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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 101 

Representanter till arbetsgrupp som ska underlätta rappor-

tering enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet 

ÅLR 2017/8689 

179 S4 

Miljöministeriet har bett Ålands landskapsregering utse en representant 

och en suppleant till den arbetsgrupp som ska underlätta rapportering en-

ligt habitatdirektivet och fågeldirektivet för åren 2013-2018. Arbetsgrup-

pens mandattid sträcker sig till utgången av år 2019. 

 

Landskapsregeringen utser naturvårdsintendent Hanna Kondelin som 

landskapsregeringens representant och naturvårdsintendent Maija Hägg-

blom som suppleant i arbetsgruppen. 

 

Nr 102 

Anhållan om användning av beviljat Paf-stöd för år 2017 

under år 2018 

ÅLR 2016/7796 

180 S4 

Ålands Näringsliv r.f. beviljades den 31 januari 2017 verksamhetsstöd 

för särskilt ändamål inom miljöverksamhet. Föreningen har inte hunnit 

påbörja projektet enligt plan och anhåller därför om uppskjuten pro-

jektstart till den 1 september 2017 och att därmed kunna använda en del 

av stödet under 2018. Föreningen ansöker samtidigt om ändringar i pro-

jektets budget. 

 

Anhållan godkänns. 

 

Nr 103 

Anhållan om användning av beviljat Paf-stöd för år 2017 

under år 2018 

ÅLR 2016/7877 

181 S4 

Ålands Biodlarförening r.f. beviljades den 31 januari 2017 verksamhets-

stöd för miljöverksamhet. Föreningen har inte hunnit genomföra de pla-

nerade aktiviteterna under året och anhåller därför om att kunna använda 

en del av stödet under 2018. Föreningen har valt att inte ansöka om verk-

samhetsstöd för 2018. 
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Anhållan godkänns. 

 

Nr 104 

Utlåtande om revidering av lagen och statsrådets förord-

ning angående Meteorologiska institutet 

ÅLR 2017/8423 

Kommunikationsministeriet har gett Ålands landskapsregering möjlighet 

att ge utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen 

med förslag till lag om Meteorologiska institutet samt statsrådets förord-

ning om Meteorologiska institutet.  

 

Landskapsregeringen ser positivt på uppdateringen av lagstiftningen om 

Meteorologiska institutet men har inga synpunkter på dess sakinnehåll. 

__________________________________________ 


