
Diarienr.  ÅLR 2016/7089 Reg.datum  22-09-2016 Beslutsdatum   2019-03-25

Diarienr.  ÅLR 2019/2576 Reg.datum  25-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-25

Diarienr.  ÅLR 2019/2600 Reg.datum  25-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-25

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-25 och 2019-03-25

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt 

utsäde i enlighet med Er ansökan.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Holmström Sue,

Föredragande

Ärendemening Undanröjande av osäker fornlämning

Motpart

Beslut

Kulturbyrån konstaterar att det planerade ingreppet 

inte berör en fast fornlämning på ett sådant sätt som 

enligt 1 § 2 mom. är tillståndspliktigt. Anträffas 

under grävning eller annat arbete en fast 

fornlämning, som ej förut varit känd, ska arbete till 

den del det rör fornlämningen omedelbart avbrytas 

och den som leder arbetet ofördröjligen kontakta 

Kulturbyrån.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Anderberg Daniel,
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Diarienr.  ÅLR 2019/1857 Reg.datum  01-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-25

Diarienr.  ÅLR 2019/2552 Reg.datum  22-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-25

Ärendemening Fastställande av inteckning i fordon

Motpart Ålandsbanken

Beslut Landskapsregeringen beslöt fastställa inteckningen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

Ärendemening
Aktör inom primärproduktion av foder Ny 

registrering

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen konstaterar att Ni redan är 

registrerad som aktör inom primärproduktion av 

foder.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Ärendemening
Allmän dispens för konventionellt producerat 

förökningsmaterial inom ekologisk produktion

Motpart

Beslut

Beslöts att allmänna dispenser på Åland under år 

2019 ges för nämnda arter och sorter i bilagan till 

detta beslut. Ålands landskapsregerings beslut om 

allmän dispens gäller endast frön och vegetativt 

förökningsmaterial, inte konventionellt producerade 

odlingsplantor/skördebärande plantor eller 

moderplantor. Man kan inte få tillstånd för 

användning av konventionellt producerade 

odlingsplantor/skördebärande plantor. Ålands 

landskapsregerings tillstånd krävs alltid för 

konventionellt producerade moderplantor samt för 

användandet av förökningsmaterial som behandlats 

med andra betningsmedel än de som nämns i bilaga 

IIB till kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 

som godkända medel. Denna möjlighet gäller endast 

produktion av nytt förökningsmaterial.
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Diarienr.  ÅLR 2019/2107 Reg.datum  11-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-25

Ärendemening Avtal om rådgivning till våldsutsatta kvinnor 2019

Motpart Uppsala universitet Nationellt centrum för kvinnofrid

Beslut

Landskapsregeringen beslöt underteckna avtal med 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) om 

rådgivning till våldsutsatta kvinnor år 2019.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 

Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Nikula Vivan,

Föredragande
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