
Diarienr.  ÅLR 2019/753 Reg.datum  25-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-31

Diarienr.  ÅLR 2019/807 Reg.datum  28-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-31

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-01-31 och 2019-01-31
10 cases found

Ärendemening
Tillstånd att inom landskapet Åland få fånga och 

ringmärka fåglar

Motpart

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Kondelin Hanna, 

Föredragande

Ärendemening

Uppgörande av en plan för att flytta förekomsten av 

omvändbandad käringtandpalpmal (Aproarema 

taeniolella) i Bomarsund

Motpart Faunatica Oy

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att beställa planen 

från Faunatica. Avtalsvillkor finns i det bifogade 

avtalet till brevet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Kondelin Hanna, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/898 Reg.datum  30-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-31

Diarienr.  ÅLR 2018/10481 Reg.datum  14-12-2018 Beslutsdatum   2019-01-31

Ärendemening

Utlåtande om rivningsanmälan över en gammal 

sjöbod i Bråttö by på fastigheten 062-403-2-25, 

Mellangård

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning 

tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Sjöberg Pia, 

Ärendemening

Anhållan om att spränga bort delar av 

bergsformation som klassas som särskilt 

hänsynskrävande biotop

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att 

spränga bergsformationen.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Kondelin Hanna, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att 

fånga fåglar för ringmärkning inom landskapet Åland 

med följande villkor: Tillståndet gäller ovan nämnda 

arter. Fångsten och ringmärkningen sker enligt ett 

ikraftvarande ringmärkningstillstånd (431). 

Naturhistoriska centralmuseets anvisningar för 

ringmärkning av fåglar måste följas. Vid fångsten får 

fågelnät användas, när det enligt 

ringmärkningsanvisningar och allmän praxis är en 

lämplig fångstmetod för arten. Tillståndet gäller inom 

hela landskapet Åland. Fångst av vilt är jakt enligt 

jaktlagen. Därför måste markägarens eller 

besittningsrättinnehavarens tillstånd införskaffas för 

fångst av fåglar. Ålands landskapsregering måste 

årligen få en rapport om de ringmärkta fåglarna. 

Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att 

återkalla tillståndet om det framkommer att 

verksamheten är skadlig för hotade eller fridlysta 

arter eller bedrivs med avvikelse från tillståndets 

villkor. Tillståndet gäller till och med 31.12.2023.



Diarienr.  ÅLR 2018/2882 Reg.datum  10-04-2018 Beslutsdatum   2019-01-31

Ärendemening

Fastställande av ansökningstid och 

ansökningsblanketter samt bestämmelser om det 

årliga ansökningsförfarandet av ersättning för miljö- 

och klimatvänligt jordbruk, ersättning för ekologisk 

produktion och kompensationsersättning

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Lindström Leila, 

Motpart Föglö kommun

Beslut Kulturbyrån beslöt att avge utlåtande enligt bilaga.



Diarienr.  ÅLR 2019/876 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-31

Diarienr.  ÅLR 2019/959 Reg.datum  31-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-31

Ärendemening Fastställande av inteckning i fordon (traktor)

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslöt fastställa inteckningen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Beslut

Uppgifter om antalet fjäderfän, hästar eller ponnyer 

som för stödåret 2018 ska beaktas vid beräkningen 

av det antal djurenheter som avses i 13, 50 och 63 § 

i Landskapsförordning (2016:42) om ersättning för 

miljö- och klimatvänligt jordbruk, ersättning för 

ekologisk produktion och ersättning till områden med 

naturliga begränsningar ska anmälas senast 

15.2.2019. Uppgifterna ska lämnas in elektroniskt 

via Viputjänsten senast den 15 februari 2019 kl. 

23.59 eller på blankett 461 till kommunens 

landsbygdsnäringsmyndighet. I fråga om hästar och 

ponnyer som uppges i anmälan om djurantal ska 

dessutom anges hästens/ponnyns namn, UELN- eller 

registreringsnummer samt uppgift om vem som har 

haft djuret i sin besittning. Uppgifterna kan anmälas 

elektroniskt i Viputjänsten senast den 15 februari 

2019 kl. 23.59, eller senast den 15 februari 2019 

anmälas fritt formulerade som tilläggsuppgifter till 

anmälan om djurantal eller på en separat bilaga som 

lämnas in till den behöriga myndigheten. En 

jordbrukare som har ansökt om 

kompensationsersättningens husdjursförhöjning och 

som utövar bestämmande inflytande i en 

sammanslutning ska via Viputjänsten eller på 

blankett 461 meddela ifall djurantalet i fråga om 

nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän, hästar eller 

ponnyer på sammanslutningens gård ska beaktas i 

beräkningen av djurtäthet på jordbrukarens gård.



Diarienr.  ÅLR 2019/958 Reg.datum  31-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-31

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Lions Club Mariehamn r.f.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Lions Club Mariehamn r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller 

den 2.2.2019 – landskapet Åland. Lotternas antal, 

pris och sammanlagda försäljningspris: 2.000 st – 2 

€/st – sammanlagt försäljningspris 4.000 € Syfte: 

Till förmån för Lions välgörenhetsverksamhet. 

Villkor: 1. Lottsedel skall vara försedd med uppgift 

om arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad att 

utfå vinst senast inom två månader efter 

dragningen. 3. Lotteriarrangören skall iaktta 

stadgandena i lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. 

Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra minst 35 

procent av lotternas sammanlagda försäljningsvärde. 

Den minsta vinstens värde skall motsvara minst 

lottens pris. 5. Tillståndshavaren är skyldig att inom 

fem månader från det att varulotteritillståndet 

upphört att gälla inlämna redovisning till 

Lotteriinspektionen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/843 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-31

Ärendemening Penninginsamling

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller 

för tiden 5.2-15.5.2019 – landskapet Åland. 

Lotternas antal, pris och sammanlagda 

försäljningspris: 4.400 st – 2 €/st – sammanlagt 

försäljningspris 8.800 € Syfte: Till förmån för Lions 

välgörenhetsverksamhet. Villkor: 1. Lottsedel skall 

vara försedd med uppgift om arrangören. 2. Vinnare 

skall vara berättigad att utfå vinst senast inom två 

månader efter dragningen. 3. Lotteriarrangören skall 

iaktta stadgandena i lotteriskattelagen (FFS 552/92). 

4. Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra minst 

35 procent av lotternas sammanlagda 

försäljningsvärde. Den minsta vinstens värde skall 

motsvara minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är 

skyldig att inom fem månader från det att 

varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna 

redovisning till Lotteriinspektionen.



Diarienr.  ÅLR 2017/6897 Reg.datum  11-09-2017 Beslutsdatum   2019-01-31

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas andra och sista raten av stödbeloppet ut på 

9.829,50 euro. (80 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller 

för tiden 1.2.2019-31.1.2020 – landskapet Åland. 

Syfte: Till förmån för rehabiliterings-, skolnings- och 

vårdverksamhet för handikappade samt för att stöda 

förbundet och medlemsföreningen Ålands Invalider 

rf:s verksamhet. Insamlingssätt: Genom försäljning 

av 15.000 pins à 5 €, 10.000 brevslutarmärken à 

3,50 €, penning- och varudonationer genom brev, 

telefon, internet samt inbetalningskort via posten. 

Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska 

finnas på svenska språket. Detta innebär att all 

information som riktas till donationsgivarna ska 

finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig att 

senast tre månader efter det insamlingen avslutats 

inlämna redovisning i två exemplar till Ålands 

polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på 

landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax. 

Tillståndet gäller under förutsättning att 

tillståndsvillkoren är uppfyllda.


