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Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 2
Föredragande ministers förslag till ändring av 11 §
landskapsförordningen om jakt.
ÅLR 2018/5246
Landskapsregeringen beslöt att förordning ska träda i kraft den 1 augusti
2018 samt att den ska utfärdas och publiceras i ÅFS.
Bilaga: förordningen.
Nr 3
Föredragande ministers förslag till ändring av
landskapsförordningen om stöd för hållbart skogsbruk.
ÅLR 2018/5247
Landskapsregeringen beslöt att förordning ska träda i kraft den 1 augusti
2018 samt att den ska utfärdas och publiceras i ÅFS.
Bilaga: förordningen.
_______________________________________________
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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2018
Nr 29
__________________________________________________________________________________
Nr 29

LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av 11 § landskapsförordningen om jakt
Utfärdad i Mariehamn den 15 juni 2018

Med stöd av 48 § jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland ändras 11 § 2 mom. landskapsförordningen
(2006:70) för jakt som följer:

11 §
Krav på kunskaper och skjutskicklighet för bågjakt
----------------------------------------------------------------------Ett godkänt bågskytteprov avseende skjutskicklighet är i kraft under jaktåret 1 augusti - 31 juli. Ett sådant
godkänt bågskytteprov som har avlagts under tiden 1 juni - 31 juli är dock i kraft till och med följande jaktår.
I denna förordning avsett årligt bågskytteprov avseende skjutskicklighet kan avläggas i enlighet med
bestämmelserna i bilaga 2 som är fogad till denna förordning. Med godkänt bågskytteprov avses också ett i
kraft varande godkänt bågskytteprov som någon som inte är stadigvarande bosatt på Åland har avlagt i enlighet
med
1) rikets bestämmelser eller
2) i Danmark gällande bestämmelser för godkänd dansk bågjägarexamen (dansk buejagtprøve).
__________________
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
__________________

Mariehamn den 15 juni 2018

KATRIN SJÖGREN
lantråd

Camilla Gunell
föredragande minister
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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2018
Nr 30
__________________________________________________________________________________
Nr 30

LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om stöd för hållbart skogsbruk
Utfärdad i Mariehamn den 15 juni 2018
Med stöd av 20 § landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk ändras bilagan till
landskapsförordningen (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk som följer:
BILAGA - tabell
Åtgärd

Stödandel som kan utbetalas *

Procentuell andel

Stödbelopp

Minsta belopp
som utbetalas

1 Maskinell markberedning

högst 50 % av
totalkostnaden för
markberedning och
arbetsledning

högst 200 €/ha

100 €

2 Kompletteringsplantering

100 % för plantor

3 Röjning

högst 50 % för
arbete,
arbetsledning och
färdkostnader

4 Bekämpning av rotröta

100 % för preparat

5 Skyddsiståndsättningsdikning
6 Grundförbättring
skogsbilväg
7 Skogsbruksplan
€=
€/ha =
€/m =

50 €
högst 200 €/ha

100 €

100 €

och

högst 50 % för
arbete och material

högst 1 €/m

av

högst 50 % för
arbete och material

högst 5 €/m

högst 30 % för
arbete och material

högst 10 €/ha
för skogsmark

euro
euro per hektar
euro per meter

* Vid beräknande av kostnad för att fastställa stödbelopp beaktas inte
mervärdesskatt på varor och tjänster.

__________________
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
__________________
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Mariehamn den 15 juni 2018

KATRIN SJÖGREN
lantråd

Camilla Gunell
föredragande minister

