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Bilaga 1 S417E08

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

BESLUT OM FÖRDELNING AV 2016 ÅRS
BERÄKNADE
AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL
=====================================================================
PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR MILJÖVERKSAMHET
UNDERSTÖD FÖR MILJÖVERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44520

450.000 euro

Ärende nr 11
1. Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f. (Dnr ÅLR 2016/7377)
Beviljat 2016
5 500 euro

Ansökt 2017
15 000 euro

PAF:s förslag
5 500 euro

Beslut
5 500 euro

Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland EMIL r.f. ansöker om 15 000 euro för sin
verksamhet under 2017. 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 söker stöd
för att hålla nere utbildningskostnaderna för sina medlemmar.
Föreningen har inga anställda och styrelsen får inga arvoden. Föreningen har 115 medlemmar och
föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter och kursavgifter.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 5 500 euro för sin verksamhet under 2017.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f. ett
verksamhetsbidrag om 5 500 euro för den ordinarie verksamheten under 2017.

Ärende nr 12
2. Ålands fågelskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2016/7636)
Beviljat 2016
22 000 euro

Ansökt 2017
30 000 euro

PAF:s förslag
22 000 euro

Beslut
22 000 euro

samt specialändmål

samt specialändmål

samt specialändmål

samt specialändmål

17 000 euro

15 000 euro

15 000 euro

15 000 euro

Ålands fågelskyddsförening r.f . ansöker om 30 000 euro för sin löpande verksamhet under 2017.
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.
Dessutom ansöker föreningen om 15 000 euro för tredje etappen av det år 2015 påbörjade projektet
att renovera fyrvaktarhuset på Lågskär.
Föreningen har inga anställda och styrelsen får inga arvoden. Föreningen har ca 130 medlemmar
varav 20 % kvinnor och 80 % män/pojkar.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen får 22 000 euro för sin verksamhet under 2017, samt 15 000
euro för andra etappen av renoveringen av fyrvaktarhuset på Lågskär.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands Fågelskyddsförening r.f. ett verksamhetsbidrag om 22 000
euro för den ordinarie verksamheten under 2017, samt 15 000 euro (medel från 2014) för tredje
etappen av renoveringen av fyrvaktarhuset på Lågskär.

Ärende nr 13
3. Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. (Östersjöfonden) (Dnr ÅLR 2016/7692)
Beviljat 2016
10 000 euro

Ansökt 2017
12 000 euro

PAF:s förslag
10 000 euro

Beslut
10 000 euro

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. (Östersjöfonden) ansöker om 12 000 euro i
verksamhetsbidrag för att verka som resurs i Östersjö-, miljö- och hållbarhetsfrågor under 2017.
Östersjöfonden stöder landskapsregeringens arbete för ett hållbart Åland, arbetet för våra vattendrag
och Östersjön och för att synliggöra Åland i dessa frågor för hela regionen. Fonden arrangerar olika
typer av evenemang som syftar till att öka förståelsen för Östersjö- och miljöfrågor samt skapar
nätverk mellan olika aktörer på Åland och i regionen, exempelvis Östersjöfondens prisutdelning,
Östersjötemadagar, ”Lär känna din granne” och Östersjötema på Almedalsveckan. Stiftelsen har en
anställd och styrelsemedlemmarna erhåller mötesarvoden.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Östersjöfonden beviljas 10 000 euro för sin verksamhet 2017.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. ett
verksamhetsbidrag om 10 000 euro för den ordinarie verksamheten under 2017.

Ärende nr 14
4. Rädda Lumparn r.f. (Dnr ÅLR 2016/7785)
Beviljat 2016
25 000 euro

Ansökt 2017
30 000 euro

PAF:s förslag
25 000 euro

Beslut
25 000 euro

Rädda Lumparn r.f. ansöker om 30 000 euro för verksamheten under 2017. Föreningens syfte är att
förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt
vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt möjligheten till rekreation. Föreningen har tre
konkreta vattenskyddsprojekt på gång och flera nya projektförslag för vatten- och fiskevårdsåtgärder
finns på föreningens agenda. Föreningen vill dessutom arbeta för informationsspridning och
opinionsbildning samt för att öka förståelsen för att åtgärder behövs för att förbättra tillståndet i
Lumparn och dess viksystem.
Föreningen har inga anställda och styrelsen får inga arvoden. Föreningen har 48 medlemmar varav 4

sammanslutningar och medlemsintäkterna beräknas 2017 till 1 000 euro.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Rädda Lumparn r.f. får 25 000 euro för sin verksamhet under 2017.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Rädda Lumparn r.f. ett verksamhetsbidrag om 25 000 euro för den
ordinarie verksamheten under 2017.

Ärende nr 15
5. Ålands djurskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2016/7786)
Beviljat 2016
8 500 euro

Ansökt 2017
12 500 euro

PAF:s förslag
9 000 euro

Beslut
9 000 euro

Ålands djurskyddsförening r.f. ansöker om 12 500 euro i verksamhetsbidrag för sin löpande
verksamhet under 2017. Föreningen arbetar för djurens rätt i samhället genom omhändertagande
och omplacering av djur samt genom informationsverksamhet.
Föreningen har inga anställda och styrelsen får inga arvoden. Föreningen har 609 medlemmar varav
ca 60 % kvinnor/flickor och 40 % män/pojkar.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 9 000 euro för sin verksamhet under 2017.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands djurskyddsförening r.f. ett verksamhetsbidrag om 9 000 euro
för den ordinarie verksamheten under 2017.

Ärende nr 16
6. Ålands Näringsliv r.f. (Dnr ÅLR 2016/7796)
Beviljat 2016

Ansökt 2017

PAF:s förslag

Beslut

för specialändmål

för specialändmål

för specialändmål

för specialändmål

55 000 euro

90 000 euro

60 000 euro

60 000 euro

Ålands Näringsliv r.f. ansöker om 90 000 euro för att under 2017 driva projektet ”Hållbara
produktions- och konsumtionsmetoder”. Syftet med projektet är att bidra till att Åland år 2030
enbart ska konsumera hållbara varor och tjänster i enlighet med hållbarhetsstrategins sjunde
strategiska utvecklingsmål. Projektet planeras inkludera föreläsningar, medlemsluncher och direkt
rådgivning till framförallt mindre företag; kartläggning av de åländska företagens produktion av
varor och tjänster i förhållande till de fyra hållbarhetsprinciperna; stödja det offentliga Åland i
hållbarhetsarbetet; via föreningens utskott starta branschöverskridande samarbeten i
hållbarhetsfrågor. Under hösten 2017 arrangeras ett seminarium om ”Hållbara produktions- och
konsumtionsmetoder” på temat hållbarhet med affärsfokus och riktat mot det finska näringslivet,
politiker, universitetsstuderande och internationella organisationer.
Projektets kostnader utgörs huvudsakligen av lön för en projektledare och därtill utgifter för
föreläsare, administration, lokaler, marknadsföring och resor.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands Näringsliv beviljas 60 000 euro för att driva projektet ”Hållbara
produktions- och konsumtionsmetoder”.
Landskapsregeringens beslut:

Landskapsregeringen beviljar Ålands näringsliv ett bidrag om 60 000 euro för specialändamålet
projekt ”Hållbara produktions- och konsumtionsmetoder”. Bidraget för specialändamål utbetalas i
efterskott mot godkänd kostnadsredovisning.

Ärende nr 17
7. Katthjälpen r.f. (Dnr ÅLR 2016/7803)
Beviljat 2016
Ny

Ansökt 2017
30 000 euro

PAF:s förslag
6 000 euro

Beslut
6 000 euro

Katthjälpen r.f. ansöker om 30 000 euro i verksamhetsbidrag för sin löpande verksamhet under
2017. Föreningens primära syfte ar att hjälpa hemlösa och förvildade katter att 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 veterinär- och apotekskostnader. Föreningens framtidsvisioner
inkluderar öppnandet av ett katthem i Mariehamn samt upprättandet av ett lokalt ID-register över
chippade katter på Åland.
Föreningen har 118 medlemmar. Intäkterna kommer från medlemsavgifter, omplacering av katter
samt bidrag och donationer.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Katthjälpen r.f. beviljas 6 000 euro för den ordinarie verksamheten
under 2017.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Katthjälpen r.f. ett bidrag om 6 000 euro för den ordinarie
verksamheten under 2017.

Ärende nr 18
8. Världsnaturfondens Finlandsstiftelse (Dnr ÅLR 2016/7825)
Beviljat 2016

Ansökt 2017

PAF:s förslag

Beslut

för specialändmål

för specialändmål

för specialändmål

för specialändmål

2 100 euro

3 000 euro

2 600 euro

2 600 euro

Världsnaturfondens Finlandsstiftelse ansöker om 3 000 euro för att täcka bränslekostnaderna för
havsörnsinventeringarna på Åland 2017. Föreningen är inte registrerad på Åland men WWF:s
havsörnsarbetsgrupp har under tiotals år ansvarat för inventeringen av havsörnar och
ringmärkningen av havsörnsungar på Åland. Det är mycket viktigt att fortsätta följa upp
havsörnsstammen, inte bara för havsörnens skull utan också för att havsörnen som topp-predator är
en viktig indikator för miljöns tillstånd.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Världsnaturfondens Finlandsstiftelse beviljas 2 600 euro för att täcka
bränslekostnaderna för havsörnsinventeringarna på Åland under år 2017.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Världsnaturfondens Finlandsstiftelse 2 600 euro för att täcka
bränslekostnaderna för havsörnsinventeringarna på Åland under år 2017. Bidraget utbetalas i
efterskott mot godkänd kostnadsredovisning.

Ärende nr 19

9. Nåtö biologiska station / Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. (Dnr ÅLR 2016/7829)
Beviljat 2016
6 400 euro

Ansökt 2017
6 400 euro

PAF:s förslag
6 400 euro

Beslut
6 400 euro

samt specialändmål

samt specialändmål

samt specialändmål

samt specialändmål

13 500 euro

15 500 euro

15 500 euro

15 500 euro

Föreningen Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. ansöker om 6 400 euro för driften av Nåtö
biologiska station under 2017. Stationen drivs i samråd med Ålands landskapsregering. Föreningens
avsikt är att fortsätta den redan etablerade verksamheten vilken bereder möjligheter för forskare och
studenter från såväl Finland som utlandet att utföra biologiskt och geovetenskapligt
forskningsarbete på Åland. Åtminstone följande projekt kommer att vara representerade på
stationen under 2017: Ålands kärlväxtflora, Metapopulationsgruppens olika delprojekt, Nåtös
makrofjärilar 2014-2016 (fortsätts 2017), Hotade och sällsynta småfjärilar, Ålands havsörnar,
Fågelinventering längs fasta linjer, Ålands skalbaggar, Naturfotografering. Liksom tidigare kommer
botanikexkursioner på Nåtö att ordnas och de som är verksamma på stationen kommer
fortsättningsvis att fungera som remissinstans i frågor rörande naturskyddet på Åland.
Dessutom ansöker föreningen om 15 500 euro för ett projekt i egen regi. Det pilotprojekt som
genomfördes under 2016 föll väl ut och resulterade i en rapport ”Inventering av floran och
vegetationen på sandlanden i Ålands östra skärgård”. Syftet med projekten är att stationen själv ska
få större kontroll över innehållet i de vetenskapliga projekt som bedrivs där, vilket i sin tur skulle ge
stationen större möjlighet att ha en mera aktiv roll inom naturvården och naturskötseln på Åland.
Samarbetet med de åländska institutioner som ansvarar för naturvård i praktiken (framförallt
miljöbyrån) ska stärkas genom att stationen planerar och genomför forskningsprojekt i samråd med
dem. På detta sätt kan miljöbyrån dra ännu mer nytta av den nya kunskap som forskningen vid Nåtö
leder till. För 2017 planeras projektet ”Inventering av hotade biotoper och arter på Åland”.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. beviljas 6 400 euro för
verksamheten på Nåtö biologiska station under 2017 samt 15 500 euro för specialändamål enligt
ansökan.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. ett verksamhetsbidrag om 6
400 euro för den ordinarie verksamheten under 2017, samt ett bidrag om 15 500 euro för
specialändamål enligt ansökan. Bidraget för specialändamål utbetalas i efterskott mot godkänd
kostnadsredovisning.

Ärende nr 20
10. Hållbart Åland r.f. (Dnr ÅLR 2016/7849)
Beviljat 2016
2 000 euro

Ansökt 2017
15 780 euro

PAF:s förslag
0 euro

Beslut
0 euro

Hållbart Åland r.f. ansöker om 15 780 euro för sin verksamhet 2017. Enligt verksamhetsplanen för
2017 kommer föreningen att bli en röst i samhällsdebatten genom att fungera som remissinstans för
företag och organisationer, samt bevaka olika miljöintressen genom att delta i debatter. Föreningen
kommer att bygga upp och genomföra skräddarsydd utbildnings- och kursverksamhet samt
studiecirklar på olika områden inom hållbar utveckling. För att samla intressenter som aktivt önskar
arbeta med hållbar uitveckling på Åland, planerar föreningen ett årligt seminarium, vars tema
bestäms från år till annat. Föreningen planerar även olika projekt under året, exempelvis införande
av klassifikationssystemet Ekoklass.
Föreningens utgifter utgörs av kostnader för en planerad verksamhetsledare på deltid, hyra samt

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
6 000 euro

Ansökt 2017
7 000 euro

PAF:s förslag
6 000 euro

Beslut
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
130 000 euro

Ansökt 2017
142 000 euro

Rådets förslag
130 000 euro

Beslut
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 20172019 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
97 000 euro

Ansökt 2017
105 000 euro

PAF:s förslag
105 000 euro

Beslut
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
Ny

Ansökt 2017

Beslut

för specialändmål

för specialändmål

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.

Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar miljöbyrån vid Ålands landskapsregering ett bidrag om 30 000 euro
för att utföra utredningsdelen av det föreslagna projektet. Utredningen ska resultera i en rapport som
väger olika konkreta vattenförbättrande åtgärder samt platser och kostnader för åtgärd mot varandra.
Finansiering av konkreta vattenförbättrande åtgärder baserat på utredningen kan beviljas under året.
Bidraget ges från medel som återstår från år 2014.

