
Diarienr.  ÅLR 2016/1563 Reg.datum  25-02-2016 Beslutsdatum   2018-12-21

Diarienr.  ÅLR 2017/6177 Reg.datum  14-08-2017 Beslutsdatum   2018-12-21

Diarienr.  ÅLR 2018/6204 Reg.datum  09-07-2018 Beslutsdatum   2018-12-21

utskriftsdatum: 2018-12-27 

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-12-21 och 2018-12-21
10 cases found

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 

2014-2020 Safely connected and sustainable 

smallport in Central Baltic Region

Motpart Företagsam Skärgård

Beslut

På grund av tidigare utbetalt förskott om 

153.856,46 euro blir det efter kvitterat mot 

förskott på 153.856,46 euro en rest om -

136.142,68 euro som dras av vid nästa 

utbetalning. (316 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic 

Programmet 2014-2020 Safely connected and 

sustainable smallport in Central Baltic Region

Motpart Visit Åland

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader 

bevilja 3.170,11 euro, 4.680,04 euro och 6.339,19 

euro för utbetalning. (313-315 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

NO_COMMAN



Diarienr.  ÅLR 2016/1562 Reg.datum  25-02-2016 Beslutsdatum   2018-12-21

Diarienr.  ÅLR 2018/9808 Reg.datum  22-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-21

Ärendemening

Tillstånd att få idka jakt på rådjur, vitsvanshjort, 

älg, mink och mårdhunds inom Nåtö naturreservat 

och Nåtö-Jungfruskär naturreservat 2019-

Motpart Nåtö jaktlag

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija, 

Föredragande

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic 

Programmet 2014-2020 Safely connected and 

sustainable smallport in Central Baltic Region, Port 

Mate

Motpart Sottunga kommun

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader 

bevilja 5.820,54 euro för utbetalning. (319 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening Stöd för energieffektivitet

Motpart Optinova Holdings Ab

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd 

som utgör 10 % dock högst 160.000 euro av 

godtagbara kostnader för investering i byggnation 

av en ny produktionshall. (318 N1)



Diarienr. 
ÅLR 

2018/10737
Reg.datum  21-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-21

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslut

Detta tillstånd gäller rådjur, vitsvanshjort, mink 

och mårdhund. Landskapsregeringen beslutar att 

bevilja Nåtö jaktlag tillstånd till jakt på rådjur och 

vitsvanshjort samt mink och mårdhund på 

landskapets marker på Yttre- och Inre Korsö 

inklusive Jungfruskär i Nåtö naturreservat. Jakt 

efter mink och mårdhund får bedrivas även på 

övriga öar inom reservatet utanför Nåtö hemland. 

Älg som skadskjutits under jakt och sedan gått in i 

reservatet får eftersökas och avlivas inom 

detsamma. I sådant fall tillfaller djuret jaktlaget. 

Jakten är förenad med följande villkor: Vid 

förberedelserna för jakt och vid jaktens 

genomförande ska iakttagas bestämmelserna i 

Ålands landskapsregerings beslut om inrättande av 

Nåtö naturreservat (13/2005), vilket i detta fall 

närmast innebär att ingen åverkan på naturen får 

göras (avverkningar, användning av motorfordon 

och motorredskap etc.). Skjutsitsar och andra 

anordningar för jaktens genomförande får icke 

uppföras inom området. Besökande till reservatet 

ska visas hänsyn och får inte avvisas från området. 

Jakt och förberedelse för jakt får inte ske under 

senvintern fram till högsommaren så att sjöfågel- 

och rovfågelhäckningar störs. Vid mink- och 

mårdhundsjakt kan fällor användas. Jaktturism är 

inte tillåten. Förutom övrig rapportering till 

skogsbruksbyrån ska antalet fällda rådjur enligt 

detta tillstånd årligen och skriftligen (även via e-

post) meddelas miljöbyrån. Jakträtten återkallas 

med omedelbar verkan om någon av 

medlemmarna i jaktlaget bryter mot tillståndets 

villkor eller någon annan olägenhet för 

naturvården uppstår. Tillståndet gäller från och 

med januari 2019 och 5 år framåt, till utgången av 

år 2023. Någon avgift för den upplåtna jakträtten 

tas inte ut, eftersom jakten kan anses ingå i 

naturreservatets skötselåtgärder.



Diarienr.  ÅLR 2018/2964 Reg.datum  12-04-2018 Beslutsdatum   2018-12-21

Diarienr. 
ÅLR 

2018/10568
Reg.datum  18-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-21

Ärendemening Överföringsintyg för explosiva varor

Motpart Sunes Jakt och Fritid

Beslut

Beviljat Explosiva varor som får överföras: Krut 

och knallar för patroner Giltighetstid: 21.12.2018 - 

20.12.2023 Villkor: Vid användning, upplagring och 

transport av explosiv vara ska gällande 

bestämmelser noggrant iakttas.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Hägglund Camilla, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd 

som utgör 30 % av godtagbara kostnader för 

investeringar, dock högst 3.000 euro. (320 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening

Tillstånd att jaga mink och mårdhund i Idö 

naturreservat samt i Östra Långskär-Sandskär 

naturreservat”

Motpart

Beslut

Beslöts att ge tillsyningsman Stig Åkerström i 

uppdrag att utföra skyddsjakt, även med hund, 

efter mårdhund och mink inom Idö naturreservat 

jämte inom Östra Långskär-Sandskär 

naturreservat. Tillståndet gäller från december 

2018 tillsvidare och är kopplat till det övriga 

arbetet som tillsyningsman för dessa områden.

Beslutande Häggblom Maija, 

Föredragande


