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Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2022-01-14 och 2022-01-14

4 cases found

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Ax Eckerö Golf Ab

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 20 %, högst 85.500 euro, av godtagbara 

kostnader för investeringar på golfbanan. Av de i projektet ingående kostnaderna för vilka stöd sökts har 

47.500 euro avdragits som icke stödberättigande kostnader då dessa kostnader har bedömts som 

driftskostnader/ersättningskostnader vilka utifrån landskapsregeringens principer för stöd till näringslivet 

inte är stödbara. Dessa kostnader innefattar breddning av bana, kostnader för förbättring av spelytor 

såsom sådd och lagning av fairway samt ersättande investering. I avdraget från stödberättigande 

kostnaderna ingår även avdrag av personalkostnader för att de stödberättigande personalkostnaderna ska 

uppfylla tillämpad praxis gällande stödbar timprisnivå för utfört arbete inom stödprojekt.(3 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Tillstånd att få idka jakt på rådjur, vitsvanshjort, älg, mink och mårdhunds inom Nåtö naturreservat och 

Nåtö-Jungfruskär naturreservat 2019-

Motpart Nåtö jaktlag

Beslut

Detta tillägg är en komplettering till det gällande tillståndet vad gäller rådjur och även vid behov 

vitsvanshjort samt predatorjakt så att dessa tillåts även på landskapets markområden på Äskskär och 

Getskär. Landskapsregeringen har tidigare beviljat Nåtö jaktlag tillstånd till jakt på rådjur och 

vitsvanshjort på Yttre- och Inre Korsö inklusive Jungfruskär samt Slätskär i Nåtö naturreservat. Jakten på 

Äskskär och Getskär är förenad med samma villkor som gäller för de övriga områdena: Vid 

förberedelserna för jakt och vid jaktens genomförande ska iakttagas bestämmelserna i Ålands 

landskapsregerings beslut (2005:13) om inrättande av Nåtö-Jungfruskär naturreservat, vilket i detta fall 

närmast innebär att ingen åverkan på naturen får göras (avverkningar, användning av motorfordon och 

motorredskap etc.). Skjutsitsar och andra anordningar för jaktens genomförande får icke uppföras inom 

området. Besökande till reservatet skall visas hänsyn och får inte avvisas från området. Jakt och 

förberedelse för jakt får inte ske under senvintern fram till högsommaren så att sjöfågel- och 

rovfågelhäckningar störs. Vid mink- och mårdhundsjakt kan fällor användas. Jaktturism är inte tillåten. 

Förutom övrig rapportering till skogsbruksbyrån ska antalet fällda rådjur enligt detta tillstånd årligen och 

skriftligen (även via e-post) meddelas miljöbyrån. Jakträtten återkallas med omedelbar verkan om någon 

av medlemmarna i jaktlaget bryter mot tillståndets villkor eller någon annan olägenhet för naturvården 

uppstår. Detta tillägg till det tidigare tillståndet gäller från och med början av januari 2022 till utgången 

av år 2023.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija, 

Föredragande

Ärendemening Realtidsövervakning av huvudmotorers växlar

Motpart

Beslut

Beslöts, med stöd av 5 § 1 mom. 1 punkten Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) gällande vissa 

upphandlingar, att göra en direktupphandling från DB Santasalo OY, på realtids övervakning (GearWaatch) 

för huvudmotorernas växlar på M/S Alfågeln, M/S Knipan, M/S Skiftet och M/S Viggen enligt mottagen 

offert. Den beräknade kostnaden om 49 000 € påförs budgetmoment 75010 ”Upphandling av sjötrafik”.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nordling Kim, 

Föredragande Karlsson Joel, 
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Ärendemening Jakt på invasiva predatorer i naturreservat

Motpart Geta jaktvårdsförening

Beslut
Beslöts att ge Geta Jaktvårdsförening r.f., vid behov i samarbete med Archipelago Pares r.f., i uppdrag att 

utföra skyddsjakt efter predatorer inom Idskär naturrservat.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija, 

Föredragande


