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Hörande 

Ni har nu möjlighet, med stöd av 28 § förvaltningslagen (ÅFS 2008:9), att 

framföra er åsikt eller lämna en förklaring med anledning av bifogade handlingar. 

Gör detta skriftligt till ÅMHM, Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn. Ert svar 

ska vara inkommet till myndigheten senast 21 dagar från utskicksdatum.  

 

Uppge ärendets diarienummer 2020-357 i ert svar. 

 

ÅMHM kan efter detta behandla ärendet och fatta beslut oberoende om ni 

framfört era åsikter. 
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Verksamhet 

Finströms Gård 

Pålsbölevägen 247 

Pålsböle 

Inspektion av djurstall över 30 djurenheter, nöt, 2020 

Inspektionsdatum: 01.07.2020, kl. 10:00-10:45 

Inspektionen utfördes av: Ann-Sofi Wikingson 

Närvarande vid inspektionen: Henrik Gustavsson 

Kontaktuppgifter 

Fakturamottagare 

Namn:  Finströms Gård 

C/o:  Gustavsson Henrik  

Gatuadress:  Pålsbölevägen 247 B 

Postnummer:  22310 

Postort:  Pålsböle 

Telefon:   

E-post:   

Verksamhetsutövare 

Namn:  Finströms Gård 

C/o:  Gustavsson Henrik 

Gatuadress:  Pålsbölevägen 247 

Postnummer:  22310 

Postort:  Pålsböle 

Telefon:  0457 5243 947 

E-post: finstromsgard@aland.net  

 

mailto:finstromsgard@aland.net
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Verksamhetsbeskrivning: För närvarande hålls 120 dikor, 150 ungdjur och 5 

tjurar i två olika djurstall, totalt ca 120 djurenheter. Köttproduktion. Det nya 

stallet från 2016 har plats för 80 dikor, resten hålls i den äldre byggnaden. Det 

äldre stallet har fastgödsel, det nya flytgödsel. Verksamheten ligger inom Ålands 

Vatten Ab:s vattenskyddsområde.  

Bakgrundsuppgifter Kommentar 

Datum för 

miljötillstånd/miljögranskning 

26.11.2008, ansökan om revidering 

inlämnat 21.12.2018. 

Verksamheten startade, ev. 

ombyggnation 

 

2006, nytt djurstall togs i bruk 2016, 

samt en ny foder-/maskinhall, gjuten 

platta för cisterner och pulpa (potatis) 

Utsläpp (mark, grundvatten, recipient) Dagvatten till Prästträsket 

Daglig bemanning Ja 

Inspektionsresultat (v. = villkor) 

 

Organisatoriskt ansvar och rutiner  
 

Kontrollpunkt Kommentar 

Miljöansvarig person (v.1) 

- Miljökunskap hos den ansvarige 

- och övrig personal 

Henrik Gustavsson 

Ok 

Ingen anställd, hjälp vid behov 

Minsta möjliga negativa miljöpåverkan 

(BAT) (v.1 och 7) 

- Lukt 

- Buller 

- Betestryck 

Ok 

Ok 

Ok, har tillgängligt över 100 ha  

Gödsel 

- Lagringskapacitet (v.2) 

- Tät gödsellagring (v.3) 

- Spridningsareal (v.5) 

- Ev. överlåtelseavtal (v. 12) 

- Gödslingsplan (v.6) 

 

Ok, platta med urinbrunn och 

flytgödselbassäng i betong 

Ok, förhöjd kant vid plattan 

Ok, 220 ha + sköter flera vallåkrar 

En del överlåtelser, ska skriva avtal 

Ok 

 

Uppsamling av ev. pressvatten (v.4) Inte aktuellt 

Stabilt svämtäcke eller liknande  Ok 

Spridning av gödsel inom 

vattenskyddsområde (v.6) 

Ringer miljöbyrån vid osäkra tillfällen 

 

Djurens gångvägar hårdgjorda  

 

Finns en rastgård 80*30 m, max 5 djur 

i taget, blir ingen belastning, torrt 
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Driftsjournal (v. 12) 

- Antal djur  

- Underhåll av konstruktioner 

- Uppgifter om gödselspridningen 

 

- Hanteringen av döda djur 

- Kemikalier 

 

Min Gård, anlitar Karin Ekström vid 

Ålands hushållningssällskap 

- 

Både i en dagbok (dagligen) och i 

planen 

I dagboken och registret, uppvisades ej 

- 

 

Rapporteringsskyldighet vid oförutsedd 

miljöförorening (8 § miljöskyddslagen)  

Information 

 

Avfallshantering 

Kontrollpunkt Kommentar 

Hantering av vanligt och farligt avfall   

(v. 11) 

- Lagring 

- Sortering 

- Transport 

- Mottagare 

  

Främst ensilageplast, lagras nu direkt 

på mark, körs till Ulfsby Gård för 

press/balning, oklart vart det sedan 

förs. 

Övrigt avfall sätts i bostadens kärl, 

hämtas av Kuhlmans Åkeri. 

Ingen verkstad eller spillolja. 

Hantering av döda djur (v. 8) 

 

Grävs ner utanför skyddsområdet, i 

Lindvik 

Fodersäckar och ensilageplast (v. 11) Oklart om godkänd hantering 

Kemikaliehantering 

Kontrollpunkt Kommentar 

Bränsleförvaring (v. 10) 

- Enkel eller dubbelmantlad 

- Invallning (obesiktade, <2m3) 

- Besiktning (>2m3, efter 25 år) 

2 st. på 2700 liter, från 2005, en äldre  

på 2000 l, bara tillfällig användning 

 

År 2030 

Området för bränslepåfyllnad: hårda, 

täta, möjligt för uppsamling av vätska 

 

 

Gjuten platta 

  

Absorptionsmedel tillgängligt Sågspån nära  

Förvaring av kemikalier (täta kärl, 

invallning eller avloppslöst, inomhus) 

(v. 9) 

Mycket lite kemikalier, 

bekämpningsmedel lagras inte på  

Gården, används direkt 

 

 

Säkerhetsdatablad på svenska -  

Biocider, råttgift 

 

Inget stort problem med råttor, 

använder inte råttgift pga husdjur, har 

examen  

Köldmedier, kontroller av ackrediterad Inte aktuellt  



 

6(7) 

 

  

firma 

 

Oljeavskiljare 

- Regelbunden tömning och 

besiktning 

 

Inte aktuellt   

Övrigt 

Kontrollpunkt Kommentar 

Avloppsvatten Bara i bostaden 

Dagvattenbrunnar - 

 

Sammanfattning 

Djurhållande verksamheten har i samband med nya djurstallet ändrat inriktning 

från tjurar till dikor och ungdjur. Planer finns för ännu en utbyggnad, främst för 

att förbättra hanteringen av djuren och fodret, inte främst för att öka på antal djur. 

Byggnaden planeras bli liknande som maskinhallen, med öppen långsida. Även en 

plansilo planeras att byggas. Finns ännu ingen fastställd tidsplan. 

Henrik journalför allt som händer på gården i en dagbok, som tyvärr var i en 

traktor vid inspektionen. Den ska uppvisas vid nästa inspektionstillfälle. 

Plasten lagras direkt på mark och körs en gång per år till Dick Gustafsson i 

Ulfsby. Där pressas plasten ihop. Henrik kände dock inte till vad som sen händer 

med plasten. Henrik behöver ta reda på vart plasten hamnar, dvs vem är 

slutmottagare av avfallet, och meddela ÅMHM. Ansvaret för avfallet kan inte 

överlåtas. 

ÅMHM önskar även få storleken/volymen på gödselplattan, urinbrunnen och 

nya flytgödseltanken. Meddela uppgifterna per e-post ann-

sofi.wikingson@amhm.ax eller telefon. 

Kom ihåg att meddela ÅMHM vid större förändringar i verksamheten.  

Information 

Under 2016 ändrades kemikalielagen FFS 599/2013. Numera, enligt 38§ punkt 2, 

kan bara jordbrukare/djurhållare som har examen i växtskyddsmedel använda 

skadedjursbekämpningsmedel inom sin egen verksamhet. Behörigheten 

kontrolleras även vid inköp av tex råttgift i butik. 

 

mailto:ann-sofi.wikingson@amhm.ax
mailto:ann-sofi.wikingson@amhm.ax
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Bakgrund 

Enligt ÅMHM:s verksamhetsplan för 2020 ska djurstall över 30 djurenheter, nöt, 

inspekteras.  Avgiften faktureras enligt Ålands landskapsregerings beslut 

(2018:99) om taxa för ÅMHM.  

 

 

 

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

 

 

Ann-Sofi Wikingson 

Miljöskyddsinspektör 
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