
Diarienr.  ÅLR 2019/4061 Reg.datum  20-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-23

Diarienr.  ÅLR 2016/1378 Reg.datum  19-02-2016 Beslutsdatum   2019-05-23

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-23 och 2019-05-23

Ärendemening
Överföra ägandet av f.d. försöksstationens fordon och 

maskiner till infrastrukturavdelningen

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Tillstånd att skrämma örn med hjälp av drönare

Motpart Näringsavdelningen

Beslut

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att 

skrämma havsörnar på Lågskär i juni 2019 med 

följande villkor: Försöket genomförs av 

landskapsregeringens enhet för jakt- och viltvård med 

hjälp av en inhyrd professionell drönarpilot. Försöket 

görs i samförstånd med Ålands fågelskyddsförening 

som huserar på fågelstationen på Lågskär. 

Fågelskådarna är ombedda att dokumentera 

havsörnförekomst före och efter försöket och även göra 

en uppföljning av ådornas ungproduktion för säsongen 

2019. Resultat rapporteras senast den 31.10.2019 till 

miljöbyrån. 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 31.10.2019.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Kondelin Hanna,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/3892 Reg.datum  14-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-23

Diarienr.  ÅLR 2019/3766 Reg.datum  09-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-23

Diarienr.  ÅLR 2019/4100 Reg.datum  21-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-23

Diarienr.  ÅLR 2017/4558 Reg.datum  08-06-2017 Beslutsdatum   2019-05-23

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

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 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 Dispens för konventionellt utsäde Producerat

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt 

utsäde i enlighet med Er ansökan.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Holmström Sue,

Föredragande

Beslut

Beslöts efter att ha annonserat ut och begärt anbud att 

sälja två maskiner som tidigare funnits på den 

nedlagda försöksstationen. Maskinerna har legat 

oanvända i fem år. Redskapsbäraren Drängen säljs för 

1.800 euro och radhackan säljs för 2.800 euro.
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Ärendemening

Upphandling av entreprenad för byggande av separat 

gång- och cykelväg längs landsväg nr 3, sektion 0-

6500, mellan Lemström - Söderby, Lemlands kommun

Motpart

Beslut

Med stöd av 67 § 2 mom. vägtrafiklag (1983:27) för 

landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

införa temporär hastighetsbegränsning om 70 km/h och 

rörlig, 300 meter lång, hastighetsbegränsning om 30 

km/h mellan Lemström och Söderby på landsväg nr 3, 

Lemlandsvägen i Lemlands kommun under tiden 2.6 – 

15.7.2019.

Föredragande Ekblom Björn,


