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

 BESLUT OM FÖRDELNING AV 2019 ÅRS 

 BERÄKNADE  

 AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL   
===================================================================== 

 

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR MILJÖVERKSAMHET 

 

UNDERSTÖD FÖR MILJÖVERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44520                  600.000 euro 

 

Ärende nr 3 

1. Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. (Östersjöfonden) (Dnr ÅLR 2019/7811) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020  PAF:s förslag Beslut  

10 000 euro 15 000 euro 10 000 euro 10 000 euro 

 

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. (Östersjöfonden) ansöker om 15 000 euro för 

verksamheten och för att verka som resurs i Östersjö-, miljö- och hållbarhetsfrågor under 2020. 

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 kan med stöd av 

Paf-medel arrangera olika typer av evenemang som syftar till att öka förståelsen för Östersjö- och 

miljöfrågor samt skapa nätverk mellan olika aktörer på Åland och i regionen, exempelvis 

Östersjötemadagar under Östersjöfondens prisutdelning och evenemanget ”Lär känna din granne”. 

Östersjöfonden deltar aktivt i och bidrar med sin sakkunskap i det åländska samhällets 

hållbarhetsarbete, exempelvis genom att Östersjöfondens VD fungerar som ordförande för 

föreningen bärkraft.ax. 

 Stiftelsen har en deltidsanställd VD (80 %).   

   

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Östersjöfonden beviljas 10 000 euro för verksamheten under 2020. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Östersjöfonden 10 000 euro för verksamheten under 2020. 

 

 

Ärende nr 4 

2. bärkraft.ax Åland r.f. (Dnr ÅLR 2019/7842) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020 PAF:s förslag Beslut 

100 000 euro 120 000 euro 110 000 euro 110 000 euro 

 

Föreningen bärkraft.ax ansöker om 120 000 euro för att under 2020 fortsätta driva den lots- och 

samordningsfunktion som startades upp i landskapsregeringens regi under 2018. Föreningen har 

drivit lotsfunktionen sedan den 1 april 2019. 

 Föreningens syfte är att främja en hållbar och bärkraftig utveckling på Åland. Föreningens 

huvuduppdrag är att agera som rådgivande, stöttande och utbildande kraft till organisationer 

(företag, kommuner, föreningar och myndigheter) och privata hushåll. Föreningen fullföljer sitt 

syfte genom att med långsiktighet bidra med lots- och samordningsstöd till medaktörerna och andra 

organisationer. Detta i syfte att dessa i sina ordinarie verksamheter vidtar åtgärder som bidrar till 

förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan vision och strategiska utvecklingsmål. 

Lotsfunktionen ska även bedriva kampanjer och information som riktar sig till privatpersoner och 

därmed verka för beteendeförändringar i samhället. 

 Föreningen har anställt två medarbetare, lotsar. Föreningen har genom företagssamarbetsavtal 

säkrat en betydande del av finansieringen. 

 

Bilaga 1 S420E03 



Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att föreningen bärkraft.ax Åland r.f. beviljas 110 000 euro för 

hållbarhetslotsfunktionen under 2020.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar föreningen bärkraft.ax Åland r.f. 110 000 euro för 

hållbarhetslotsfunktionen under 2020. 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. Verksamhetsstödet 

utbetalas i två rater, den första omedelbart och den andra i juni. 

 

 

Ärende nr 5 

3. Ålands djurskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2019/7889) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020  PAF:s förslag Beslut 

9 000 euro 9 000 euro 7 000 euro                  7 000 euro 

     

Ålands djurskyddsförening r.f. ansöker om 9 000 euro i verksamhetsstöd för sin löpande 

verksamhet under 2020. Föreningen arbetar för djurens rätt i samhället genom bland annat 

omhändertagande och omplacering av djur samt genom informationsverksamhet. Föreningens 

största utgiftsposter utgörs av utfordring, sanitet och veterinärkostnader för de omplacerade djuren 

samt av kastreringskampanjer. 

Ålands djurskyddsförening r.f. har under 2018 genom testamente erhållit en större donation 

vars ändamål inte har specificerats. Utöver kapitalet ger placeringen av donationen föreningen en 

årlig avkastning som kan användas inom föreningens verksamhet. 

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 560 medlemmar.  

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att Ålands djurskyddsförening r.f. beviljas 7 000 euro för sin verksamhet. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Ålands djurskyddsförening r.f. 7 000 euro för verksamheten under 

2020. 

 

 

Ärende nr 6 

4. Ekologiska odlarna på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2019/7900) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020 PAF:s förslag Beslut  

6 000 euro 8 000 euro  7 000 euro 7 000 euro 

 

Ekologiska odlarna på Åland r.f. ansöker om 8 000 euro för verksamheten under 2020. 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 i form av till 

exempel föreläsningar. Föreningens syften stöder de flesta av de strategiska hållbarhetsmålen i 

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland på ett konkret sätt. Föreningen är aktiv, har 

samarbeten med andra, deltar i referensgrupper och utskott, och söker medel även från andra 

finansieringskällor för att ordna kurser, föreläsningar och studiecirklar. Under 2020 planeras 

föreläsningar, gårdsbesök och studiebesök samt fortsatt utveckling av hemsidan och framtagande av 

informationsmaterial. Föreningen vill fortsätta uppmärksamma vikten av att odla tillsammans med 

barn och unga. 

Föreningen har inga anställda. Föreningen har 87 medlemmar (2018). 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Ekologiska odlarna på Åland r.f. beviljas 7 000 euro för sin 



verksamhet. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Ekologiska odlarna på Åland r.f. 7 000 euro för verksamheten under 

2020. 

 

 

Ärende nr 7 

5. Föreningen Ålandsfåret r.f. (Dnr ÅLR 2019/7904) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020 PAF:s förslag Beslut 

10 000 euro 8 800 euro  7 000 euro 7 000 euro 

  samt specialprojekt  samt specialprojekt samt specialprojekt 

  10 000 euro 5 000 euro  5 000 euro  

 

Föreningen Ålandsfåret r.f. ansöker om 8 800 euro för föreningens ordinarie verksamhet under 

2020. Föreningens huvudsyfte är att arbeta för bevarandet av den erkända ursprungsrasen 

ålandsfåret. Syftet är också att genom information och dokumentation i så stor utsträckning som 

möjligt verka för bevarandet av den genetiska mångfalden vilket är av största vikt för det 

långsiktiga bevarandet av ålandsfåret. Detta görs bl.a. genom att föreningens behöriga 

databasansvariga upprätthåller den befintliga databasen över ålandsfåren. Vidare har föreningen 

som syfte att upprätthålla goda kontakter med alla som vill bevara ålandsfåren och med andra 

fårföreningar samt med forskare och myndigheter. Föreningen ska verka för att sprida information 

om ålandsfåren och även i övrigt verka för ålandsfårens bästa. Föreningens syften stöder främst det 

strategiska hållbarhetsmålet 4 i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland dels genom 

bevarandet av en unik ras med anor från 15 000 år tillbaka, dels genom att ålandsfåren bidrar till 

bevarandet av naturens mångfald på naturbeten.  

 Inom föreningens verksamhet finns ett stort behov av utveckling och föreningens målsättning 

under 2020 är att driva två utvecklingsprojekt. Därför ansöker föreningen om 5 000 euro för 

deltagande i ett samarbetsprojekt med ProAgria i Finland för att få igång ett nytt välfungerande 

avelsregister som ersätter det tidigare WebLammas. Föreningens andel av projektkostnaderna 

uppgår till 10 000 euro, delat på två kalenderår under projektet. 

 Dessutom ansöker föreningen om 5 000 euro för att fortsätta ett projekt med syfte att utreda 

tacklinjer och bagglinjer hos Ålandsfåren. Syftet med projektet är att utreda vilka tacklinjer som 

finns kvar samtidigt som bagglinjerna behöver utredas igen då mer än tio år har gått sedan den förra 

utredningen. En klargörande utredning behövs för att genom olika åtgärder kunna stärka linjer som 

det eventuellt finns få djur kvar av och därigenom främja den genetiska mångfalden hos rasen. 

Projektet planeras genomföras genom att anställa en projektledare för 3 månader, men utredningen 

behöver troligen fortsätta under två-tre år. 

 Föreningen har inga anställda. Föreningen har 70 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Föreningen Ålandsfåret r.f. beviljas 7 000 euro för verksamheten under 

2020 samt 5 000 euro för specialprojekten.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Föreningen Ålandsfåret r.f. 7 000 euro för verksamheten under 2020 

samt 5 000 euro för specialprojekten. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd 

kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 8 

6. Natur och Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2019/7951) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020 PAF:s förslag Beslut 

52 000 euro 65 000 euro 63 000 euro 63 000 euro 
  samt specialprojekt  samt specialprojekt samt specialprojekt 



  10 000 euro avslag   avslag   

 

Natur och Miljö r.f. ansöker om 60 000 euro för Ålands naturskolas ordinarie verksamhet 2020 

samt 5 000 euro för Sommarklubbens två lägerveckor. 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 daghemmen och skolorna (åk 1-6). Efterfrågan på naturskolans tjänster är stor och ökande. 

Under 2019 genomförde Ålands naturskola ca 190 naturskoldagar, ett antal fortbildningstillfällen 

för pedagoger på daghem och skola, och har under året träffat 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. Naturskolan ordnar också fortbildning i praktisk utomhusundervisning för pedagoger.  

Budget 2020 för Ålands naturskola ligger på 109 000 euro, varav knappt 15 % täcks av avgifter för 

naturskoldagar samt konsultarvoden för fortbildningar. Föreningen ansöker om 60 000 euro i Paf-

stöd för driften av Ålands naturskola medan resten av kostnaderna täcks av övriga föreningsmedel 

och understöd från privata bidragsgivare. Allmänna, administrativa kostnader fördelas inte till de 

enskilda naturskolornas kostnadsställen och ingår således inte i ovannämnda budget utan dessa 

belastar föreningens allmänna kostnader. 

 Sommarklubben arrangeras av Folkhälsan på Åland och Ålands naturskola har intresse att 

fortsätta det etablerade samarbetet som innebär att en naturskollärare håller i ett utepedagogiskt 

program under de två lägerveckorna. Kostnaden för detta utgör enligt budget 3 000 euro. 

 Dessutom ansöker föreningen om 10 000 euro för utveckling av en ny undervisningshelhet, 

Plast i havet, med utgångspunkt i landskapsregeringens plaststrategi. Initiativet till detta kommer 

från landskapsregeringens utbildningsbyrå. Under ärendeberedningen har det dock framkommit att 

Natur och Miljös naturskola i Åboland under 2019 har utvecklat en undervisningshelhet om plast i 

havet. Den bygger inte på den åländska plaststrategin, utan på frågeställningar och perspektiv som 

Natur och Miljö upplever som relevanta, och den kan även erbjudas av Ålands naturskola. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Natur och Miljö r.f. beviljas 63 000 euro för driften av Ålands 

naturskola samt naturskolans deltagande i Sommarklubben under 2020 medan ansökan om 

utveckling av undervisningshelheten Plast i havet avslås.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Natur och Miljö r.f. 63 000 euro för driften av Ålands naturskola samt 

naturskolans deltagande i Sommarklubben under 2020. Verksamhetsstödet utbetalas i två rater, den 

första omedelbart och den andra i juni. Ansökan om specialprojekt för utveckling av en ny 

undervisningshelhet, Plast i havet, avslås då naturskolan redan har tillgång till en snarlik 

undervisningshelhet. 

 

 

Ärende nr 9 

7. Ålands fågelskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2019/7996) 

 

Beviljat 2019            Ansökt 2020       PAF:s förslag Beslut  

18 000 euro              18 500 euro           15 000 euro                   15 000 euro 

 

Ålands fågelskyddsförening r.f. ansöker om 18 500 euro för sin löpande verksamhet under 2020. 

En ansökan om investeringsstöd för renovering av byggnader på Lågskär samt byggande av ett 

fågeltorn behandlas av finansavdelningen. 

Föreningens huvuduppgift är att understöda ornitologisk forskning, befrämja fågelskyddet 

och uppmuntra det ornitologiska intresset inom landskapet. Föreningens främsta sätt att samla 

information och data om hur den åländska fågelfaunan mår är 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. Under 2019 

hade föreningen ett samarbete med Strandnäs Hem och Skolaförening. Föreningen ledde guidade 

fågelskådningsturer för elever i åk 1-4 i området runt skolan och Nabben. Föreningen vill fortsätta 

med liknande samarbeten för att locka med flera unga i föreningen. 

Föreningen har inga anställda. Föreningens medlemsantal har varit sviktande under några år 

och ligger nu på 66 medlemmar. Föreningen har en mycket låg andel annan finansiering. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Ålands fågelskyddsförening r.f. beviljas 15 000 euro för verksamheten 

under 2020.  

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Ålands fågelskyddsförening r.f. 15 000 euro för verksamheten under 

2020. 

 

 

Ärende nr 10 

8. Nåtö biologiska station / Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. (Dnr ÅLR 2019/7998) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020 PAF:s förslag Beslut 

32 000 euro 37 740 euro 36 000 euro 36 000 euro 

 

Föreningen Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. ansöker om 37 740 euro för driften av Nåtö 

biologiska station under 2020. Stationen drivs i samråd med Ålands landskapsregering. Stationens 

verksamhet har under de senaste åren genomgått ett stort utvecklingsarbete. Målet har varit att 

stärka sambandet mellan den forskning som bedrivs på stationen och det praktiska arbetet kring 

naturvård och naturskötsel på Åland. Nåtö biologiska station fungerar nu som en central 

samarbetspartner till miljöbyrån vid Ålands landskapsregering gällande forskning i de terrestriska 

miljöerna på Åland. Föreningen kommer att fortsätta dels med den etablerade verksamheten på 

Nåtö biologiska station och dels samarbetet med miljöbyrån för att utföra karteringar av hotade 

biotoper och arter på Åland.  

 Under 2020 kommer Nåtö biologiska station att följa upp 2019 års inventering av den 

nuvarande fiskgjusstammens storlek och tillstånd på Åland. Dessutom kommer man att utföra 

inventeringar av större vattensalamander och mindre strandpipare. För genomförandet av dessa tre 

projekt anställs tre projektarbetare under 2-3 månader. Den havsörnsinventering som tidigare har 

utförts i regi av WWF Finland kommer 2020 att övergå till Nåtö biologiska station. 

Havsörnsinventeringen utförs på ideell basis och kostnaderna utgörs endast av transportkostnader 

och reseersättningar.  

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. beviljas 36 000 euro för 

verksamheten på Nåtö biologiska station under 2020.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. 36 000 euro för verksamheten 

på Nåtö biologiska station under 2020.  

 

 

Ärende nr 11 

9. Emmaus Åland r.f. (Dnr ÅLR 2019/8014) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020 PAF:s förslag Beslut 
  specialprojekt   specialprojekt specialprojekt 

Ej ansökt 55 000 euro 45 000 euro  45 000 euro   

 

Emmaus Åland r.f. ansöker om 55 000 euro för det tidsbundna specialprojektet Kretsloppsparken. 

Genom projektet vill Emmaus visa vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten och vikten av att 



inte bryta kretsloppet. Kretsloppsparken kommer att fokusera på den urbana miljön och hur man 

mitt i stan kan bidra till sunda kretslopp. Kretsloppsparken ska visa på vikten av matsäkerhet och 

möjligheterna med självförsörjning. 

 Projektets mål är att utveckla fem verksamheter som ingår i samma kretslopp:  

− Stadsodling för välmående (fortsättning och förstoring av den befintliga stadsodlingen) 

− Från jord till bord (användning av grönsakerna från stadsodlingen i den intilliggande 

restaurangen) 

− Från hav till bord (användning av s.k. skräpfisk i restaurangen) 

− …och till jord igen (rester från restaurangen används till jordförbättring och gödning i odlingen) 

− Kommunicera, engagera och agera (tydlig och pedagogisk kommunikation av projektets alla 

skeden till olika målgrupper genom workshops, skyltar och annat informationsmaterial). 

 Projektplanen sträcker sig över två år och den totala budgeten för projektet är 340 000 euro. 

Emmaus ansöker om 55 000 euro i Paf-medel för 2020. Föreningen har sökt andra stöd och 

samarbeten för att kunna förverkliga projektet. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Emmaus Åland r.f. beviljas 45 000 euro för specialprojektet 

Kretsloppsparken. Stödet utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Emmaus Åland r.f. 45 000 euro för specialprojektet 

Kretsloppsparken. Stödet utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 12 

10. Ålands Natur & Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2019/8043) 

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020 PAF:s förslag Beslut 

138 000 euro 203 000 euro 138 000 euro 138 000 euro 
samt specialprojekt samt specialprojekt  samt specialprojekt  samt specialprojekt 

37 000 euro 117 000 euro 38 000 euro 38 000 euro 

 

Ålands Natur & Miljö r.f. ansöker om 203 000 euro i verksamhetsstöd för sin löpande verksamhet 

under 2020. Föreningen kommer under året att fortsätta förverkligandet av den egna visionen 

(Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland). Föreningen verkar för att öka engagemanget 

och kunskapen kring frågor som rör hållbarhet och syftar därmed till att en hållbar livsstil blir en del 

av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. Under 2018 lanserade föreningen sitt 

hållbarhetsprogram: Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna mot hållbarhet. Föreningens 

kärnverksamhet delas in i tre ben: naturglädje, samhällspåverkan och folkbildning. Det långsiktiga 

arbetet med att öka medlemsantalet fortsätter med målet att under 2020 växa till 1500 medlemmar 

och målet är att åtminstone 10 % av medlemmarna aktivt ska ta del i föreningens verksamhet.  

Dessutom ansöker föreningen om 52 000 euro för projektet Städa Åland och 65 000 euro 

för projektet Klimatsmart Liv. Städa Åland startades 2019 med det övergripande målet att skapa ett 

skräpfritt Åland. Denna målsättning ska nås genom kunskapsspridning och ökad medvetenhet samt 

genom gemensamma aktioner och talkoarbete för att plocka upp skräpet. Utifrån det första året drar 

man slutsatsen att det finns ett bra utgångsläge för ett fördjupat projekt under 2020-2022. Målet är 

att bilda en egen organisation som exempelvis Håll Sverige rent och Håll skärgården ren. 

Kostnaderna utgörs huvudsakligen av lön och omkostnader för en projektledare.  

Inom projektet Klimatsmart Liv vill föreningen på ett pedagogiskt och engagerande sätt 

arbeta för att reducera ålänningarnas koldioxidutsläpp med mer än hälften fram till 2030. Projektet 

planeras pågå under 3 år. Kostnaderna utgörs huvudsakligen av lön och omkostnader för en 

projektledare samt kostnader för mediaproduktion. 

Föreningen har deltidsanställda; kansliledare, medlemsansvarig, projektledare samt 

kortvariga uppdragsanställda. För övriga professionella insatser betalas lön eller arvode i enlighet 

med föreningens policy för arvodering. Föreningen har 1 336 medlemmar varav 7 

sammanslutningar. 



 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 138 000 euro för verksamheten samt sammanlagt 

38 000 euro för specialändamålen Städa Åland och Klimatsmart Liv. Stödet för specialprojekten 

utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Ålands Natur och Miljö r.f. 138 000 euro för verksamheten 2020 och 

sammanlagt 38 000 euro för specialändamålen Städa Åland och Klimatsmart Liv. 

Landskapsregeringen föreslår en prioritering av projektet Städa Åland då man upplever att projektet 

Klimatsmart Liv till stor del överlappar med befintlig information och andra organisationers arbete. 

Verksamhetsstödet utbetalas i två rater, den första omedelbart och den andra i juni. Stödet för 

specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 13 

11. Katthjälpen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2019/8050)  

 

Beviljat 2019 Ansökt 2020 PAF:s förslag Beslut 

7 000 euro 35 000 euro  9 000 euro  9 000 euro  
  samt specialprojekt   samt specialprojekt  samt specialprojekt 

  21 500 euro  avslag  avslag 

 

Katthjälpen på Åland r.f. ansöker om 35 000 euro i verksamhetsstöd för sin verksamhet inklusive 

lokalhyra för ett katthem under 2020. Föreningens primära syfte är att minska antalet hemlösa och 

förvildade katter samt att hjälpa dem 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 

veterinärkostnader.  

 Föreningens målsättningar inkluderar förutom öppnandet av ett katthem och kattcafé i 

Mariehamn även upprättandet av ett lokalt ID-register över chippade djur på Åland. För detta 

treåriga specialprojekt ansöker föreningen om 15 000 euro. Dessutom ansöker föreningen om 6 500 

euro för projektet Kastrering enligt TNR-metoden.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 560 medlemmar. Intäkterna kommer från 

medlemsavgifter, omplacering av katter samt bidrag och donationer. 

    

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Katthjälpen på Åland r.f.  beviljas 9 000 euro för verksamheten under 

2020. 

 Ansökan om specialprojekten lokalt ID-register samt kastrering avslås. Landskapsregeringen 

anser att inrättandet av ett ID-register bör föregås av en behovsutredning och en utredning om 

lämpligaste huvudman för att administrera ett eventuellt register. Frågan om märkning av djur 

kommer sannolikt att beröras vid det planerade arbetet med en ny djurskyddslag. Gällande TNR-

kastreringen noterar landskapsregeringen att det finns delade åsikter om nyttan och effekten av 

metoden. En samhällsfinansiering av detta projekt skulle kräva en långsiktig plan för kampanjen 

samt övervakning av resultatet. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Katthjälpen på Åland r.f. 9 000 euro för verksamheten under 2020.  

 Ansökan om specialprojekten lokalt ID-register samt kastrering avslås. Landskapsregeringen 

anser att inrättandet av ett ID-register bör föregås av en behovsutredning och en utredning om 

lämpligaste huvudman för att administrera ett eventuellt register. Frågan om märkning av djur 

kommer sannolikt att beröras vid det planerade arbetet med en ny djurskyddslag. Gällande TNR-

kastreringen noterar landskapsregeringen att det finns delade åsikter om nyttan och effekten av 

metoden. En samhällsfinansiering av detta projekt skulle kräva en långsiktig plan för kampanjen 

samt övervakning av resultatet. 

 



 

 

Ärende nr 14 

12. Husö biologiska station, Åbo Akademi (Dnr ÅLR 2020/569, enligt budget 44520) 

 

Beviljat 2019 Budget 2020 PAF:s förslag Beslut 

110 000 euro 110 000 euro 110 000 euro 110 000 euro 

 

I enlighet med budgeten år 2020 används anslaget för landskapsregeringens finansiering av 

samarbetet som grundar sig på samarbetsavtal med Åbo Akademi genom Husö biologiska station 

till en omfattning av 110 000 euro under år 2020. 

      

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Husö biologiska station beviljas 110 000 euro för sin verksamhet under 

2020 i enlighet med budgeten. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Husö biologiska station beviljas 110 000 euro för verksamheten under 2020, i enlighet med 

budgetbeslut under moment 44520. Stödet utbetalas i två rater, den första omedelbart och den andra 

i juni. 

 

 


