
Skydda vattnet
HEMIFRÅN 
Vattnet är vår allra viktigaste naturresurs, nu och i framtiden.  
Rent vatten i kranen är ingen självklarhet – inte ens här på Åland.  
Just nu har vi gott om rent vatten i våra vattentäkter men läget  
förändras och vi måste säkra tillgången för framtiden. Det fina är  
att även du kan hjälpa till att skydda vattnet. 

RE NT VAT TE N TILL ALL A

OROANDE TREND PÅ ÅLAND:

Mätningar visar att  
vattenkvaliteten i våra sjöar  
är otillfredsställande och  
dessutom försämras, efter  
att i årtionden ständigt  
ha blivit bättre.

ÅLANDS VATTEN AB ÄR ÅLANDS STÖRSTA DRICKSVATTENPRODUCENT OCH PRODUCER AR VATTEN ÅT CIRK A 75 PROCENT AV 

ÅLÄNNINGARNA. DRICKSVATTNET TAS IDAG FR ÅN DE TRE INSJÖARNA LÅNGSJÖN, DALK ARBY TR ÄSK OCH MARKUSBÖLEFJÄRDEN. 

TILLSAMMANS K AN VI SE TILL ATT SÄKR A TILLGÅNGEN PÅ RENT DRICKSVATTEN I FR AMTIDEN. VATTEN. A X – VATTENSK YDD. A X



Har du klarat en enda dag i ditt liv utan vatten?  
Inte många av oss har det. Alla kan hjälpa till att 
skydda vattnet och när du bor inom ett vatten-
skyddsområde är det extra viktigt att tänka på hur 
du påverkar vattnet. 

Hushållen är en av de stora utsläpps källorna av mil-
jögifter. En del miljögifter vädrar vi ut, annat sköljer 
vi ner i avloppet då vi tömmer skurhinken, vrider ur 
trasan, borstar tänderna, tvättar bilen, gödslar träd-
gården, duschar eller tvättar kläder. Utsläppen från 
varje hushåll må vara små, men den sammanlagda 
miljö påverkan är stor.

VAKTA RÅVARAN
Effektiv vattenrening är bra men lika viktigt är en bra 
råvara, alltså rent vatten i våra sjöar. Därför måste vi 
behandla våra vattentäkter varsamt och skydda dem från 
utsläpp och föroreningar. Det finns många enkla sätt att i 
vardagen minska sin påverkan på grundvattnet och våra 
vattentäkter.

 * Undvik vaxdukar och dukar med smutsavstötande 
material som kan innehålla mjukgörare. Läs mer i vårt 
informationsblad om farliga ämnen. 

 * Undvik konservburkar av metall eftersom de kan ha en 
skadlig lack på insidan av burken.

 * Köp gärna ekologiskt och närproducerat. Vid val av 
ekologiska matvaror slipper du bekämpningsmedel och 
vid val av lokalproducerad mat hjälper du till att ut-
veckla vår lokala matproduktion. Sedan 2017 finns en 
hållbar livsmedelsstrategi för Åland formulerad, den 
hittar du via www.landsbygd.ax/producentforbundet.

I VARDAGSRUMMET

 * Fråga efter miljömärkta möbler och elektronik.  Genom 
att fråga efter miljömärkta varor hjälper du till att 
 driva marknaden åt rätt håll. Stor efterfrågan ger 
 större utbud och bättre priser på de kemikalie- och 
miljösmarta alternativen.

 * Vädra och håll rent. I damm samlas rester från hem-
mets kemikalier. Speciellt viktigt är det att hålla rent 
runt elektronik som kan avge både flamskyddsmedel 
och ftalater. Undvik att skölja ner damm i avloppet 
eftersom reningsverket och vårt vatten inte heller vill 
ha kemikalierna.

 * Hantera lågenergilampor och lysrör på ett säkert sätt 
eftersom de kan innehålla kvicksilver. Om en sådan 
lampa har gått sönder, samla upp rester med hjälp av 
ett fuktigt papper och förvara i en sluten behållare tills 
du kan lämna in behållaren märkt med “kvicksilver” 
till insamlingen för farligt avfall.

 * Undvik möbler och inredning som är ytbehandlade 
med smuts- och/eller vattenavvisande ytskikt eller 
flamskyddsmedel. Fråga i butiken, kan de inte svara be 
dem fråga leverantören.

I STÄDSKÅPET

 * Använd inte onödigt kraftfulla rengöringsmedel, man 
kommer långt med såpa, diskmedel, soda, ättika och  
miljömärkta produkter.

 *  Miljömärkta rengöringsmedel bryts lättare ner vid 
rening av avloppsvatten.

 I TVÄTTSTUGAN

 * Tvätta mindre och vädra mer.

 * På Åland har vi medelhårt vatten, dosera tvättmedel 
enligt detta och efter hur smutsig tvätten är. 

 * Använd miljömärkta produkter.

 * Använd inte tvättmaskin med antibakteriella ämnen, 
såsom silver.

 * När du köper nya textilier, välj gärna begagnat eller 
titta efter OEKO-TEX märkningen.
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Skydda vattnet motPLAST OCH MIKROPLASTER Plast finns överallt i vår vardag och enorma mängder plast hamnar i 

hav och sjöar i form av små, små partiklar. Dessa så kallade mikroplas-

ter orsakar stor skada i den marina miljön och hos vattenlevande djur 

och organismer. All plast är inte fel, men vi behöver använda plasten så 

som den är avsedd för att hjälpa till att minska på mikroplasterna.
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Skydda vattnet rum för rum
I KÖKET

 * Undvik engångsartiklar.

 * Om du använder plast, välj rätt 
plast och undvik sorter med 
farligt innehåll. Se mer om plast 
i vårt informations blad om plast 
och mikroplaster. 

 * Torka bort fett med papper och 
släng bland bränn bara sopor. 
Fett ska inte spolas ner i avloppet 
eftersom det stelnar och täpper till ledningarna,  
både i själva fastig heten och i ledningsnätet.

 * Fyll diskmaskinen ordentligt och undvik att skölja 
 disken under rinnande vatten innan den sätts i 
 maskinen.

 * En halv diskmaskinstablett rengör oftast lika bra  
som en hel.

 * Undvik stekpannor, bakplåts-
papper, kastruller etc. med 
non-stick beläggning, välj 
hellre rostfritt, stål och gjut-
järn. Läs mer om non-stick 
beläggningar i vårt informa-
tionsblad om farliga ämnen.

Skydda vattnetMOT FARLIGA ÄMNEN 
Många av de produkter och varor som vi köper och använder varje 

dag innehåller kemiska ämnen. Ofta är dessa ämnen både farliga och 

långlivade i naturen. Våra avloppsreningsverk är inte heller byggda för 

att ta hand om svårnedbrytbara farliga ämnen. Men det finns sätt att 

minska spridningen.
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I BADRUMMET

 * Spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper.

 * Se till att ha en sophink i badrummet så att det är 
enkelt att kasta bomullstussar, tops, hår, mensskydd 
och liknande.

 * Välj i första hand parfymfria och miljömärkta pro-
dukter och skippa sköljmedlet.

 * Undvik väldoft på burk eller i tablettform i toaletten, 
det är en onödig kemikaliebelastning på inomhus-
miljön och i avloppen.

 * Skippa våtservetterna som innehåller flera olika 
 kemikalier.

 * Undvik krämer och produkter som innehåller mikro-
plaster. Plastpartiklar finns ofta i exempelvis skrubb-
kräm, duschtvål och tandkräm.

 * Undvik deodoranter, tvål och tandkrämer som 
innehåller bakteriedödande medel som triklosan.

 * Lämna alltid gamla mediciner till apoteket. Läs mer i 
vårt infoblad om läkemedel och vattenskydd.

 

I GARAGE OCH VERKSTAD

 * Lämna oljor, kemikalier, målfärgsrester, lösnings-
medel och liknande som farligt avfall till en återvin-
ningscentral.

 * Var uppmärksam på varningssymbolerna på olika pro-
dukter.

 * Förvara kemiska produkter inlåsta och i sina orginal-
förpackningar. 

 * Använd miljömärkta produkter.

I KLÄDKAMMAREN

 * Många syntetmaterial släpper ut mikro-
plaster då de tvättas. Undvik särskilt 
fleece och polyester som i test har visat 
sig vara de värsta bovarna.

 * Se till att köpa allväderskläder utan 
polyfluorerande impregneringsme-
del och om du impregnerar själv välj 
fluorfritt. Läs mer i vårt infoblad om 
fritid och friluftsliv och vattenskydd. 

 * Undvik plasttryck av PVC eftersom de kan 
innehålla mjukgörare. Många större kedjor har idag 
gått ifrån vinyltryck. Fråga i butiken innan du handlar.

 * Sport- och fritidskläder säljs ibland behandlade med 
bakteriedödande medel. Köp inte dessa. Ämnena föl-
jer med ut i tvättvattnet och tester visar att kläderna 
ändå inte luktar mindre eller tvättas mer sällan. 

 * När du köper nya textilier, välj gärna begagnat eller 
titta efter OEKO-TEX märkningen.
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Skydda vattnetMOT LÄKEMEDEL 
Användning och produktion av läkemedel ökar över hela världen. Och i samma 

takt ökar förstås mängden läkemedelsrester i naturen. Men det finns sätt att 

minska spridningen.

RE N T  VAT TE N  TI LL  A LL A
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FRITID OCH FRILUFTSLIV- ta hänsyn till vattnet Idrott, hälsa, natur och välbefinnande är viktiga ingredienser i ett hållbart 

samhälle, men de idrottsanläggningar som används får inte riskera att för-

sämra vår hälsa eller förorena miljön. Naturen måste vi vårda för att ha 

den kvar att njuta av även i framtiden. Ta hänsyn till vattnet då du ägnar 

dig åt olika fritidssysselsättningar och friluftsliv.
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UTE PÅ GÅRDEN

 * Om du använder växtnäring i din trädgård, se till att 
inte överdosera.

 * Använd inga kemiska bekämpningsmedel eller ogräs-
medel. 

 * Förvara alltid impregnerat virke, gödsel och kemikalier 
på hårdgjord yta (asfalt eller grus) och helst under tak.

 * Tvätta bilen i biltvätt eller gör-det-själv-hall där 
det finns rening av tvättvattnet. Om du står hemma 
på gräsmattan rinner vägsmuts och oljerester ner i 
grundvattnet och står du på uppfarten rinner det is-
tället ner i diken eller vägbrunnar.

 * Använd sand eller grus istället för salt på vinterhala 
vägar och uppfarter.

 * Se till så att inte uppställda maskiner läcker olja eller 
bensin.

 * Samla regnvatten att vattna med i trädgården.

 * Undvik engångsmaterial, vaxdukar och smutsavvisan-
de dynor och textilier. 

 * Undvik grillgaller med nonstick behandling.

Giftfri trädgård
Det finns giftfria sätt att undvika problem såsom ogräs, 
skadeinsekter och svamp i trädgården.

 * Välj motståndskraftiga plantor.

 * Förkultivera jorden & gödsla.

 * Använd odlingsväv.

 * Använd klisterfällor.

 * Plantor med bladlöss kan du duscha med vatten/ såp-
vatten.

 * Använd ogräshacka mot ogräs.

 * Dränera trädgården.

 * Beskär träd och buskar.

Båtförvaring
Om du har båten på vinterförvaring på gården tänk då på 
att båt botten färger kan innebära utsläpp av giftiga äm-
nen, inte bara i sjön eller i havet utan även på gårdspla-
nen när du målar eller tar bort färg.

 * Använd i första hand mekaniska metoder mot påväxt.

 * Vid mekanisk borttagning med högtrycksspolning, åk 
till en anläggning som har spolplatta med rening.

 * Om du väljer att använda båtbottenfärg, använd god-
kända medel, följ instruktionerna för produkten och 
använd medlet på rätt sätt.

 * Slipdamm och färgrester bör samlas upp och ska be-
handlas som farligt avfall och lämnas till närmaste 
återvinningscentral tillsammans med förpackningen.

 * Byt tampar på båten. Har du slitna tampar på båten? Byt 
dem och återvinn de gamla, eftersom mikroplast lossnar 
från slitna tampar. När du ändå passar på att byta tam-
par kan du satsa på nya av hampa eller bomull så slipper 
du sprida sånt som naturen inte kan bryta ned. Läs mer 
om båtliv i vårt infoblad ocm fritid och friluftsliv.

Hållbar konsumtion
Vad vi som konsumenter väljer att köpa påverkar oss själ-
va och andra människor, djur, natur och hela ekosystem. 
Gör aktiva val då du väljer att köpa varor. Begagnade va-
ror kan många gånger vara ett bättre alternativ för miljö 
och hälsa eftersom varorna ofta innehåller mindre ke-
mikalier och sliter mindre på naturens resurser. Se dock 
upp med skadade material och plaster som luktar starkt. 
Undvik även äldre kläder i fleece och polyester som ofta 
släpper från sig mer mikroplaster än nyare versioner av 
samma material.  På engelska finns det ett uttryck för 
hållbar konsumtion, "Refuse, reuse, reduce, reform, re-
cycle". På svenska säger vi minimera, återanvänd, mins-
ka, återbruka och återvinn.konsumtion.

Mål 7 Hållbara konsumtions och produktionsmönster,  
Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda

5 kap. 1 §

Så säger vattenlagen
Det är envars skyldighet att efter förmåga och 
tillfälle, genom aktivt handlande och genom 
att avstå från skadlig påverkan, skydda och 
vårda ytvatten så att det är i  sådant skick och 
har sådan beskaffenhet att där kan  finnas 
 sådana växter och djur som utgör för 
området normal flora och fauna utan 
påverkan av människan. §


