Sommaralanningen StenAnders Fellman har satt
ihop ett eget muddringsverk till försäljning.
Väldigt manga har visat
sig vara intresserade.
Behovet ar stort 1 dessa
övergödda tider, säger han
till Nya Aland.

ligen framtagen muddringsutrustning, som bestar av en
flotte och en sugpump.
-Jag surfade runt pA nätet
och hittade till slut en pump
som jag sag att skulie fungera.
Det ar egentligen en urinpump, som bönder använder
för att tömma sina gödseltankar med. Till att suga upp löst
Många lider av att deras stran- sediment från bottnarna fungder är igenvuxna av vass och erar den utmärkt, men den ar
att bottnarna är fulla av dy da främst avsedd för organsikt
och gyttja. Att muddra med material. Den har en skärfunken gravsko a kan vara bade tion som gör att vassrötter och
dyrt och sv rt; ibland gar det annan vegetation sönderdelas
inte att komma At stranden och pumpas bort tillsammans
utan att göra alltför stor skada med dyn, berättar Fellrnan.
p5 naturen.
Sten-Anders Felimans lös- Flera funktioner
ning DA robl lem et är en nvUtöver denna funktion kan
'
pumpen även användas till att
släcka bränder med.
-Eftersom pumpen lätt
transporteras med bil eller bat
kan man med fördel använda
den som brandsläckare vid
eldsvador. Den sprutar 1.000
liter vatten per minut och ar
alltsa väldigt effektiv som sadm, säger Feliman.. , . .
Innan man börjar muddra
maste man ta reda p&om det
kravs ett tillstand. På h a n d
far man muddra upp till 50
kubikmeter utan anmälan
och tillstandsprövning.
- Detta
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r 1.O00liter vatten i minuten, säger StenFoto: PRIVAT

Övergödningen och landhöjningen ar tvA faktorer som bidrar till att båthamnar och badplatser kan behöva muddras
ordentligt, menar Fellman. Har
pA bilden tillsammans med
Kurt-Erik Braner (till höger).
Foto: PRIVAT
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förutsatt att man deponerar
slammet på en nivå som ligger
över det högsta högvattnet.
-Den dy som man tar upp
passar perfekt som gödsel i
tradgardslandet, säger Fellman och fortsätter:
-Flotten är dessutom rolig
att använda som badflotte.
Utrustningen har testats
flera ganger under sommaren
och den fungerar bra. MAnga
har visat sig intresserade av
att köpa.
- Man kan ju gA ihop nagra
stycken och dela, eller sa kan
man köpa utrustningen och
hyra ut den da man inte själv
använder den.
Ar man intresserade av att
k ö ~ ett
a Drivat muddringsverk
sa lfar man kontakta ~ e i m a n .
Han tillbringar vinterhalvaret
i Sverige och säljer sin konstruktion där.
-Jag har inget näringstillstand pa Aland. Jag kommer
eventuellt att söka ett sadant
tili nästa Ar. I dessa övergödda tider finns ett stort behov
av muddringsutrustning. För
manga blir badplatser eller
bathus oanvändbara p&grund
av dy och vass, säger Fellman.
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