
SAMMANSTÄLLNING AV FOKUS- OCH EXPERTGRUPPER KOPPLADE TILL DET SÄRSKILDA MÅL SOM 

GRUPPEN I FÖRSTA HAND FÖRKNIPPAS MED 

Ålands producentförbund - Alla särskilda mål 
 

ÅPF, ungdomsutskott - att öka konkurrenskraften och 

marknadsorienteringen, med ett 

större fokus på forskning, teknik 

och digitalisering, 

 

- att förbättra jordbrukarnas 

position i värdekedjan, 

 

- att locka unga jordbrukare och 

underlätta affärsutveckling i 

landsbygdsområden, 
 

Ålands Natur- och miljö - att bidra till begränsning av och 

anpassning till 

klimatförändringarna och att 

främja hållbar energi, 

 

- att främja en hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark 

och luft, 

 
- att bidra till skyddet av den 

biologiska mångfalden, förbättra 

ekosystemtjänsterna och bevara 

livsmiljöer och landskap, 
 

Ålands näringsliv - att öka konkurrenskraften och 

marknadsorienteringen, med ett 

större fokus på forskning, teknik 

och digitalisering, 

 
Ålands hushållningssällskap - alla särskilda mål 

 

Ålands fåravelsförening - att bidra till skyddet av den 
biologiska mångfalden, förbättra 
ekosystemtjänsterna och bevara 
livsmiljöer och landskap 
 

- att öka konkurrenskraften och 

marknadsorienteringen, med ett 

större fokus på forskning, teknik 

och digitalisering, 
 



Föreningen Ålandsfåret - att bidra till skyddet av den 
biologiska mångfalden, förbättra 
ekosystemtjänsterna och bevara 
livsmiljöer och landskap 
 

- att öka konkurrenskraften och 

marknadsorienteringen, med ett 

större fokus på forskning, teknik 

och digitalisering, 
 

LAG - att främja sysselsättning, tillväxt, 

social delaktighet och lokal 

utveckling i 

landsbygdsområdena, däribland 

inom bioekonomi och hållbart 

skogsbruk, 
 

Miljöbyrån, vatten - att främja en hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark 

och luft, 

 

- att bidra till skyddet av den 

biologiska mångfalden, förbättra 

ekosystemtjänsterna och bevara 

livsmiljöer och landskap, 
 

Miljöbyrån, biodiversitet - att bidra till skyddet av den 

biologiska mångfalden, förbättra 

ekosystemtjänsterna och bevara 

livsmiljöer och landskap, 
 

Miljöbyrån, klimat - att bidra till begränsning av och 
anpassning till 
klimatförändringarna och att 
främja hållbar energi 

Miljöbyrån, veterinär - att förbättra EU-jordbrukets 

möjligheter att tillmötesgå 

samhällets krav när det gäller 

livsmedel och hälsa, däribland 

kravet på säkra, näringsrika och 

hållbara livsmedel, kraven på 

livsmedelsavfall och respekten 

för djurens välfärd.  
 

Infrastrukturavdelningen, bygg- och 
energiteam 

- att bidra till begränsning av och 

anpassning till 

klimatförändringarna och att 

främja hållbar energi, 
 



Skogsbruksbyrån - att bidra till begränsning av och 

anpassning till 

klimatförändringarna och att 

främja hållbar energi, 

 

- bidra till skyddet av den 

biologiska mångfalden, förbättra 

ekosystemtjänsterna och bevara 

livsmiljöer och landskap, 

 
- att främja sysselsättning, tillväxt, 

social delaktighet och lokal 

utveckling i 

landsbygdsområdena, däribland 

inom bioekonomi och hållbart 

skogsbruk, 
 

Livsmedeslstrategi nätverksgrupper:  

Ekoreferensgruppen - att främja en hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark 

och luft, 
 

Gastronomisk ö att besöka (Lena Brenner) - att förbättra jordbrukarnas 

position i värdekedjan, 

 

- att främja sysselsättning, tillväxt, 

social delaktighet och lokal 

utveckling i 

landsbygdsområdena, däribland 

inom bioekonomi och hållbart 

skogsbruk, 

 

- att förbättra EU-jordbrukets 

möjligheter att tillmötesgå 

samhällets krav när det gäller 

livsmedel och hälsa, däribland 

kravet på säkra, näringsrika och 

hållbara livsmedel, kraven på 

livsmedelsavfall och respekten 

för djurens välfärd.  
 

Biodiversitet, levande landskap och betande 
djur (Henry Lindström) 

- att bidra till skyddet av den 

biologiska mångfalden, förbättra 

ekosystemtjänsterna och bevara 

livsmiljöer och landskap, 
 

Förbättrande av jordhälsa (Simon Karlsson) - att främja en hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 



naturresurser som vatten, mark 

och luft, 

 

- att bidra till skyddet av den 

biologiska mångfalden, förbättra 

ekosystemtjänsterna och bevara 

livsmiljöer och landskap, 
 

Cirkulation av näringsämnen (Sölve Högman) - att främja en hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark 

och luft, 
 

Vattenhushållning (Helena Blomqvist) - att främja en hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark 

och luft, 
 

Öka självsförsörjningsgraden insatsvaror 
(Simon Karlsson) 

- att främja en hållbar utveckling 

och effektiv förvaltning av 

naturresurser som vatten, mark 

och luft, 
 

Ökad användning av förnyelsebar energi (Sölve 
Högman) 

- att bidra till begränsning av och 

anpassning till 

klimatförändringarna och att 

främja hållbar energi, 
 

 


