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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 37 

PM gällande förslag till ny landskapslag om tillämpning i 

landskapet Åland av lag om utsäde. 

ÅLR 2019/8443 

1570 N2, utdrag 

Landskapsregeringen beslöt överföra ärendet till lagberedningen för 

framtagande av ett lagförslag. 

 

Nr 38 

PM gällande förslag till ny landskapslag om tillämpning i 

landskapet Åland om lag om växters sundhet. 

ÅLR 2019/8673 

1570 N2, utdrag 

Landskapsregeringen beslöt överföra ärendet till lagberedningen för 

framtagande av ett lagförslag. 

 

Nr 39 

Ansökan om understöd vid import av grovfoder och halm till 

Åland. 

ÅLR 2019/7441 

1571 N2 

Enligt landskapsregeringens beslut från den 24.4.2019 (ÅLR 2019/3244) 

kan åländska jordbruksföretagare beviljas understöd till högst 20 euro/bal 

för transport vid inköp av grovfoder och halm i storbal från platser utanför 

Åland under perioden 1 juni 2018 - 15 maj 2019. Stöd beviljas till jord-

bruksföretagare som bedriver husdjursproduktion i en sådan omfattning att 

företaget berättigar till stöd för avbytarservice (2014:53). 

 

Beslöts bevilja sökande 1.600 euro i understöd för import av 80 st balar. 

Stödet beviljas med landskapsregeringsbeslut från den 24.4.2019, ÅLR 

2019/3244 och avtal mellan jord- och skogsbruksministeriet och Ålands 

landskapsregering gällande tillämpningen av stöd av mindre betydelse inom 

jordbrukssektorn på Åland i enlighet med kommissionens förordning (EU) 

nr 1408/2013. 

 

Påföres 61500 
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Nr 40 

Ansökan om understöd vid import av grovfoder och halm till 

Åland. 

ÅLR 2019/7335 

1572 N2 

Enligt landskapsregeringens beslut från den 24.4.2019 (ÅLR 2019/3244) 

kan åländska jordbruksföretagare beviljas understöd till högst 20 euro/bal 

för transport vid inköp av grovfoder och halm i storbal från platser utanför 

Åland under perioden 1 juni 2018 - 15 maj 2019. Stöd beviljas till jord-

bruksföretagare som bedriver husdjursproduktion i en sådan omfattning att 

företaget berättigar till stöd för avbytarservice (2014:53). 

 

Beslöts bevilja sökande 5.360 euro i understöd för import av 268 st balar. 

Stödet beviljas med landskapsregeringsbeslut från den 24.4.2019, ÅLR 

2019/3244 och avtal mellan jord- och skogsbruksministeriet och Ålands 

landskapsregering gällande tillämpningen av stöd av mindre betydelse inom 

jordbrukssektorn på Åland i enlighet med kommissionens förordning (EU) 

nr 1408/2013. 

 

Påföres 61500 

 

Nr 41 

Ansökan om understöd vid import av grovfoder och halm till 

Åland. 

ÅLR 2019/7621 

1573 N2 

Enligt landskapsregeringens beslut från den 24.4.2019 (ÅLR 2019/3244) 

kan åländska jordbruksföretagare beviljas understöd till högst 20 euro/bal 

för transport vid inköp av grovfoder och halm i storbal från platser utanför 

Åland under perioden 1 juni 2018 - 15 maj 2019. Stöd beviljas till jord-

bruksföretagare som bedriver husdjursproduktion i en sådan omfattning att 

företaget berättigar till stöd för avbytarservice (2014:53). 

 

Beslöts bevilja sökande 1.900 euro i understöd för import av 95 st balar. 

Stödet beviljas med landskapsregeringsbeslut från den 24.4.2019, ÅLR 

2019/3244 och avtal mellan jord- och skogsbruksministeriet och Ålands 

landskapsregering gällande tillämpningen av stöd av mindre betydelse inom 

jordbrukssektorn på Åland i enlighet med kommissionens förordning (EU) 

nr 1408/2013. 

 

Påföres 61500  

 

Nr 42 

Högskolan på Ålands anhållan om medel för genomförande 

av Finska mästerskapen i mathantverk 2021 på Åland. 

ÅLR 2019/7310 

1574 N2 

Fm i mathantverk genomförs på Åland 2021 som en del av genomförande 

av Ålands hållbara livsmedelsstrategi med fokus i spjutspets 5 – Gastrono-

misk ö värd att besöka. Beslöts bevilja Högskolan på Åland 10.000 euro för 

finansiering av inköp av lokala råvaror till tävlingen samt för inköp av övrig 

material samt kommunikation kring tävlingen. Vid kommunikationen skall 

genomförande Ålands hållbara livsmedelsstrategi och lokala råvaror fram-

hållas. Bidraget utbetalas mot redovisande av kostnader. 
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Projektet beviljas som en del i genomförandet av Ålands hållbara livs-

medelsstrategi. 

 

Påföres 61500. 

 

 

  
 


