
kringkostnader.  
 
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Hållbart Åland r.f:s ansökan avslås med hänvisning till att föreningen 
inte har haft någon verksamhet under 2015 och 2016, och att föreningen inte har några medlemmar. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beslutar avslå ansökan från Hållbart Åland r.f. med hänvisning till att 
föreningen inte har haft någon verksamhet under 2015 och 2016, och att föreningen inte har några 
medlemmar. 
 
 
Ärende nr 21 
11. Ålands Biodlarförening r.f. (Dnr ÅLR 2016/7877) 
 
Beviljat 2016 Ansökt 2017  PAF:s förslag Beslut 
6 000 euro 7 000 euro  6 000 euro 6 000 euro 
 
Ålands Biodlarförening r.f. anhåller om 7 000 euro för sin verksamhet under 2017. Verksamheten 
omfattar bland annat fortsatt information om Ålands status som varroafri region, deltagande i det 
Nordisk Baltiska Birådet i Tallinn 2017 samt samarbetsdagar tillsammans med 
biodlarorganisationer i närregionen.  
Föreningen har inga anställda och styrelsen får inga arvoden. Föreningen har 90 medlemmar. 
  
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Ålands Biodlarförening r.f. beviljas 6 000 euro för sin verksamhet 
under 2017. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beviljar Ålands Biodlarförening r.f. ett verksamhetsbidrag om 6 000 euro för 
den ordinarie verksamheten under 2017. 
 
 
Ärende nr 22 
12. Ålands Natur & Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2016/7882) 
 
Beviljat 2016 Ansökt 2017 Rådets förslag Beslut 
130 000 euro 142 000 euro 130 000 euro 130 000 euro 
samt specialändmål samt specialändmål  samt specialändmål  samt specialändmål 

47 000 euro 71 200 euro 47 000 euro 47 000 euro 
 
       

Ålands Natur & Miljö r.f. ansöker om 142 000 euro i verksamhetsbidrag för sin löpande 
verksamhet under 2017. Föreningen kommer under året att fortsätta förverkligandet av den egna 
visionen (Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland) samtidigt som man fortsätter att växa 
och utveckla formerna för hur man tar till vara det engagemang som finns hos medlemmarna. Det 
långsiktiga arbetet med att öka medlemsantalet fortsätter med målet att under 2017 passera 1000 
medlemmar och målet är att åtminstone 10 % av medlemmarna aktivt ska ta del i föreningens 
verksamhet. Kärnverksamheten delas in i tre områden: naturglädje som odlar kontakten med 
naturen, samhällspåverkan som innebär en roll i den åländska samhällsutvecklingen och stärkande 
av arbetet med bärkraft.ax, samt folkbildning för att öka kunskapen om hållbar utveckling.  
Dessutom ansöker föreningen om 30 000 euro för projektet Operation Kemikaliesmart Åland 2017-
2019 och 41 200 euro för projektet Green Key och Blue Flag Åland 2016-2018. Projektet Operation 
Kemikaliesmart Åland är en direkt uppföljning av projektet Giftfritt dagis, och innebär en 
fördjupning och utveckling till andra områden och målgrupper. Kostnaderna utgörs huvudsakligen 
av en 40 % anställning under ett år. 









Projektet Green Key Åland har drivits på Åland sedan 2014 och använder miljöcertifiering som 
verktyg för att Åland ska bli en hållbar destination både för invånarna och besökarna. Programmet 
Green Key drivs tillsammans av Visit Åland och Åland Näringsliv. Kostnaderna utgörs 
huvudsakligen av en 60 % anställning under 2017.  
Föreningen har anställda och styrelsemedlemmarna erhåller mötesarvoden. För professionella 
insatser betalas lön eller arvode i enlighet med föreningens policy för arvodering. Föreningen har 
897 medlemmar varav 17 sammanslutningar och av resterande är ca 60 % kvinnor/flickor och 40 % 
män/pojkar. 
 
Fördelningsrådets förslag:  
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 130 000 euro för sin verksamhet under 2017 samt 
sammanlagt 47 000 euro för specialändamålen Operation Kemikaliesmart Åland samt Green Key 
och Blue Flag Åland.  
 
Landskapsregeringens beslut:  
Landskapsregeringen beviljar Ålands Natur och Miljö r.f. ett verksamhetsbidrag om 130 000 euro 
för den ordinarie verksamheten under 2017, samt sammanlagt 47 000 euro för specialändamålen 
Operation Kemikaliesmart Åland samt Green Key och Blue Flag Åland. Bidraget för 
specialändamål utbetalas i efterskott mot godkänd kostnadsredovisning. 
 
 
Ärende nr 23 
13. Husö biologiska station, Åbo Akademi (Dnr ÅLR 2017/700, enligt budget) 
 
Beviljat 2016 Ansökt 2017 PAF:s förslag Beslut 
97 000 euro 105 000 euro 105 000 euro 105 000 euro 
 
I enlighet med budgeten år 2017 används anslaget för landskapsregeringens finansiering av 
samarbetet som grundar sig på samarbetsavtal med Åbo Akademi genom Husö biologiska station 
till en omfattning av 105 000 euro under år 2017. 
      
Fördelningsrådets förslag: 
Fördelningsrådet föreslår att Husö biologiska station beviljas totalt 105 000 euro för sin verksamhet 
under 2017 i enlighet med budgeten. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Landskapsregeringen beslutar i enlighet med budgeten att till Husö biologiska station, Åbo 
Akademi utbetala 105 000 euro för verksamheten enligt samarbetsavtalet under 2017. 
 
 
Ärende nr 24 
14. Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering (Dnr ÅLR 2016/7846) 
 
Beviljat 2016 Ansökt 2017   Beslut 
  för specialändmål    för specialändmål 

Ny  50 000 euro   30 000 euro 
 
Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering ansöker om 50 000 euro för att under 2017 genomföra en 
utredning och minst en konkret vattenförbättrande åtgärd. Projektet ska vara riktat mot övergödning 
kopplat till antingen avlopp, jord- eller skogsbruk i syfte att nå målet en god vattenstatus till år 
2021. Informationsinsatser och lokal samverkan utgör en viktig del vid genomförandet. Kostnaderna 
utgörs huvudsakligen av expertkostnader samt arbetskostnader för de konkreta åtgärderna. 
Det specialändamål som beskrivs i miljöbyråns ansökan är i linje med budgetskrivningen gällande 
Paf-stöd för miljöverksamheter om finansiering av projekt för konkreta vattenförbättrande åtgärder. 
Projektet stöder också arbetet med landskapsregeringens hållbarhetsstrategi.  






