2019. Foto: Sigrid Hedbor. 
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7. Bilagor 
Bilaga 1. Dataunderlag för diagram av näringskoncentrationer 

KÄLLA PROVTAGNINGSPLATSER ÅR 

PETER FEUERBACH Träsk 2016 

FISKERIBYRÅNS MÄTNINGAR  Fiskodlingens utlopp, Vivastby träsk, Övre viken och Hummelvik 1978–9, 1983–5 

HUSÖ BIOLOGISKA RAPPORTER Fiskodlingens utlopp, Inlopp Träsk, Utlopp Träsk, Inlopp Vivastby Träsk, Utlopp Vivastby träsk, Inlopp 
Övre viken, Utlopp Hummelviken, Inlopp Finbyviken, Svinösund, Utlopp Estviken 

1981 

Fiskodlingens utlopp, Gunnarsby utfallsdike, Dike före träsk, Inlopp Träsk, Utlopp Träsk,  
Inlopp Vivastby Träsk, Utlopp Vivastby träsk, Dike nedan Vivastby träsk, Utfallsdike nedan Vivastby träsk 
Dike efter träbron nedan Vivastby träsk, Inlopp Övre viken, Svartbäcken utfallsdike, Utlopp 
Hummelviken, Gårdsbron vid Vårdövägen, Finbyviken, Efter Finbyviken vid Näsängens utfallsdike, 
Svinösund 

1987 

FREDRIK HOLMBERG Utlopp fiskodling, Gunnarsbydikets utlopp, Dike ovan Träsk, Dike nedan Träsk, Dike vid Deläng, Dike 
nedan Vivastby träsk, Dike nedan Hummelvik, Näsängen, Svinösund mynning 

2017 

FISKODLINGENS 
EGENKONTROLLPROGRAM 

Fiskodlingens utlopp 2010–2020 

KOMPOSTVERKSAMHETENS 
EGENKONTROLLPROGRAM 

Lakvattenbassäng, Utgående rotzon 2007–2020 

Våtmark 2007–2014 

ÅMHMS VATTENPROVTAGNINGAR 
FÖR RÄDDA LUMPARN OCH 
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

Gunnarsbyvägen, Gunnarsbydiket vid vägen, Gunnarsbydikets utlopp, Fiskodlingens utlopp, Dike ovan 
träsk, Dike nedan Träsk, Dike nedan Vivastby träsk, Första sidodike nedan Vivastby träsk, Andra sidodike 
nedan Vivastby träsk, Näsängen, Svinösund. 

2018–2019 
 

Svartbäcken Finby, Dike innan utlopp Svartbäcken, Dike nedan Hummelviken 2014–2019 

 

Dessa datapunkter finns i det Business Intelligence datasystem som Power Page skapat och som utgjort underlag för diagram i rapporten. I systemet finns även 

Ålandskompostens grundvattenprover samt sedimentprover 1987 och 2018. 
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Bilaga 2. Statusklassificering genom uppmätta näringshalter för Träsk, Vivastby träsk och Övre viken  

Det bör återigen nämnas att statusklassificeringen nedan enbart gäller för parametrarna kväve och fosfor och inte för sjöarnas ekologiska status i helhet. 

  

Plats Djup 
(m) 

Datum Totalhalt 
kväve (µg/l) 

Totalhalt fosfor 
(µg/l) 

EK kväve (refv. 
400) 

Klass kväve EK fosfor (refv. 
10) 

Klass fosfor 

Inlopp Träsk - Medel 1981 1080 155 0,370370370 Måttlig 0,064516129 Dålig 

Utlopp Träsk - Medel 1981 670 93 0,597014925 God 0,107526881 Dålig 

Inlopp Träsk - 1987-05-19 - 75 - - 0,133333333 Dålig 

Utlopp Träsk - 1987-05-19 - 68 - - 0,147058824 Dålig 

Inlopp Träsk - 1987-06-30 964 83 0,414937759 Måttlig 0,120481928 Dålig 

Utlopp Träsk - 1987-06-30 752 75 0,531914894 Måttlig  0,133333333 Dålig 

Inlopp Träsk - 1987-08-11 610 62 0,655737705 God 0,161290323 Otillfredsställande 

Utlopp Träsk - 1987-08-11 798 75 0,501253133 Måttlig 0,133333333 Dålig 

Inlopp Träsk - 1987-08-25 920 82 0,434782609 Måttlig 0,121951220 Dålig 

Utlopp Träsk - 1987-08-25 985 73 0,406091371 Måttlig 0,136986301 Dålig 

Inlopp Träsk - 1987-09-01 1024 68 0,390625 Måttlig 0,147058824 Dålig 

Utlopp Träsk - 1987-09-01 922 68 0,433839479 Måttlig 0,147058824 Dålig 

Inlopp Träsk - 1987-09-15 981 69 0,407747197 Måttlig 0,144927536 Dålig 

Utlopp Träsk - 1987-09-15 964 64 0,414937759 Måttlig 0,15625 Otillfredsställande 

Träsk1 - 2016-09-15 4930 709 0,081135903 Dålig 0,014104372 Dålig 

Träsk2 - 2016-09-15 5190 762 0,077071291 Dålig 0,01312336 Dålig 

Träsk3 - 2016-09-15 4850 725 0,082474227 Dålig 0,013793103 Dålig 

Träsk S5 0,7 2018-05-30 4030 769 0,099255583 Dålig 0,013003901 Dålig 

Träsk A 0,5 2019-06-03 1850 268 0,216216216 Dålig 0,037313433 Dålig 

Träsk B 0,7 2019-06-03 2260 332 0,17699115 Dålig 0,030120482 Dålig 

Träsk B 0,7 2019-09-05 4740 892 0,084388186 Dålig 0,011210762 Dålig 

Träsk A 0,5 2019-09-05 5090 639 0,078585462 Dålig 0,015649452 Dålig 



 

 

67 

 

Träsk B 0,7 2019-09-05 4740 892 0,084388186 Dålig 0,011210762 Dålig 

Inlopp Vivastby träsk - Medel 1981 675 101 0,592592592 God 0,099009901 Dålig 

Utlopp Vivastby träsk - Medel 1981 600 75 0,666666667 God 0,133333333 Dålig 

Inlopp Vivastby träsk - 1987-05-19 - 83 - - 0,120481928 Dålig 

Inlopp Vivastby träsk - 1987-06-30 800 67 0,5 Måttlig 0,149253731 Dålig 

Utlopp Vivastby träsk - 1987-06-30 834 95 0,479616307 Måttlig 0,105263158 Dålig 

Inlopp Vivastby träsk - 1987-08-11 759 78 0,527009223 Måttlig 0,128205128 Dålig 

Inlopp Vivastby träsk - 1987-08-25 985 73 0,406091371 Måttlig 0,136986301 Dålig 

Utlopp Vivastby träsk - 1987-08-25 764 51 0,523560209 Måttlig 0,196078431 Otillfredsställande 

Inlopp Vivastby träsk - 1987-09-01 896 67 0,446428571 Måttlig 0,149253731 Dålig 

Inlopp Vivastby träsk - 1987-09-15 964 68 0,414937759 Måttlig 0,147058823 Dålig 

Vivastby träsk 0,4 2019-06-03 4190 317 0,095465394 Dålig 0,031545741 Dålig 

Vivastby träsk 0,4 2019-09-05 2800 76 0,142857143 Dålig 0,131578947 Dålig 

Inlopp Övre viken - Medel 1981 595 87 0,672268908 God 0,114942529 Dålig 

Inlopp Övre viken - 1987-06-30 - 65 - - 0,153846154 Otillfredsställande 

Inlopp Övre viken - 1987-08-25 915 46 0,437158470 Måttlig 0,217391304 Otillfredsställande 

Inlopp Övre viken - 1987-09-01 905 50 0,441988950 Måttlig 0,2 Otillfredsställande 

Inlopp Övre viken - 1987-09-15 1128 74 0,354609929 Otillfredsställande 0,135135135 Dålig 

Övre viken 1 1985-08-26 - 72 - - 0,138888889 Dålig 

Övre viken 2 1985-08-26 - 75 - - 0,133333333 Dålig 

Övre viken 3 1985-08-26 - 77 - - 0,12987013 Dålig 

Övre Viken 2 2019-06-03 1540 187 0,25974026 Otillfredsställande 0,053475936 Dålig 

Övre Viken 1 2019-06-03 1520 161 0,263157895 Otillfredsställande 0,062111801 Dålig 

Övre Viken 1 2019-09-05 1270 73 0,31496063 Otillfredsställande 0,136986301 Dålig 

Övre Viken 2 2019-09-05 1200 67 0,333333333 Otillfredsställande 0,149253731 Dålig 
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Bilaga 3. Diagram på analys av Träskdikens näringshalter som en funktion av vattenflöde

y = -3,0926x + 225,06
R² = 0,0635
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y = -322,78x + 11974
R² = 0,1165
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Bilaga 4. Diagram på näringshalter i sido- och mellandiken som ej 
redan redovisats ovan med karthänvisningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notera att bokstäverna inte 

matchar förteckningen i ÅMHM:s 

provtagningsprogram, denna 

uppställning är enbart avsedd för 

ifrågavarande rapport. 
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A. Gunnarsbydiket vid Gunnarsbyvägen 

B. Gunnarsbydiket efter Österäng 

C. Gunnarsbydike innan utfall 
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D. Guttorpdiket efter egenkontrollprogrammets mätpunkt 

E. Utfallsdike till Träsk 

 

F. Dike mellan Träsk och Vivastby Träsk 
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G. Första sidodiket till dike nedanför Vivastby Träsk 

H. Dike mellan Vivastby Träsk och Övre viken 

I. Andra sidodiket till dike nedanför Vivastby Träsk 
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J. Svartbäcken Finby                              K. Svartbäcken Sundsvägen innan utlopp 

 


