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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 3 

Ålands producentförbunds ansökan om finansiering för del-

tagande i den nordiska mattävlingen EMBLA 2019. 

ÅLR 2019/494 

78 N2 

EMBLA-mattävlingen har fått stort genomslag i de nordiska medierna och 

har varit ett effektivt sätt att profilera åländska råvaror och livsmedel. Åland 

befäster genom deltagandet sin position som matdestination. Inom ramen för 

projektet kommer också en lokal uttagningstävling att arrangeras. 

  

Landskapsregeringen beslöt därför bevilja Ålands producentförbund 16.400 

euro i bidrag för deltagande i den nordiska mattävlingen EMBLA på Island 

2019. Bidraget betalas mot redovisade kostnader. Ålands producentförbund 

kan vid behov anhålla om ett förskott. 

 

Projektet genomförs inom ramen för livsmedelsstrategins spjutspets 5. 

gastronomisk ö värd att besöka. 

 

Påföres 61500. 

 

Nr 4 

Skrivelse från Xxxxx Xxxxxx gällande förfrågan om bedöm-

ning av insänt fotomaterial. 

ÅLR 2018/9946 

79 N2 

Beslöts anteckna Xxxxx Xxxxxxx skrivelse till kännedom. 

  

Landskapsregeringen konstaterar att till landskapets stödprogram till 

lantbruket finns ett detaljerat regelverk bestående av såväl gemenskapsregler 

som nationella regleringar. Landskapsregeringen arrangerar årligen informa-

tionstillfällen i samband med stödansökningsomgångarna och landskaps-

regeringen har även i samarbete med miljöbyrån arrangerat utbildnings-

tillfällen i fält gällande naturbeten. Landskapsregeringen anser att det där-

med har funnits goda möjligheter att erhålla grundläggande kunskaper om 

kraven och villkoren i stödsystemet. Utöver detta har sökande vid enskilda 

kontakter med jordbruksbyråns handläggare fått detaljerad information om 

stödvillkor och krav knutna till stödsystemet. 



 2 (2) 

 

I landskapsregeringens myndighetsuppdrag ingår inte att göra förhands-

bedömningar av generella eller specifika ärenden, fall och områden. 

Bedömningarna görs i samband med en konkret övervakning där en helhets-

bedömning görs utgående från ett fysiskt besök på plats. I samband med 

övervakningen gör övervakaren fotodokumentationer som fungerar som 

minneshjälp i samband med den administrativa delen med färdigställande av 

övervakningen. Fotodokumentationen fungerar också som referensmaterial 

vid övervakarens andra övervakningar. En övervakning genomförs efter 

sedvanligt urval och görs i enlighet med landskapsregeringens fastställda 

regler. 

 

 

  

 

 

 

 
 


