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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 14-27 

Fördelning av 2018 års beräknade nettoavkastning av 

penningautomatmedel som understöd för 

miljöverksamhet. 

Dnr enligt bilaga 1 S419E10 

17-30 S4 

Efter att tagit del av fördelningsrådets förslag i ärendet fördelas 

rubricerade medel enligt bilaga 1 S419E10.  

 

Nr 28 

Kommissionens direktiv (EU) 2015/996 om fastställande 

av gemensamma bedömningsgrunder för buller enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG 

ÅLR 2015/7920 

Notifieringen antecknas till kännedom. 

 

Nr 29 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 

om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar 

från medelstora förbränningsanläggningar  

ÅLR 2015/11688 

Notifieringen antecknas till kännedom. 

 

Nr 30 

Rådets direktiv (EU) 2017/738 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om 

leksakers säkerhet i syfte att anpassa bilaga II till den 

tekniska utvecklingen vad gäller bly 

ÅLR 2017/4141 

Notifieringen antecknas till kännedom. 

 

Nr 31 

Kommissionens direktiv (EU) 2017/774 om ändring av 

tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta 

särskilda gränsvärden för kemikalier som används i 

leksaker, vad gäller fenol 

ÅLR 2017/4140 



Notifieringen antecknas till kännedom. 

 

Nr 32 

Kommissionens direktiv (EU) 2017/898 om ändring av 

tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta 

särskilda gränsvärden för kemikalier som används i 

leksaker, vad gäller bisfenol A 

ÅLR 2017/4330 

Notifieringen antecknas till kännedom. 

 

Nr 33 

Kommissionens direktiv (EU) 2018/725 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om 

leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III punkt 13 i 

bilaga II till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen 

vad gäller sexvärt krom  

ÅLR 2018/4398 

Notifieringen antecknas till kännedom. 

 
 



==================================================================== 

 BESLUT OM FÖRDELNING AV 2018 ÅRS 

 BERÄKNADE  

 AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL   
===================================================================== 

 

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR MILJÖVERKSAMHET 

 

UNDERSTÖD FÖR MILJÖVERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44520                  600.000 euro 

 

Ärende nr 14 

1. bärkraft.ax Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8533) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag Beslut 

Ny  110 000 euro 100 000 euro 100 000 euro 

 

Föreningen bärkraft.ax ansöker om 110 000 euro för att under 2019 fortsätta driva den en lots- och 

samordningsfunktion som startades upp i landskapsregeringens regi under 2018. Regeringskansliet 

beviljades 70 000 euro för en uppstart i projektform under 2018. 

 Det finns en utbredd vilja bland åländska samhällsaktörer att i sin egen verksamhet 

implementera Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, dess vision samt de strategiska 

utvecklingsmålen. Bärkraftsnätverkets medaktörer tog i mars 2017 fram en avsiktsförklaring 

gällande en stab eller ett resurscentrum med vad som kallas lotsar som stöd för nätverkets 

medaktörer och andra organisationer. Lotsfunktionens syfte är att med långsiktighet bidra med 

samordningsstöd i form av inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och 

förvaltning av engagemang, kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av 

agendan. Lotsfunktionen kan även bedriva kampanjer och information som riktar sig till 

privatpersoner i samma syfte. 

 Föreningen bärkraft.ax Åland r.f. registrerades i december 2017 och kommer från april 2019 

att ta över driften och arbetsgivaransvaret för lotsfunktionen. Föreningens avsikt är att 

lotsfunktionen under perioden 2019-2021 består av två medarbetare. Föreningen har genom 

företagssamarbetsavtal säkrat en betydande del av finansieringen. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att föreningen bärkraft.ax Åland r.f. beviljas 100 000 euro för 

hållbarhetslotsfunktionen under 2019. Enligt landskapets budget 2019 ska landskapsregeringen vid 

beslut om fördelning av Paf-medel se positivt på nya initiativ som stöder arbetet med en 

omställning av Åland till ett hållbart samhälle. Landskapsregeringen är genom nätverket bärkraft.ax 

en av initiativtagarna till förslaget att etablera en lots- och samordningsfunktion för att stödja ett 

förverkligande av Utvecklings- och hållbarhetsagendan i det åländska samhället. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar föreningen bärkraft.ax Åland r.f. 100 000 euro för 

hållbarhetslotsfunktionen under 2019. Enligt landskapets budget 2019 ska landskapsregeringen vid 

beslut om fördelning av Paf-medel se positivt på nya initiativ som stöder arbetet med en 

omställning av Åland till ett hållbart samhälle. Landskapsregeringen är genom nätverket bärkraft.ax 

en av initiativtagarna till förslaget att etablera en lots- och samordningsfunktion för att stödja ett 

förverkligande av Utvecklings- och hållbarhetsagendan i det åländska samhället. Verksamhetsstödet 

utbetalas i två rater, den första omedelbart och den andra i juni. 

 

 

Ärende nr 15 

2. Ålands fågelskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8545) 

 

Beviljat 2018            Ansökt 2019       PAF:s förslag Beslut  

Bilaga 1 S419E10 



22 000 euro              18 500 euro           18 000 euro                   18 000 euro 
samt specialprojekt  

20 000 euro  

 

Ålands fågelskyddsförening r.f. ansöker om 18 500 euro för sin löpande verksamhet under 2019. 

En ansökan om investeringsstöd för renovering av byggnader på Lågskär finns hos 

finansavdelningen. 

Föreningens huvuduppgift är att understöda ornitologisk forskning, befrämja fågelskyddet 

och uppmuntra det ornitologiska intresset inom landskapet. Föreningens viktigaste sätt att samla 

information och data om hur den åländska fågelfaunan mår är genom att ha fågelstationerna på 

Signilskär och Lågskär bemannade, vilket mestadels sker genom ideellt arbete. 

Föreningsverksamheten består av vetenskaplig verksamhet på fågelstationerna, underhåll av 

byggnaderna på fågelstationerna, tryckning av årsberättelse samt allmänna omkostnader. Bortsett 

från byggnadsunderhåll är transporterna ut till Lågskär den största utgiftsposten inom föreningens 

verksamhet.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har 120 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 18 000 euro för verksamheten under 2019. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Ålands fågelskyddsförening r.f. 18 000 euro för verksamheten under 

2019. 

 

 

Ärende nr 16 

3. Natur och Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2018/8583) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2018 PAF:s förslag Beslut 

25 000 euro 55 000 euro 52 000 euro 52 000 euro 

 

Natur och Miljö r.f. ansöker om 50 000 euro för Ålands naturskolas ordinarie verksamhet 2019 

samt 5 000 euro för Sommarklubbens två lägerveckor. Föreningen Natur och Miljö r.f., 

hemmahörande i Helsingfors, driver i Svenskfinland en rad naturskolor, däribland Ålands 

naturskola. Ålands naturskola inledde sin verksamhet år 2013 och är idag väletablerad bland de 

åländska daghemmen och skolorna (åk 1-6). Efterfrågan på naturskolans tjänster är stor och ökande. 

Under 2018 genomförde Ålands naturskola drygt 150 naturskoldagar, två inspirationstillfällen för 

daghemspedagoger och har under året träffat över 2 000 barn och 400 vuxna.  

 Naturskolan kompletterar den miljöfostrande verksamheten i skolorna och daghemmen med 

naturskollärarnas specialkompetens inom uteundervisning samt en mångsidig pedagogisk 

utrustning. Naturskolan ordnar också fortbildning i praktisk utomhusundervisning för pedagoger.  

 Verksamhetsplanen och budgeten för 2019 utgår från att Ålands naturskola har utökts med en 

naturskollärartjänst så att antalet anställda från hösten 2018 är två. Budgeten 2019 för Ålands 

naturskola ligger på 97 000 euro, varav drygt 15 % täcks av avgifter för naturskoldagar samt 

konsultarvoden för fortbildningar. Föreningen ansöker om 50 000 euro i Paf-stöd för driften av 

Ålands naturskola medan resten av kostnaderna täcks av övriga föreningsmedel och understöd från 

privata bidragsgivare. Allmänna, administrativa kostnader fördelas inte till de enskilda 

naturskolornas kostnadsställen och ingår således inte i ovannämnda budget utan dessa belastar 

föreningens allmänna kostnader. 

 Sommarklubben arrangeras av Folkhälsan på Åland och Ålands naturskola har intresse att 

fortsätta det under 2018 etablerade samarbetet som innebär att en naturskollärare kan dra 

utepedagogiskt program under de två lägerveckorna. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Natur och Miljö r.f. beviljas 52 000 euro för driften av Ålands 

naturskola samt naturskolans deltagande i Sommarklubben under 2019.  

 



Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Natur och Miljö r.f. 52 000 euro för driften av Ålands naturskola samt 

naturskolans deltagande i Sommarklubben under 2019. Verksamhetsstödet utbetalas i två rater, den 

första omedelbart och den andra i juni. 

 

 

Ärende nr 17 

4. Föreningen Ålandsfåret r.f. (Dnr ÅLR 2018/8614) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag Beslut 

Ej ansökt 18 300 euro 10 000 euro 10 000 euro 

  samt specialprojekt  samt specialprojekt samt specialprojekt 

  9 200 euro  0 euro   0 euro   

 

Föreningen Ålandsfåret r.f. ansöker om 18 300 euro för föreningens ordinarie verksamhet under 

2019. Föreningens huvudsyfte är att arbeta för bevarandet av den erkända ursprungsrasen 

ålandsfåret. Syftet är också att genom information och dokumentation i så stor utsträckning som 

möjligt verka för bevarandet av den genetiska mångfalden vilket är av största vikt för det 

långsiktiga bevarandet av ålandsfåret. Detta görs bl.a. genom att föreningens behöriga 

databasansvariga upprätthåller den befintliga databasen över ålandsfåren. Vidare har föreningen 

som syfte att upprätthålla goda kontakter med alla som vill bevara ålandsfåren och med andra 

fårföreningar samt med forskare och myndigheter. Föreningen ska verka för att sprida information 

om ålandsfåren och även i övrigt verka för ålandsfårens bästa. Föreningens syften stöder främst det 

strategiska hållbarhetsmålet 4 i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland dels genom 

bevarandet av en unik ras med anor från 15 000 år tillbaka, dels genom att ålandsfåren bidrar till 

bevarandet av naturens mångfald på naturbeten. Föreningens syften stöder aktivt även mål 5 och 

mål 7. 

 Inom föreningens verksamhet finns ett stort behov av utveckling och föreningens målsättning 

under 2019 är att förverkliga detta genom att deltidsanställa en verksamhetsledare. 

Verksamhetsledaren skulle även sköta det löpande arbetet med databasen. 

 Dessutom ansöker föreningen om 9 200 euro för att genom ett specialprojekt utreda tacklinjer 

och bagglinjer hos Ålandsfåren. Syftet med projektet är att utreda vilka tacklinjer som finns kvar 

samtidigt som förekomsten av bagglinjerna behöver utredas igen då tio år har gått sedan den förra 

utredningen. En klargörande utredning behövs för att genom olika åtgärder kunna stärka linjer som 

det eventuellt finns få djur kvar av och därigenom främja den genetiska mångfalden hos rasen. 

Projektet planeras genomföras genom att anställa en projektledare för 3 månader, men utredningen 

behöver troligen fortsätta under två-tre år. 

 Föreningen har inga anställda. Föreningen har 70 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Föreningen Ålandsfåret r.f. beviljas sammanlagt 10 000 euro för 

verksamheten under 2019. Föreningen gör själv en prioritering bland de målsättningar som anges i 

ansökan inklusive specialprojektets målsättningar. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Föreningen Ålandsfåret r.f. sammanlagt 10 000 euro för 

verksamheten under 2019. Föreningen gör själv en prioritering bland de målsättningar som anges i 

ansökan inklusive specialprojektets målsättningar. 

 

 

Ärende nr 18 

5. Ekologiska odlarna på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8615) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag Beslut  

4 000 euro 6 000 euro  6 000 euro 6 000 euro 

 

Ekologiska odlarna på Åland r.f. ansöker om 6 000 euro för verksamheten under 2019. Föreningen 



verkar för att utveckla den ekologiska odlingen på Åland genom att ordna rådgivning och 

fältvandringar för aktiva odlare samt genom information till allmänhet och politiker. Föreningens 

syften stöder de strategiska hållbarhetsmålen 3, 4 och 7 i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för 

Åland på ett konkret sätt. Föreningen är aktiv, har samarbeten med andra, deltar i referensgrupper 

och utskott, och söker medel även från andra finansieringskällor för att ordna kurser, föreläsningar 

och studiecirklar. Under 2019 planeras bland annat föreläsningar om stadsodling och om hur man 

odlar tillsammans med barn. Även en studieresa planeras. Under 2019 vill föreningen förbättra sin 

digitala närvaro genom att utveckla hemsidan. 

Föreningen har inga anställda. Föreningen har 78 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Ekologiska odlarna på Åland r.f. beviljas 6 000 euro för sin 

verksamhet. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Ekologiska odlarna på Åland r.f. 6 000 euro för verksamheten under 

2019. 

 

 

Ärende nr 19 

6. Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8622) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019  PAF:s förslag Beslut 

6 000 euro 27 000 euro 6 000 euro 6 000 euro 

 

Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland EMIL r.f. ansöker om 27 000 euro för sin 

verksamhet under 2019. Föreningen verkar för sina medlemmars förkovran och utbildning, och 

arrangerar aktiviteter som ger en större medvetenhet och kunnighet om energi- och miljöfrågor 

inom hela byggbranschen. Verksamheten omfattar bland annat anordnande av branschrelaterade 

kurser inom miljö, energi, säkerhet samt bygglagar och regler om certifiering. Föreningen har för 

kursverksamheten beviljats stöd från Ålands strukturfondprogram ”Entreprenörskap och 

kompetens”.  

Föreningen har en deltidsanställd verksamhetsledare. Föreningen har 80 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 6 000 euro för sin verksamhet. 

Anslaget är beräknat att täcka föreningens administrativa kostnader samt möteskostnader och viss 

annonsering. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f. 6 000 

euro för verksamheten under 2019. Anslaget är beräknat att täcka föreningens administrativa 

kostnader samt möteskostnader och viss annonsering. 

 

 

Ärende nr 20 

7. Ålands djurskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2018/8637) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019  PAF:s förslag Beslut 

9 500 euro 13 000 euro 9 000 euro                  9 000 euro 

     

Ålands djurskyddsförening r.f. ansöker om 13 000 euro i verksamhetsstöd för sin löpande 

verksamhet under 2019. Föreningen arbetar för djurens rätt i samhället genom bland annat 

omhändertagande och omplacering av djur samt genom informationsverksamhet. Föreningens 

största utgiftsposter utgörs av utfordring, sanitet och veterinärkostnader för de omplacerade djuren 

samt vid kastreringskampanjer. 



Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 600 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 9 000 euro för sin verksamhet. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Ålands djurskyddsförening r.f. 9 000 euro för verksamheten under 

2019. 

 

 

Ärende nr 21 

8. Rädda Lumparn r.f. (Dnr ÅLR 2018/8644) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag Beslut  

25 000 euro 30 000 euro 25 000 euro 25 000 euro 
  samt specialprojekt  samt specialprojekt samt specialprojekt 

  29 500 euro 25 000 euro  25 000 euro   

 

Rädda Lumparn r.f. ansöker om 30 000 euro för verksamheten under 2019. Föreningens syfte är att 

förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt 

vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt möjligheten till rekreation. Föreningens 

verksamhet bidrar i sin helhet till förverkligandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. 

Föreningen har ett antal konkreta vattenskyddsprojekt på gång (infiltrationsdamm och 

utjämningsdike vid Storängsdiket i Jomala, integrerad skyddszon i Snicknäs i Lumparland, 

förbättring av Ressumdiket i Lemland) och flera nya projektförslag för vatten- och 

fiskevårdsåtgärder finns på föreningens agenda. Eftersom denna typ av projekt är kostsamma och 

kräver detaljerade projektplaner, att finansiering via t.ex. Leader kräver en viss andel 

egenfinansiering samt att finansieringen ofta utbetalas mot redovisning är det viktigt för föreningen 

att ha likvida medel att tillgå. Föreningen arbetar också för informationsspridning och 

opinionsbildning samt för att öka förståelsen för att åtgärder behövs för att förbättra tillståndet i 

Lumparn och dess viksystem.  

Föreningen ansöker dessutom om 29 500 euro för specialprojektet Vad behöver göras i 

Finbyområdet – fokus på näringsämnen. Föreningen har sedan 2016 undersökt och diskuterat 

behovet av åtgärder i Finbyområdet. En helhetsbild saknas och därför vill föreningen nu arbeta 

vidare med vattensystemet genom att på detaljnivå kartlägga vilka utsläppskällor som finns i 

området och vilka åtgärder som är de mest lämpliga och kostnadseffektiva.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har 69 medlemmar varav 4 sammanslutningar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Rädda Lumparn r.f. beviljas 25 000 euro för sin ordinarie verksamhet 

samt 25 000 euro för specialprojektet. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd 

kostnadsredovisning. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Rädda Lumparn r.f. 25 000 euro för den ordinarie verksamheten 

under 2019 samt 25 000 euro för specialprojektet. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand 

mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 22 

9. Nåtö biologiska station / Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. (Dnr ÅLR 2018/8647) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag Beslut 

6 400 euro 34 700 euro 32 000 euro 32 000 euro 
samt specialprojekt  

15 500 euro  

 



Föreningen Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. ansöker om 34 700 euro för driften av Nåtö 

biologiska station under 2019. Stationen drivs i samråd med Ålands landskapsregering. Stationens 

verksamhet har under de senaste åren genomgått ett stort utvecklingsarbete. Målet har varit att 

stärka sambandet mellan den forskning som bedrivs på stationen och det praktiska arbetet kring 

naturvård och naturskötsel på Åland. Nåtö biologiska station ska framöver fungera som en central 

samarbetspartner till miljöbyrån vid Ålands landskapsregering gällande forskning i de terrestriska 

miljöerna på Åland. Föreningen kommer att fortsätta dels med den etablerade verksamheten på 

Nåtö biologiska station och dels samarbetet med miljöbyrån för att utföra karteringar av hotade 

biotoper och arter på Åland.  

 Under 2019 kommer Nåtö biologiska station att utreda den nuvarande fiskgjusstammens 

storlek och tillstånd på Åland. Utredningen blir kostsam då den delvis kommer att utföras genom 

kartläggning av fiskgjusbon från luften med spaning från ett mindre flygplan. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. beviljas 32 000 euro för 

verksamheten på Nåtö biologiska station under 2019.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. 32 000 euro för verksamheten 

på Nåtö biologiska station under 2019.  

 

 

Ärende nr 23 

10. Företagsam skärgård r.f. (Dnr ÅLR 2018/8650) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019  PAF:s förslag Beslut 
  för specialprojekt  för specialprojekt för specialprojekt 

Ej ansökt 20 000 euro 15 000 euro 15 000 euro 

 

Företagsam Skärgård r.f. ansöker om 20 000 euro för den åländska andelen av ett större projekt 

inom det nordiska skärgårdsområdet, Circular Water Challenge, under 2019.  

 Projektets mål är att under år 2019 beskriva vatten- och avloppssituationen på tio öar i 

centrala Östersjön i nära samarbete med öns intressenter på lokalt och kommunalt plan, samt att 

utveckla och testa nya cirkulära VA-lösningar. Projektet vill påverka så att vattenanvändningen i 

hushåll och verksamheter på de deltagande öarna minskar genom tekniska lösningar, både befintliga 

och nyskapande, genom information till vattenanvändarna och genom myndighetsutövning. 

Projektet kommer att utreda och föreslå hur vattenanvändningen kan göras cirkulär på minst en 

plats på respektive ö. En mycket viktig del av projektet är spridning av slutresultatet för 

vidareanvändning på de deltagande öarna men även på andra håll. 

 Projektets huvudman är KTH och projektkoordinator är Christian Pleijel. Från Åland deltar 

två öar, Brändö och Kökar. Huvudfinansiär för projektet är Stockholms läns landsting men även de 

deltagande kommunerna bidrar till finansieringen. Projektet genomförs med hög akademisk och 

praktisk kompetens till låg kostnad då tio studenter på masternivå handleds av två professorer. De 

deltagande öarnas egna engagemang är dock viktigt för den direkta nyttan av projektet. 

 Föreningen Företagsam skärgård r.f. kommer att härbärgera och medverka i den åländska 

delen av projektet.  

  

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Företagsam Skärgård r.f. beviljas 15 000 euro för deltagande i 

specialprojektet Circular Water Challenge under 2019. Stöd för specialprojekt utbetalas i efterhand 

mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Företagsam Skärgård r.f. 15 000 euro för deltagande i 

specialprojektet Circular Water Challenge under 2019. Stöd för specialprojekt utbetalas i efterhand 

mot godkänd kostnadsredovisning. 

 



 

Ärende nr 24 

11. Ålands Natur & Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2018/8651) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag Beslut 

130 000 euro 169 400 euro 138 000 euro 138 000 euro 
samt specialprojekt samt specialprojekt  samt specialprojekt  samt specialprojekt 

47 000 euro 62 000 euro 37 000 euro 37 000 euro 

 

Ålands Natur & Miljö r.f. ansöker om 169 400 euro i verksamhetsstöd för sin löpande verksamhet 

under 2019. Föreningen kommer under året att fortsätta förverkligandet av den egna visionen 

(Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland). Föreningen verkar för att öka engagemanget 

och kunskapen kring frågor som rör hållbarhet och syftar därmed till att en hållbar livsstil blir en del 

av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. Under 2018 har föreningen utarbetat och 

förankrat ett hållbarhetsprogram: Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna mot hållbarhet. 

Föreningens kärnverksamhet delas in i tre ben: naturglädje, samhällspåverkan och folkbildning. Det 

långsiktiga arbetet med att öka medlemsantalet fortsätter med målet att under 2019 växa till 1500 

medlemmar och målet är att åtminstone 10 % av medlemmarna aktivt ska ta del i föreningens 

verksamhet. Föreningen flyttade till en ny och mera ändamålsenlig verksamhetslokal under 2018, 

vilket återspeglar sig i något högre kostnader.  

Dessutom ansöker föreningen om 32 000 euro för projektet Operation Kemikaliesmart 

Åland och 30 000 euro för projektet Städa Åland 2019. Inom projektet Operation Kemikaliesmart 

Åland 2017-2019 är det dags för det tredje året av tre planerade och året tema går under rubriken 

Kemikaliekoll Åland – Hus & gård. Målet med insatserna 2019 är att öka kunskapen hos 

allmänheten om skadliga kemikalier i byggmaterial och annat som hör till huset och dess 

näromgivning. Det tredelade projektet kommer att knytas ihop genom en inspirationspublikation 

med det bästa som producerats under de tre åren. Kostnaderna utgörs huvudsakligen av lön och 

omkostnader för en projektledare, samt kostnader för trycksaker. 

Städa Åland 2019 har som övergripande mål att skapa ett skräpfritt Åland. Denna 

målsättning ska nås genom kunskapsspridning och ökad medvetenhet samt genom gemensamma 

aktioner och talkoarbete för att plocka upp skräpet. Kostnaderna utgörs huvudsakligen av lön och 

omkostnader för en projektledare.  

Föreningen har deltidsanställda; kansliledare, medlemsansvarig, projektledare samt 

kortvariga uppdragsanställda. För övriga professionella insatser betalas lön eller arvode i enlighet 

med föreningens policy för arvodering. Föreningen har 1 177 medlemmar varav 7 

sammanslutningar. 

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 138 000 euro för verksamheten samt sammanlagt 

37 000 euro för specialändamålen Operation Kemikaliesmart Åland och Städa Åland 2019. Stödet 

för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Ålands Natur och Miljö r.f. 138 000 euro för verksamheten samt 

sammanlagt 37 000 euro för specialändamålen Operation Kemikaliesmart Åland och Städa Åland 

2019. Verksamhetsstödet utbetalas i två rater, den första omedelbart och den andra i juni. Stödet för 

specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 25 

12. Katthjälpen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2018/8665)  

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag Beslut 

6 500 euro 25 000 euro  7 000 euro  7 000 euro  

 

Katthjälpen på Åland r.f. ansöker om 25 000 euro i verksamhetsstöd för sin verksamhet inklusive 

katthem och kattcafé under 2019. Föreningens primära syfte är att minska antalet hemlösa och 



förvildade katter samt att hjälpa dem få ett nytt, bättre och friskare liv. Föreningens arbete utförs 

både aktivt genom omhändertagande av katter och förebyggande genom information om 

katthållning och framförallt om vikten av kastrering. Föreningens största utgiftspost är 

veterinärkostnader. Föreningens målsättningar inkluderar öppnandet av ett katthem och kattcafé i 

Mariehamn samt upprättandet av ett lokalt ID-register över chippade katter på Åland. 

Föreningen har inga anställda. Föreningen har 457 medlemmar. Intäkterna kommer från 

medlemsavgifter, omplacering av katter samt bidrag och donationer. 

    

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Katthjälpen på Åland r.f.  beviljas 7 000 euro för verksamheten under 

2019. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Katthjälpen på Åland r.f. 7 000 euro för verksamheten under 2019. 

 

 

Ärende nr 26 

13. Skördefestens vänner r.f. (Dnr ÅLR 2018/9403) 

 

Beviljat 2018 Ansökt 2019 PAF:s förslag Beslut 
för specialprojekt för specialprojekt  för specialprojekt för specialprojekt 

Ny  25 000 euro 0 euro  0 euro 

 

Skördefestens Vänner r.f. erhåller årligen ett verksamhetsstöd för den ordinarie verksamheten. I 

ansökan för 2019 har föreningen dessutom ansökt om 25 000 euro för ett specialprojekt 

Hållbarhetsprojekt 2019 och 2020. Föreningen vill genom projektet säkerställa att Skördefesten 

utvecklas på ett hållbart sätt i enlighet med evenemangets kärnor.  

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att ansökan avslås. Föreningen beskriver i projektets problemformulering, 

målsättning och genomförande huvudsakligen aktiviteter som hör till föreningens kärnverksamhet, 

såsom inspiration, förnyelse, och coachning till deltagande gårdar. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen avslår ansökan. Föreningen beskriver i projektets problemformulering, 

målsättning och genomförande huvudsakligen aktiviteter som hör till föreningens kärnverksamhet, 

såsom inspiration, förnyelse, och coachning till deltagande gårdar. 

 

 

Ärende nr 27 

14. Husö biologiska station, Åbo Akademi (Dnr ÅLR 2019/697, enligt budget 44520) 

 

Beviljat 2018 Budget 2019 PAF:s förslag Beslut 

105 000 euro 110 000 euro 110 000 euro 110 000 euro 

 

I enlighet med budgeten år 2019 används anslaget för landskapsregeringens finansiering av 

samarbetet som grundar sig på samarbetsavtal med Åbo Akademi genom Husö biologiska station 

till en omfattning av 110 000 euro under år 2019. 

      

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Husö biologiska station beviljas 110 000 euro för sin verksamhet under 

2019 i enlighet med budgeten. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Husö biologiska station beviljas 110 000 euro för verksamheten under 2019, i enlighet med 

budgetbeslut under moment 44520. Stödet utbetalas i två rater, den första omedelbart och den andra 

i juni. 



 


