PROTOKOLL
Nummer

Sammanträdesdatum

7

8.2.2018

Protokoll fört vid enskild föredragning
Social- och miljöavdelningen
Miljöbyrån, S4
Beslutande

Föredragande

Justerat

Vicelantråd
Camilla Gunell

Tillf. miljöingenjör
Mia Westman

Omedelbart

…...……………....…......…........…..

…...……………....…......…........…..

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 9-26
Fördelning av 2017 års beräknade nettoavkastning av
penningautomatmedel som understöd för
miljöverksamhet.
Dnr enligt bilaga 1 S418E07
19-36 S4
Efter att tagit del av fördelningsrådets förslag i ärendet fördelas
rubricerade medel enligt bilaga 1 S418E07.

Bilaga 1 S418E07
====================================================================

BESLUT OM FÖRDELNING AV 2017 ÅRS
BERÄKNADE
AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL
=====================================================================
PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR MILJÖVERKSAMHET
UNDERSTÖD FÖR MILJÖVERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44520

600.000 euro

Ärende nr 9
1.
Ålands djurskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7526)
Beviljat 2017
9 000 euro

Ansökt 2018
13 000 euro

PAF:s förslag
9 500 euro

Beslut
9 500 euro

Ålands djurskyddsförening r.f. ansöker om 13 000 euro i verksamhetsstöd för sin löpande
verksamhet under 2018. Föreningen arbetar för djurens rätt i samhället genom omhändertagande
och omplacering av djur samt genom informationsverksamhet.
Föreningen har inga anställda. Föreningen har 620 medlemmar varav drygt 60 % kvinnor/flickor
och knappt 40 % män/pojkar.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 9 500 euro för sin verksamhet.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands djurskyddsförening r.f. 9 500 euro för den ordinarie
verksamheten under 2018.

Ärende nr 10
2. Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering (Dnr ÅLR 2017/7695)
Beviljat 2017

Ansökt 2018

PAF:s förslag

Beslut

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

30 000 euro

60 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering ansöker om 60 000 euro för att under 2018 genomföra
två konkreta vattenförbättrande åtgärd, samt för inspiration, samverkan och studiebesök. De
konkreta åtgärderna är en direkt följd av den utredning som finansierades med Paf-stöd under 2017
(beviljat från medel från 2014). Utredningen har utmynnat i projektplaner för fyra olika projekt;
anläggande av multifunktionella våtmarker i Nabben, anläggande av våtmark vid Möckelbybäckens
utlopp samt anläggande av våtmark norr om Markusbölefjärden och anläggande av skyddsdike norr
om Prästträsket. Beroende på tillgången till finansiering kan dessa genomföras. Även andra
alternativ såsom Träsk i Sund och Gottbysund i Jomala framförs i ansökan som områden aktuella
för konkreta vattenförbättrande åtgärder.
Det specialprojekt 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.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att miljöbyrån beviljas 50 000 euro för konkreta vattenförbättrande
åtgärder under 2018.

Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar miljöbyrån 50 000 euro för konkreta vattenförbättrande åtgärder
under 2018. De konkreta åtgärderna ska i första hand utgå från de utredningar och projektplaner
som gjorts med Paf-stöd under 2017. Stödet utbetalas i efterhand mot godkänd
kostnadsredovisning.

Ärende nr 11
3. Ålands fågelskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7720)
Beviljat 2017
22 000 euro

Ansökt 2018
22 000 euro

PAF:s förslag
22 000 euro

Beslut
22 000 euro

samt specialprojekt

samt specialprojekt

samt specialprojekt

samt specialprojekt

15 000 euro

28 000 euro

20 000 euro

20 000 euro

Ålands fågelskyddsförening r.f . ansöker om 22 000 euro för sin löpande verksamhet under 2018.
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. Fågeltornet vid Torpfjärden är ett populärt besöksmål för fågelskådare men är i behov
av renovering eller ombyggnad.
Dessutom ansöker föreningen om 28 000 euro för fjärde etappen av det år 2015 påbörjade projektet
att renovera fyrvaktarhuset på Lågskär.
Föreningen har inga anställda. Föreningen har 158 medlemmar varav drygt 20 % kvinnor och
knappt 80 % män.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 22 000 euro för sin verksamhet, samt 20 000 euro
för fjärde etappen av renoveringen av fyrvaktarhuset på Lågskär.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands fågelskyddsförening r.f. 22 000 euro för den ordinarie
verksamheten under 2018 samt 20 000 euro för den fjärde (av fyra planerade) etappen av
renoveringen av fyrvaktarhuset på Lågskär.

Ärende nr 12
4. Vestanträsk bys samfällda land och vattenområden (Dnr ÅLR 2017/7750)
Beviljat 2017
Ny

Ansökt 2018
8 250 euro

PAF:s förslag
0 euro

Beslut
0 euro

Vestanträsk bys samfällda land och vattenområden ansöker om 8 250 euro för specialprojekt. I
samarbete med Tjudöbys samfälligheter har Vestanträsk bys samfällda land och vattenområden
under 2017 planterat ut 300 gräskarpar i Tjudö träsk i syfte att förhindra den ökade växtligheten i
träsket. Med avseende på Tjudö träsks storlek skulle det idealiska antalet gräskarpar vara 450 st.
och samfälligheterna ansöker därför om Paf-stöd för att kunna plantera ut ytterligare 150 st.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att ansökan avslås. Förutom de positiva effekter som gräskarpar har när
det gäller att få bukt med igenväxning orsakat av övergödning, finns det även negativa effekter,

exempelvis överbetning av vattenväxter, minskad mängd djurplankton, grumling av vattnet och
påverkan på andra fiskars lek och yngelplatser. Möjliga effekter som kan uppstå vid utplantering av
gräskarp beror bl.a. på hur tätt beståndet av gräskarp är och ifall beståndet kommer att hanteras på
något sätt.
Landskapsregeringens beslut:
Ansökan från Vestanträsk bys samfällda land och vattenområden avslås. Förutom de positiva
effekter som gräskarpar har när det gäller att få bukt med igenväxning orsakat av övergödning, finns
det även negativa effekter, exempelvis överbetning av vattenväxter, minskad mängd djurplankton,
grumling av vattnet och påverkan på andra fiskars lek och yngelplatser. Möjliga effekter som kan
uppstå vid utplantering av gräskarp beror bl.a. på hur tätt beståndet av gräskarp är och ifall
beståndet kommer att hanteras på något sätt.

Ärende nr 13
5. Ekologiska odlarna på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7802)
Beviljat 2017
Ny

Ansökt 2018
5 000 euro

PAF:s förslag
4 000 euro

Beslut
4 000 euro

Ekologiska odlarna på Åland r.f. ansöker om 5 000 euro för verksamheten under 2018. Föreningen
verkar för att utveckla den ekologiska odlingen på Åland genom att ordna rådgivning och
fältvandringar för aktiva odlare samt genom information till allmänhet och politiker. Under 2018
planeras en föreläsning om naturens mångfald och dess ekosystemtjänster. Föreläsningen riktas till
skol- och förskolepersonal.
Föreningen har inga anställda. Föreningen har 36 medlemmar varav 27 kvinnor och 9 män.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ekologiska odlarna på Åland r.f. beviljas 4 000 euro för sin
verksamhet.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ekologiska odlarna på Åland r.f. 4 000 euro för den ordinarie
verksamheten under 2018.

Ärende nr 14
6. Rädda Lumparn r.f. (Dnr ÅLR 2017/7814)
Beviljat 2017
25 000 euro

Ansökt 2018
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 2018. 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 ett
antal konkreta vattenskyddsprojekt på gång (Finbyområdet i Sund, reningsdamm vid Storängsdikets
mynning i Jomala, infiltrationsdamm och utjämningsdike vid Storängsdiket i Jomala, integrerad
skyddszon i Snicknäs i Lumparland, förbättring av Ressumdiket i Lemland) och flera nya
projektförslag för vatten- och fiskevårdsåtgärder finns på föreningens agenda. Denna typ av projekt
är kostsamma, och detaljerade projektplaner samt en viss andel egenfinansiering krävs då man
ansöker om finansiering från t.ex. Leader.
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. Föreningen har 56 medlemmar varav 4 sammanslutningar.

Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Rädda Lumparn r.f. beviljas 25 000 euro för sin verksamhet.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Rädda Lumparn r.f. 25 000 euro för den ordinarie verksamheten
under 2018.

Ärende nr 15
7. Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7835)
Beviljat 2017
5 500 euro

Ansökt 2018
27 000 euro

PAF:s förslag
6 000 euro

Beslut
6 000 euro

Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland EMIL r.f. ansöker om 27 000 euro för sin
verksamhet under 2018. 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 sedan hösten 2017 en deltidsanställd (ca 25 %) verksamhetsledare. Föreningen har
60 medlemmar varav 20 kvinnor och 40 män.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 6 000 euro för sin verksamhet.
Anslaget är beräknat att täcka föreningens administrativa kostnader samt möteskostnader och viss
annonsering.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f. 6 000
euro för den ordinarie verksamheten under 2018. Anslaget är beräknat att täcka föreningens
administrativa kostnader samt möteskostnader och viss annonsering, men inte verksamhetsledarens
lön.

Ärende nr 16
8. Ålands teknikkluster r.f. (Dnr ÅLR 2017/7856)
Beviljat 2017
Ej ansökt

Ansökt 2018
6 500 euro

PAF:s förslag
3 000 euro

Beslut
3 000 euro

samt specialprojekt

samt specialprojekt

samt specialprojekt

samt specialprojekt

Ej ansökt

6 000 euro

0 euro

0 euro

Ålands Teknikkluster r.f. ansöker om 6 500 euro för verksamheten under 2018. Föreningen har efter
två mellanår utan verksamhet tillsatt en ny styrelse och igen påbörjat sin verksamhet, bl.a. i ett
samarbete med stiftelsen Emilia.
Föreningen ansöker dessutom om 6 000 euro för ett specialprojekt kring ”Reningsverk Östersjön”
gällande en tilläggsprojektering för en till Östersjöfonden inlämnad ansökan för rening och
syresättning av bottenvatten för att råda bot på Östersjöns övergödningsproblem.
Föreningen har 28 medlemmar varav 11 sammanslutningar.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands Teknikkluster r.f. beviljas 3 000 euro för sin verksamhet under
2018. Föreningen har inte bedrivit kontinuerlig verksamhet under det föregående kalenderåret men

har tidigare uppvisat aktivitetet inom miljöområdet och erhållit Paf-stöd. Föreningens samarbete
med stiftelsen Emilia är inte stödberättigat då stiftelsen har erhållit stöd för detta.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands Teknikkluster r.f. 3 000 euro för den ordinarie verksamheten
under 2018. Föreningen har inte bedrivit kontinuerlig verksamhet under det föregående kalenderåret
men har tidigare uppvisat aktivitetet inom miljöområdet och erhållit Paf-stöd. Föreningens
samarbete med stiftelsen Emilia är inte stödberättigat då stiftelsen har erhållit stöd för detta.

Ärende nr 17
9. Ålands fiskevårdsförening r.f. (Dnr ÅLR 2017/7857)
Beviljat 2017
Ny

Ansökt 2018
12 500 euro

PAF:s förslag
9 000 euro

Beslut
9 000 euro

Ålands fiskevårdsförening r.f. ansöker om 12 500 euro för föreningens verksamhet under 2018.
Föreningens målsättning är att verka för en långsiktigt hållbar förvaltning av våra lokala
fiskbestånd. Föreningens huvudsyfte är att förbättra och skydda fiskars lek- och uppväxtområden
samt verka för att ett hållbart fiske bedrivs. Föreningen inriktar sig primärt på åtgärder som gynnar
rovfiskar (gädda, abborre, gör, havsöring) i kustnära vatten. En rad biotopförbättrande åtgärder har
genomförts i föreningens regi.
Under 2018 planeras biotopvårdande åtgärder i Kvarnboströmmen i Saltvik, Korsbroströmmen i
Hammarland, Bäckängen i Lemland och Svibyån i Jomala samt vassklippningsprojekt och risvasar.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands fiskevårdsförening r.f. beviljas 9 000 euro för verksamheten
under 2018.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands fiskevårdsförening r.f. 9 000 euro för den ordinarie
verksamheten under 2018. Ålands fiskevårdsförening förväntas stämma av sina planerade
biotopförbättrande åtgärder med landskapsregeringens miljöbyrå och/eller fiskeribyrå innan
åtgärderna vidtas.

Ärende nr 18
10. Natur och Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2017/7866)
Beviljat 2017
10 000 euro (kultur)

Ansökt 2018
50 000 euro

PAF:s förslag
25 000 euro

Beslut
25 000 euro

Natur och Miljö r.f. ansöker om 50 000 euro för Ålands naturskolas verksamhet 2018. Föreningen
Natur och Miljö r.f., hemmahörande i Helsingfors, driver i Svenskfinland en rad naturskolor,
däribland Ålands naturskola. Ålands naturskola inledde sin verksamhet år 2013 och är idag
väletablerad bland de åländska skolorna (åk 1-6) och daghemmen. Efterfrågan på naturskolans
tjänster är stor och ökande. Under 2017 genomförde Ålands naturskola drygt 140 naturskoldagar
och har under året träffat över 2 000 barn och 400 vuxna. Naturskolan kompletterar den
miljöfostrande verksamheten i skolorna och daghemmen med naturskollärarnas specialkompetens
inom uteundervisning samt en mångsidig pedagogisk utrustning som det inte är ändamålsenligt att
varje skola införskaffar. Naturskolan ordnar också fortbildning i praktisk utomhusundervisning för
barnträdgårdslärare, klasslärare samt fritidsledare som arbetar med nyinflyttade ålänningar.
Verksamheten är stadigt förankrad i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, och
underbildning ses som ett kraftfullt redskap för en hållbar omställning.
Verksamhetsplanen och budgeten för 2018 utgår från att Ålands naturskola utökas med en
naturskollärartjänst så att antalet anställda från maj 2018 är två. Budgeten 2018 för Ålands

naturskola ligger på 105 500 euro, varav ca 15 % täcks av avgifter för naturskoldagar samt
konsultarvoden för fortbildningar. Föreningen ansöker om 50 000 euro i Paf-stöd för driften av
Ålands naturskola medan resten av kostnaderna täcks av övriga föreningsmedel och understöd från
privata bidragsgivare.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Natur och Miljö r.f. beviljas 25 000 euro för driften av Ålands
naturskola under 2018. Grundprincipen om en restriktiv anställningspolitik tillämpas och ökat
anslag för att anställa en till naturskollärare beviljas inte.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Natur och Miljö r.f. 25 000 euro för driften av Ålands naturskola
under 2018. Grundprincipen om en restriktiv anställningspolitik tillämpas och ökat anslag för att
anställa en till naturskollärare beviljas inte.

Ärende nr 19
11. Emmaus Åland r.f. (Dnr ÅLR 2017/7875)
Beviljat 2017

Ansökt 2018

PAF:s förslag

Beslut

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

Ej ansökt

25 000 euro

20 000 euro

20 000 euro

Emmaus Åland r.f. ansöker om 25 000 euro för uppgörande av en hållbarhetsstrategi under 2018.
Föreningen har genom åren genomfört flera projekt för att förbättra föreningens miljöarbete. Nu är
det dags att ta nästa steg och skapa rutiner och verktyg för ett systematiskt hållbarhetsarbete som
genomsyrar hela verksamheten. Föreningen ser sitt hållbarhetsarbete som en del av den större
omställningsprocess som behövs för att nå ett hållbart samhälle och hållbarhetsprojektet görs som
ett led i arbetet med Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Emmaus Åland budgeterar 2018
för ca 22,5 avlönade årsarbetsverken av 26 olika personer och enligt verksamhetsberättelsen 2016
arbetade ca 100 personer omkring 4 000 timmar utan ersättning. Därtill kommer en stor mängd
ålänningar i kontakt med Emmaus i olika sammanhang, varför föreningen har en stor
samhällspåverkan. Hållbarhetsprojektet kommer att dokumenteras så att andra föreningar kan ta del
av både processen och resultatet.
Budgeten för projektet utgörs främst av lönekostnader och övriga kostnader för en projektledare på
50 % av heltid.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Emmaus Åland r.f. beviljas 20 000 euro för uppgörande av en
hållbarhetsstrategi under 2018. Stöd för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd
kostnadsredovisning.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Emmaus Åland r.f. 20 000 euro för uppgörande av en
hållbarhetsstrategi under 2018. Stöd för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd
kostnadsredovisning.

Ärende nr 20
12. Lions Club Åland Freja r.f. (Dnr ÅLR 2017/7917)
Beviljat 2017

Ansökt 2018

PAF:s förslag

Beslut

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

Ny

6 000 euro

5 000 euro

5 000 euro

Lions Club Åland Freja r.f. ansöker om 6 000 euro att arrangera Miljödagen 2018.

Miljödagen är föreningens samhällsprojekt sedan 2011 och målet är att få ålänningar, kommuner
och företag att städa naturen i sin närmiljö inför våren. Eftersom projektet inte är ett
välgörenhetsprojekt kan det inte finansieras med insamlade medel enligt Lions Club-regler.
Kostnaderna utgörs av marknadsföring av Miljödagen på olika sätt, genom annonsering i media
samt tryckning av tygkassar.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Lions Club Åland Freja r.f. beviljas 5 000 euro för Miljödagen 2018.
Stöd för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Lions Club Åland Freja r.f. 5 000 euro för Miljödagen 2018. Stöd för
specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. Ett samarbete med andra
arrangörer av liknande miljö- och städdagar är önskvärt.

Ärende nr 21
13. Ålands landskapsregering (Dnr ÅLR 2017/7945)
Beviljat 2017
Ny

Ansökt 2018

PAF:s förslag

Beslut

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

95 000 euro

70 000 euro

70 000 euro

Ålands landskapsregering ansöker om 95 000 euro för att starta upp en lots- och
samordningsfunktion inom nätverket bärkraft.ax under 2018.
Det finns en utbredd vilja bland åländska samhällsaktörer att i sin egen verksamhet implementera
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, dess vision samt de strategiska utvecklingsmålen.
Bärkraftsnätverkets medaktörer tog i mars 2017 fram en avsiktsförklaring gällande en stab eller ett
resurscentrum med vad som kallas lotsar som stöd för nätverkets medaktörer och andra
organisationer. Lots- och samordningsfunktionens syfte är att med långsiktighet bidra med stöd i
form av inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning av engagemang,
kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av agendan.
Föreningen bärkraft.ax har registrerats i december 2017 och kommer från 2019 att driva lots- och
samordningsfunktionen.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands landskapsregering beviljas 70 000 euro för att starta upp en
lots- och samordningsfunktion inom nätverket bärkraft.ax. Enligt landskapets budget 2018 kan
anslag 44520 Penningautomatmedel för miljöverksamhet användas för att stöda arbetet med
landskapsregeringens hållbarhetsstrategi. Vid beslut om fördelning ser landskapsregeringen
postitivt på nya initiativ som stöder arbetet med en omställning av Åland till ett hållbart samhälle.
Landskapsregeringen är genom nätverket bärkraft.ax en av initiativtagarna till förslaget att etablera
en lots- och samordningsfunktion för att stödja ett förverkligande av Utvecklings- och
hållbarhetsagendan i det åländska samhället.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands landskapsregering 70 000 euro för att under 2018 starta upp
en lots- och samordningsfunktion inom nätverket bärkraft.ax.
Enligt landskapets budget 2018 kan anslag 44520 Penningautomatmedel för miljöverksamhet
användas för att stöda arbetet med landskapsregeringens hållbarhetsstrategi. Vid beslut om
fördelning ser landskapsregeringen postitivt på nya initiativ som stöder arbetet med en omställning
av Åland till ett hållbart samhälle.
Landskapsregeringen är genom nätverket bärkraft.ax en av initiativtagarna till förslaget att etablera
en lots- och samordningsfunktion för att stödja ett förverkligande av Utvecklings- och
hållbarhetsagendan i det åländska samhället.

Ärende nr 22
14. Nåtö biologiska station / Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. (Dnr ÅLR 2017/7954)
Beviljat 2017
6 400 euro

Ansökt 2018
6 400 euro

PAF:s förslag
6 400 euro

Beslut
6 400 euro

samt specialprojekt

samt specialprojekt

samt specialprojekt

samt specialprojekt

15 500 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 2018. Stationen drivs i samråd med Ålands landskapsregering. Stationens
verksamhet genomgår för närvarande ett omfattande och nyskapande utvecklingsarbete. Målet är att
stärka sambandet mellan den forskning som bedrivs på stationen och det praktiska arbetet kring
naturvård och naturskötsel på Åland. Enligt visionen ska Nåtö biologiska station fungera som en
central samarbetspartner till miljöbyrån vid Ålands landskapsregering gällande forskning i de
terrestriska miljöerna på Åland Föreningens avsikt är att under 2018 dels fortsätta med den redan
etablerade verksamheten på Nåtö biologiska station och att fortsätta samarbetet med Miljöbyrån för
att utföra karteringar av hotade biotoper och arter på Åland. 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.
Föreningen ansöker om 15 500 euro för ett projekt i stationens egen regi i samarbete med
miljöbyrån. För 2018 planeras projektet ”Inventering av tickor i åländska naturreservat”.
Informationen från projektet kommer sedan att kunna användas för att bedöma tillståndet för
naturen i reservaten. Projektbudgeten består huvudsakligen av lön och övriga kostnader för en
projektarbetare och en praktikant under 3 månader.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. beviljas 6 400 euro för
verksamheten på Nåtö biologiska station under 2018 samt 15 500 euro för specialprojektet. Stödet
för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. 6 400 euro för den ordinarie
verksamheten på Nåtö biologiska station under 2018 samt 15 500 euro för specialprojektet. Stödet
för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning.

Ärende nr 23
15. Ålands Näringsliv r.f. (Dnr ÅLR 2017/7967)
Beviljat 2017

Ansökt 2018

PAF:s förslag

Beslut

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

för specialprojekt

60 000 euro

90 000 euro

0 euro

0 euro

Ålands Näringsliv r.f. ansöker om 80 000 euro för att under juni-december 2018 driva projektet
”Konkretisera hållbara och medvetna produktions- och konsumtionsmönster”.
Projektets kostnader utgörs huvudsakligen av lön för en projektledare och utgifter för
administration, lokaler samt medlemsavgift i Climate Leadership Counsil.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Ålands Näringslivs ansökan avslås. Föreningens projekt 2016 ”Leda
företag mot hållbarhet” har ännu inte slutrapporterats. Föreningen beviljades i januari 2017 stöd
60 000 € för projektet ”Hållbara produktions- och konsumtionsmetoder” men föreningen lämnade
hösten 2017 in en ansökan om att skjuta upp projektet till tiden 1.9.2017-31.8.2018 vilket har
beviljats.
Landskapsregeringens beslut:

Ålands Näringslivs ansökan avslås. Föreningens projekt 2016 ”Leda företag mot hållbarhet” har
ännu inte slutrapporterats. Föreningen beviljades i januari 2017 stöd 60 000 € för projektet
”Hållbara produktions- och konsumtionsmetoder” men föreningen lämnade hösten 2017 in en
ansökan om att skjuta upp projektet till tiden 1.9.2017-31.8.2018 vilket har beviljats.

Ärende nr 24
16. Katthjälpen r.f. (Dnr ÅLR 2017/7968)
Beviljat 2017
6 000 euro

Ansökt 2018
25 000 euro

PAF:s förslag
6 500 euro

Beslut
6 500 euro

Katthjälpen r.f. ansöker om 25 000 euro i verksamhetsstöd för sin löpande verksamhet under 2018.
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 målsättningar
inkluderar öppnandet av ett katthem i Mariehamn samt upprättandet av ett lokalt ID-register över
chippade katter på Åland.
Föreningen har inga anställda. Föreningen har 210 medlemmar varav knappt 60 % kvinnor /flickor
och drygt 40 % män/pojkar. Intäkterna kommer från medlemsavgifter, omplacering av katter samt
bidrag och donationer.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Katthjälpen r.f. beviljas 6 500 euro för verksamheten.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Katthjälpen r.f. 6 500 euro för den ordinarie verksamheten under
2018.

Ärende nr 25
17. Ålands Natur & Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2017/7985)
Beviljat 2017
130 000 euro

Ansökt 2018
149 500 euro

PAF:s förslag
130 000 euro

Beslut
130 000 euro

samt specialprojekt

samt specialprojekt

samt specialprojekt

samt specialprojekt

47 000 euro

77 900 euro

47 000 euro

47 000 euro

Ålands Natur & Miljö r.f. ansöker om 149 500 euro i verksamhetsstöd för sin löpande verksamhet
under 2018. Föreningen kommer under året att fortsätta förverkligandet av den egna visionen
(Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland). Verksamheten stöder den gemansamma
processen med förverkligandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland och föreningen
deltar aktivt i nätverket bärkraft.ax. Man jobbar direkt och indirekt med visionen och samtliga av de
sju strategiska utvecklingsmålen på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Det långsiktiga arbetet
med att öka medlemsantalet fortsätter med målet att under 2018 passera 1200 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 25 000 euro för projektet Operation Kemikaliesmart Åland,
8 400 euro för projektet Förstudie till omställningslab och 44 500 euro för projektet Hållbar
destination. Projektet Operation Kemikaliesmart Åland 2017-2019 är en uppföljning av projektet
Giftfritt dagis, och innebär en fördjupning och utveckling till andra områden och målgrupper. Målet
med insatserna 2018 är att öka kunskapen hos allmänheten om skadliga kemikalier i vår närmiljö
och visa på valmöjligheter. Projektet belyser framförallt utvecklingsmål 7, men även mål 1 och 3

berörs.. Kostnaderna utgörs huvudsakligen av lön och omkostnader för en projektledare under
motsvarande tre månader, samt kostnader för trycksaker.
Syftet med projektet Förstudie till omställningslab är att utreda och klargöra förutsättningarna för en
uppstart av ett omställningslabb med målet att addressera hållbarhetsmål 7 att år 2030 sker enbart
hållbar konsumtion.
Projektet Green Key Åland har drivits på Åland sedan 2014 och utökades 2017 med Blue Flag
varpå man har ändrat projektnamn till Hållbar destination. Projektet använder miljöcertifiering som
verktyg för att Åland ska bli en hållbar destination både för invånarna och besökarna. Projektet
stöder direkt förverkligandet av utvecklingsmål 5 och 7. Projektet är ett samarbetsprojekt med Visit
Åland och Ålands Näringsliv. Kostnaderna utgörs huvudsakligen av lön och omkostnader för en 60
% anställning under 2018.
Föreningen har anställda fyra deltidsanställda. För övriga professionella insatser betalas lön eller
arvode i enlighet med föreningens policy för arvodering. Föreningen har 1 050 medlemmar varav 6
sammanslutningar och av resterande är drygt 60 % kvinnor/flickor och knappt 40 % män/pojkar.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 130 000 euro för sin verksamhet samt sammanlagt
47 000 euro för specialändamålen Operation Kemikaliesmart Åland och Hållbar destination. Stödet
för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning.
Landskapsregeringens beslut:
Landskapsregeringen beviljar Ålands Natur och Miljö r.f. 130 000 euro för den ordinarie
verksamheten under 2018 samt sammanlagt 47 000 euro för specialändamålen Operation
Kemikaliesmart Åland och Hållbar destination. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot
godkänd kostnadsredovisning.

Ärende nr 26
18. Husö biologiska station, Åbo Akademi (Dnr ÅLR 2018/797, enligt budget)
Beviljat 2017
105 000 euro

Budget 2018
105 000 euro

PAF:s förslag
105 000 euro

Beslut
105 000 euro

I enlighet med budgeten år 2018 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 2018.
Fördelningsrådets förslag:
Fördelningsrådet föreslår att Husö biologiska station beviljas 105 000 euro för sin verksamhet under
2018 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 2018.

