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

BESLUT OM FÖRDELNING AV 2020 ÅRS BERÄKNADE AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL  

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

 

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR MILJÖVERKSAMHET 

 

UNDERSTÖD FÖR MILJÖVERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44520   600.000 euro 

 

Ärende nr 2 

1. bärkraft.ax Åland r.f. (Dnr ÅLR 2020/7553) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut 

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

 

Föreningen bärkraft.ax ansöker om 120 000 euro för att under 2021 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 

hållbarhetsagendans 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. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att föreningen bärkraft.ax Åland r.f. beviljas 100 000 euro för 

hållbarhetslotsfunktionen under 2021.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar föreningen bärkraft.ax Åland r.f. 100 000 euro för hållbarhetslotsfunktionen 

under 2021. Verksamhetsstödet utbetalas i två rater, den första omedelbart och den andra i juni. 

 

 

Ärende nr 3 

2. Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. (Östersjöfonden) (Dnr ÅLR 2020/7794) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut  

10 000 euro  13 000 euro  6 000 euro  6 000 euro 

 

Bilaga S421E02 



 

 

  

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. (Östersjöfonden) ansöker om 13 000 euro för 

verksamheten och för att verka som resurs i Östersjö-, miljö- och hållbarhetsfrågor under 2021. 

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 6 000 euro för verksamheten under 2021. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Östersjöfonden 6 000 euro för verksamheten under 2021. 

 

 

Ärende nr 4 

3. Ålands biodlarförening r.f. (Dnr ÅLR 2020/7930) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut 

Ej ansökt  13 570 euro  9 000 euro   9 000 euro 

 

Ålands biodlarförening r.f. ansöker om 13 570 euro för verksamheten under 2021.  

Föreningen vill under året informera om importstoppet av bin med anledning av varroa. Detta görs genom 

skyltning och infokort till en budgeterad kostnad av 4 000 euro.  

Dessutom ansöker föreningen om 9 570 euro för att utreda förekomsten av amerikansk 

yngelröta i åländska bigårdar. Under åren 2010-2013 provtogs ett antal bikupor och amerikansk yngelröta 

upptäcktes i en handfull samhällen men nu vill man utreda saken på nytt. 

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 110 medlemmar.  

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att Ålands biodlarförening r.f. beviljas 9 000 euro för verksamheten under 2021. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Ålands biodlarförening r.f. 9 000 euro för verksamheten under 2021. 

 

 

Ärende nr 5 

4. Ålands djurskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2020/7967) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021   PAF:s förslag  Beslut 



 

 

  

7 000 euro  13 000 euro  7 000 euro  7 000 euro 

     

Ålands djurskyddsförening r.f. ansöker om 13 000 euro i verksamhetsstöd för sin löpande verksamhet under 

2021. Föreningen arbetar för djurens rätt och skydd 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. 

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 540 medlemmar.  

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att Ålands djurskyddsförening r.f. beviljas 7 000 euro för verksamheten under 2021. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Ålands djurskyddsförening r.f. 7 000 euro för verksamheten under 2021. 

 

 

Ärende nr 6 

5. Ålands fågelskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2020/7968) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut  

15 000 euro  21 000 euro  13 000 euro  13 000 euro 

 

Ålands fågelskyddsförening r.f. ansöker om 21 000 euro för sin löpande verksamhet under 2021. En ansökan 

om investeringsstöd för renovering av byggnader på Lågskär 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. Under vår och höst ordnar föreningen fågelskådningsturer som riktar sig till nybörjare, 

allmänhet och föreningens medlemmar. Under 2020 deltog 15-20 personer vid alla tillfällen. Bortsett från 

byggnadsunderhåll är transporterna ut till Lågskär den största utgiftsposten inom föreningens verksamhet. 

Föreningen har inga anställda. Föreningens sviktande medlemsantal har återhämtat sig något 

och ligger nu på 127 medlemmar.  

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Ålands fågelskyddsförening r.f. beviljas 13 000 euro för verksamheten under 

2021.  

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beviljar Ålands fågelskyddsförening r.f. 13 000 euro för verksamheten under 2021. 

 

 

Ärende nr 7 



 

 

  

6. Föreningen Ålandsfåret r.f. (Dnr ÅLR 2020/7978) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut 

7 000 euro  8 800 euro  5 000 euro  5 000 euro 

samt specialprojekt samt specialprojekt  samt specialprojekt samt specialprojekt 

5 000 euro  10 000 euro  5 000 euro   5 000 euro  

 

Föreningen Ålandsfåret r.f. ansöker om 8 800 euro för föreningens ordinarie verksamhet under 2021. 

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.  

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

under 2021 är att driva två utvecklingsprojekt. Dels ansöker föreningen om 5 000 euro för år två av två för 

deltagande i ett samarbetsprojekt för att få igång ett nytt avelsregister.  

 Dessutom ansöker föreningen om 5 000 euro för ett projekt kring kunskap om ålandsfårens ull 

och skinn som råvara. 

 Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 70 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Föreningen Ålandsfåret r.f. beviljas 5 000 euro för verksamheten under 2021 

samt 5 000 euro för specialprojektet nytt avelsregister. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot 

godkänd kostnadsredovisning. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Föreningen Ålandsfåret r.f. 5 000 euro för verksamheten under 2021 samt 5 000 

euro för specialprojektet nytt avelsregister. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd 

kostnadsredovisning. Specialprojektet kunskap om ålandsfårens ull och skinn som råvara kan inte stödas då 

stödmedlen inte räcker till för att prioritera alla projekt och projektet inte bedöms ha en stor allmännytta. 

 

 

Ärende nr 8 

7. Emmaus Åland r.f. (Dnr ÅLR 2020/7989) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut 

specialprojekt  specialprojekt   specialprojekt  specialprojekt 

45 000 euro  45 000 euro  43 000 euro   43 000 euro 

 

Emmaus Åland r.f. ansöker om 45 000 euro för år två av två för specialprojektet Kretsloppsparken. Genom 

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

kretsloppet. Kretsloppsparken fokuserar på den urbana miljön och visar hur man mitt i stan kan bidra till 



 

 

  

sunda kretslopp. Kretsloppsparken ska även 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 (grönsaker säljs i Emmausbutiken och till några närliggande caféer och 

restauranger) 

− Från hav till bord (främja användningen av s.k. skräpfisk t.ex. genom att ta fram nya spännande 

rätter som ska introduceras på Emmaus Ålands olika evenemang) 

− …och till jord igen (biorester från Emmaus alla verksamheter 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. Den ursprungliga projektplanen och budgeten har 

reviderats för att möta de förändrade förutsättningar som 2020 har medfört. Föreningen har sökt andra stöd 

och samarbeten för att kunna förverkliga projektet. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Emmaus Åland r.f. beviljas 43 000 euro för specialprojektet Kretsloppsparken. 

Stödet utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Emmaus Åland r.f. 43 000 euro för specialprojektet Kretsloppsparken. Stödet 

utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 9 

8. Ålands Natur & Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2020/8001 och 2020/8007) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut 

138 000 euro  154 800 euro  140 000 euro  140 000 euro 

samt specialprojekt samt specialprojekt  samt specialprojekt  samt specialprojekt 

38 000 euro  41 100 euro  35 000 euro  35 000 euro 

 

Ålands Natur & Miljö r.f. ansöker om 154 800 euro i verksamhetsstöd för sin löpande verksamhet under 

2021. 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. Föreningen strävar genomgående efter att medlemmarna ska ha en 

central plats i föreningen och att verksamheten ska baseras på medlemmarnas vilja och engagemang.  

Dessutom ansöker föreningen om 41 100 euro för projektet Städa Åland. 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 Röster från rötterna vill föreningen ta vara på erfarenheter och kunskaper från 

en studiecirkel med namnet Natur & Hälsa. Denna ansökan har överförts till kulturbyrån för att utreda 

möjligheterna att bevilja projektet delfinansiering från Åland 100-medel.  

Föreningen har anställda på heltid och deltid; verksamhetsledare, medlemsansvarig, 

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

enlighet med föreningens policy för arvodering. Föreningen har ca 1 200 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 140 000 euro för verksamheten under 2021 samt 35 000 

euro för specialändamålet Städa Åland. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd 

kostnadsredovisning. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Ålands Natur och Miljö r.f. 140 000 euro för verksamheten 2021 samt 35 000 

euro för specialändamålet Städa Åland. Verksamhetsstödet utbetalas i två rater, den första omedelbart och 

den andra i juni. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 10 

9. Nåtö biologiska station / Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. (Dnr ÅLR 2020/8037) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut 

36 000 euro  33 560 euro  31 000 euro  31 000 euro 

 

Föreningen Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. ansöker om 33 560 euro för driften av Nåtö biologiska 

station under 2021. 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 den etablerade verksamheten på Nåtö biologiska station och dels samarbetet med miljöbyrån för att 

utföra karteringar av hotade biotoper och arter på Åland.  

 Under 2021 kommer Nåtö biologiska station att följa upp tidigare års inventeringar av fiskgjuse 

och havsörn. Dessutom kommer man att genomföra inventering av skräntärna och inventering av amfibier i 

skärgården.  

 Föreningen har en deltidsanställd amanuens som tillsammans med stationens ledningsgrupp 

organiserar verksamheten på Nåtö biologiska station. Projekten drivs delvis ideellt och delvis med 

projektanställda. 

 

Fördelningsrådets förslag: 



 

 

  

Fördelningsrådet föreslår att Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. beviljas 31 000 euro för verksamheten på 

Nåtö biologiska station under 2021.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. 31 000 euro för verksamheten på Nåtö 

biologiska station under 2021.  

 

 

Ärende nr 11 

10. Archipelago Pares r.f. (Dnr ÅLR 2020/8040) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut  

Ej ansökt  15 000 euro   8 000 euro  8 000 euro 

 

Archipelago Pares r.f. grundades 2017 av en handfull naturintresserade ålänningar med avsikt att bedriva vilt-

, fisk- och miljövård. Föreningen ansöker om 15 000 euro för verksamheten under 2021.  

Föreningens målsättning är att genom innovation, samarbete och ett genuint intresse göra en 

märkbar skillnad i den åländska naturen. Föreningen anser att den fyller en viktig funktion genom sina 

praktiska åtgärder och sin vilja att leda en positiv utveckling av natur- och viltvården i landskapet. 

Föreningens huvudsakliga verksamhet drivs i projektform, och sedan 2019 har man drivit två projekt med 

finansiering av Leader Åland; Ådans Vänner samt Ståtar, Späck och Skrävlor.  

Föreningen ansöker nu om 15 000 euro för föreningens ordinarie verksamhet 2021. I praktiken 

består verksamheten huvudsakligen av projekten Ådans Vänner och Invasiva Rovdjur Åland. Målsättningen 

med Ådans Vänner är att genom beprövade och nyfunna innovativa metoder gynna sjöfågelstammarna på 

Åland. Målet är att vända den negativa populationstrend som sjöfågelstammarna i dagsläget befinner sig i 

för att i framtiden se välmående populationer. Åtgärderna består av att bland annat bygga och placera ut 

ådtak/boskydd, utföra predatorkontroll samt ordna ådsafari och ådvandring. 

Föreningens nyaste verksamhetsinriktning är Invasiva rovdjur Åland. Målet med detta arbete är 

att genom samarbete samt intensiv och systematisk jakt bekämpa invasiva rovdjur, främst mårdhund och 

mink, inom landskapet.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 80 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Archipelago Pares r.f. beviljas 8 000 euro för verksamheten 2021. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Archipelago Pares r.f. 8 000 euro för verksamheten 2021. 

 

Ärende nr 12 

11. Rädda Lumparn r.f. (Dnr ÅLR 2020/8055) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut  

specialprojekt   specialprojekt  specialprojekt 



 

 

  

Ej ansökt  15 800 euro  10 000 euro  10 000 euro 

  

 

Rädda Lumparn r.f. ansöker om 15 800 euro för det tvååriga specialprojektet Håll Lumparn ren – Braxen och 

hjältarna.  

 Den tecknade Braxen-fisken ska på ett enkelt och roligt sätt åskådliggöra vad alla kan göra för 

att förbättra vattenmiljön i Lumparn. Projektet kommer att bestå av riktade besök till olika sammanhang där 

barn och unga finns, såsom Folkhälsans simskolor, Ålands Naturskola, Tall Ships Race-evenemang och Åland 

100-evenemang. Skyltar, vykort och tygväskor trycks upp för att etablera Braxen som en symbol för lokalt 

vattenskydd på gräsrotsnivå. Förebilden till detta projekt är kampanjen Håll skärgården ren och deras Sop-

Sälle. Målet är att väcka intresse och engagemang, förändra attityder och få människor att förstå att det vi 

gör på land får konsekvenser för havet och Lumparn.  

 Projektet planeras göras i samverkan med andra föreningar och aktörer. Initialt har Rädda 

Lumparn kontaktat Folkhälsan, Ålands Naturskola och Litteraturföreningen. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Rädda Lumparn r.f. beviljas 10 000 euro för specialprojektet Braxen och 

hjältarna. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Rädda Lumparn r.f. 10 000 euro för specialprojektet Braxen och hjältarna. 

Stödet utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 13 

12. Katthjälpen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2020/8095)  

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut 

9 000 euro  45 000 euro  15 000 euro   15 000 euro  

samt specialprojekt  samt specialprojekt  samt specialprojekt  samt specialprojekt 

0 euro  30 000 euro  0 euro  0 euro 

 

Katthjälpen på Åland r.f. ansöker om 45 000 euro i verksamhetsstöd för sin verksamhet under 2021. 

Kostnaderna för verksamheten består huvudsakligen av veterinärs- och apotekskostnader, förrådshyra, 

kostnader för kattmat och förnödenheter samt kostnader för hemsida. 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 målsättningar inkluderar dessutom öppnandet av ett katthem och kattcafé i 

Mariehamn. För detta specialprojekt ansöker föreningen om 18 000 euro. Dessutom ansöker föreningen om 

12 000 euro för projektet Kastrering enligt TNR-metoden.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 640 medlemmar. Intäkterna kommer från 

medlemsavgifter, omplacering av katter samt bidrag och donationer. 

    



 

 

  

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Katthjälpen på Åland r.f.  beviljas 15 000 euro för verksamheten under 2021.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beviljar Katthjälpen på Åland r.f. 15 000 euro för verksamheten under 2021.  

 Ansökan om specialprojekten katthem/kattcafé samt kastrering avslås. Tillgängliga stödmedel 

räcker inte till för att prioritera alla projekt och verksamheter. En samhällsfinansiering av projektet Kastrering 

enligt TNR-metoden skulle kräva en långsiktig projektplan för kampanjen samt övervakning av resultatet. 

Likaså öppnandet av ett katthem/kattcafé kräver en omsorgsfull projektplan och en realistisk budget som 

beaktar alla kostnader och inbesparingar. 

 

 

Ärende nr 14 

13. Natur och Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2020/8096) 

 

Beviljat 2020  Ansökt 2021  PAF:s förslag  Beslut 

63 000 euro  65 000 euro  63 000 euro  63 000 euro 

 

Natur och Miljö r.f. ansöker om 60 000 euro för Ålands naturskolas ordinarie verksamhet 2021 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.  

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 2021 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. 

 

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 2021. 

 

Landskapsregeringens beslut: 



 

 

  

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

naturskolans deltagande i Sommarklubben under 2021. Verksamhetsstödet utbetalas i två rater, den första 

omedelbart och den andra i juni. 

 

Ärende nr 15 

14. Husö biologiska station, Åbo Akademi (Dnr ÅLR 2021/719, enligt budget 44520) 

 

Beviljat 2020  Budget 2021  PAF:s förslag  Beslut 

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

 

I enlighet med budgeten år 2021 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 2021. 

      

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Husö biologiska station beviljas 110 000 euro för sin verksamhet under 2021 i 

enlighet med budgeten. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Husö biologiska station beviljas 110 000 euro för verksamheten under 2021, i enlighet med budgetbeslut 

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

 

 

 


	0nr2-2021-enskild-S4
	bilaga S421E02

