
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.

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.
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Verksamhet i och kring vattenområden regleras 
av  Vatten lag (1996:61) för landskapet Åland. På 
Åland finns dessutom tre vattenskyddsområden 
där  s ärskilda föreskrifter från 1988 gäller. Mark-
ägarna runt vattenskyddsområdena har en gång 
fått  ersättning för att skydda området.

VATTENSKYDDSOMRÅDEN PÅ ÅLAND

 * Dalkarby träsk, Jomala.

 * Långsjön, Jomala och Finström.

 * Markusbölefjärden, Finström.

Det finns även fyra andra vattendrag som fungerar som 
dricksvattentäkter. Dessa omges ännu inte av vatten-
skyddsområden.

Övriga vattentäkter

 * Borgsjön, Sund.

 * Lavsböle träsk, Saltvik 

 * Toböle träsk, Saltvik.

 * Oppsjön, Kökar.

BÅTLIV
I vattendomen från 1988 finns regler som rör båt livet 
i vattenskyddsområden för både privatpersoner och 
 företag:

 * På Dalkarby träsk är motorbåtstrafik inte tillåten. 
 Motorbåtstävlingar är inte tillåtna varken på Dalkarby 
träsk, Markusbölefjärden eller på Långsjön.

 * Motorfordonstrafik på sjöarna vintertid är inte tillåten.

 * Förbudet gäller inte nödvändig användning av motor
båt eller motorfordon i samband med jord- eller 
skogsbruk eller motsvarande näring. Trafik är även 
tillåten vid tjänsteärenden, sjuktransporter och 
 räddningsverksamhet.
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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. §



Du kan göra mer
Alla behöver rent vatten och alla kan också vara 
med och säkra tillgången i framtiden. Här har vi 
på Ålands Vatten samlat rekommendationer att 
använda sig av för att vara ännu mer varsam med 
vattnet än vad lagen idag föreskriver  – både i vat-
tentäkterna och i havet som omger oss.

FRILUFTSLIV

 * Allt du tar med dig ut i naturen ska du också ta med dig 
hem, eller sortera enligt anvisningar i sopkärl på plats.

 * Undvik engångsartiklar, plastpåsar och sugrör.

 * För matlagning i naturen där det inte finns eldstad re-
kommenderas gasolkök. Det finns också mattermosar 
som är speciellt framtagna för att ta med varm mat ut 
i naturen.

 * Toalettbesök i naturen bör göras så spårlöst som möj-
ligt och inte nära eller i vattnet. Papper grävs ner, göms 
undan, slängs i sopkärl eller tas med hem.

 * Undvik att köpa friluftskläder som sägs vara behand-
lade antibakteriellt eller anti lukt. De innehåller miljö-
farliga ämnen såsom silver, triclosan eller triclocorban 
som snabbt tvättas bort.

 * Undvik vattenavvisande kläder och sprayer som 
innehåller högfluorerande ämnen. Många av de kemi-
kalierna är svåra för reningsverken att fånga upp och 
de hamnar till slut i havet eller vattendragen.

 * Även skidvalla kan innehålla högfluorerande ämnen, 
då står det ofta “fluorcarbon” på förpackningen. Välj 
istället fluorfri valla i butiken. (Läs mer i vårt infoblad 
om farliga ämnen)

 * Har man möjlighet är det mycket bra om skräp som 
hittas i naturen plockas upp och tas med hem. Kanske 
”plogging”, att plocka skräp och jogga samtidigt, är en 
motionsform som kan intressera?

BÅTLIV

 * Påväxt av alger, havstulpaner och musslor på båt-
botten är ett problem eftersom vattenmotståndet och 
därmed bränsleförbrukningen ökar. Tyvärr innehåller 
kemiskt verkande båtbottenfärger ofta giftiga ämnen 
som påverkar vattenlevande organismer. Alternativ 
kan vara fysikaliskt verkande färg eller mekaniska 
metoder, såsom båtbottentvätt.

• Använd i första hand mekaniska metoder mot  
påväxt.

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

• Om du har möjlighet, förvara båten på en trailer så 
finns det inget behov av att bottenmåla.

• Om du väljer att använda båtbottenfärg, använd 
godkända medel, följ instruktionerna för produkten 
och använd medlet på rätt sätt.

 * Gammaldags tvåtaktare släpper ut nära 30 procent 
av bensinen oförbränd ut i vattnet. Välj fyrtaktare 
eller ännu hellre elutombordare som fungerar bra på 
 mindre vatten. 

 * Välj miljöbensin/alkylatbensin istället som är 90 % 
mindre giftig för vattenlevande organismer än vanlig 
E98. Den är dyrare per liter men om du inte kör så 
mycket blir inte merkostnaden så stor.

 * Var försiktig när du hanterar kemiska produkter, till 
exempel när du tankar båten eller oljar in bryggan.

 * Om du inte har toalett ombord, kissa i hink eller ta i 
land så att du inte kissar i vattnet.

 

TRÄDGÅRD

 * Använd sparsamt med växtnäring.

 * Undvik kemiska bekämpningsmedel.

 * Spara på både pengar och miljö genom att samla  
regnvatten att vattna blommorna med istället för 
kranvatten ur slang. 
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IDROTTSANLÄGGNINGAR

Besökare och idrottsutövare

 * Se till att ha ett tillräckligt antal sopkärl på  strategiska platser för 
att undvika nedskräpning. Se också till att det är behållare som 
håller fåglar och andra skadedjur borta. 

 * KRANmärk gärna er anläggning och sälj inte vatten på flaska. 

 * Uppmana anläggningens besökare att undvika engångs-
artiklar, plastpåsar och sugrör och att ta med sig skräp 
hem eller använda för ändamålet avsedda sopkärl. (Läs 
mer i vårt informationsblad om plast och mikroplast).

 * Undvik att köpa kläder som sägs vara behandlade 
anti bakteriellt eller anti-lukt. De innehåller miljö-
farliga ämnen såsom silver, triclosan eller triclocor-
ban som snabbt tvättas bort.

 * Undvik vattenavvisande kläder eller sprayer som 
innehåller högfluorerande ämnen. Välj istället vax
baserade impregneringar. Många av de här kemikalierna är svåra 
för reningsverken att fånga upp och de hamnar till slut i havet eller 
vattendragen.

Fallskyddbeläggningar och konstgräsplaner

 * Det är viktigt att gummigranulat från konstgräs planer samlas upp 
och återförs till planen så att det inte sprids i naturen. 

 * I dagvattenbrunnar ska det finnas filter för att fånga upp granulat 
som kommit ner i dräneringssystemet.

 * En konstgräsplan bör placeras innanför staket för att förhindra 
otillbörligt nyttjande som sprider gummi granulaten utanför planen. 
Det är också bra om det runt planen finns något som samlar upp 
den granulatflykt som sker. 

 * Försök att få idrottsutövarna att borsta av granulaten som fastnat 
i hår och / eller kläder på en särskild plats där det kan samlas ihop 
och återföras till planen.

 * Om det blir mycket granulat som hamnar i duschrum kan man 
överväga att även där sätta in ett granulatfilter.

Skötsel och underhåll av anläggningar

 * Undvik att använda bekämpningsmedel på gräsplaner och grönom-
råden samt rabatter. 

 * Om gräsplaner gödslas se noga anvisningarna på förpackningarna 
och överdosera inte. Tänk också på väderförhållanden och evene-
mang när underhåll och skötsel planeras för att undvika risker för 
besökare och omgivningen. 

 * Salta helst inte vägar och uppfarter på vintern, saltet kan påverka 
vattenkvaliteten och fräter på avlopps ledningarna. Välj istället sand.

 * Se till att inte maskiner och fordon läcker olja eller bensin och han-
tering av fordon och bränslen ska ske utan risk för hälsa och miljö. 

 * Undvik körning med tunga fordon på känsliga ytor.

• Gummigranulat används dels 
vid tillverkning av fallskydd och 
dels som tyngd på konstgräs-
planer. Vid tillverkning av plats-
gjutet fallskyddsgummi blandas 
granulaten med bland annat 
isocyanater. De är klassade som 
allergiframkallande, hälso skadliga 
och misstänks orsaka cancer. 
När massan har härdat avges 
inte längre isocyanaterna. Ofta 
gjuter man två lager.

• På konstgräsplaner består 
själva gräs stråna ofta av poly-
eten, som är en förhållandevis 
ofarligt plast. Men för att hålla 
mattan på plats använder man 
ofta gummi granulat som ligger 
som tyngder mellan stråna. Både 
granulat och plaststrån sprids i 
naturen via exempelvis dagvat-
tenbrunnar och är en källa till de 
mikroplaster som är ett problem 
i vatten dragen.

•Själva gummit kan ha olika 
kvalitet och innehåll. SBR-gum-
mi kommer från återanvända 
bildäck och misstänks innehålla 
många skadliga ämnen. Jungfru-
ligt gummi kan även det inne-
hålla olika tillsatser.  

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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