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

BESLUT OM FÖRDELNING AV 2021 ÅRS BERÄKNADE AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL  

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

 

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR MILJÖVERKSAMHET 

 

UNDERSTÖD FÖR MILJÖVERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44520   600.000 euro 

 

Ärende nr 8 

1. Rädda Lumparn r.f. (Dnr ÅLR 2021/8622) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut  

18 500 euro  17 000 euro  17 000 euro 

specialprojekt   specialprojekt     

10 000 euro  -     

  

Rädda Lumparn r.f. ansöker om 18 500 euro för verksamheten under 2022. 

 Föreningens syfte är att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess viksystem, öka 

kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt möjligheten till 

rekreation. Föreningens verksamhet bidrar i sin helhet till förverkligandet av Utvecklings- och 

hållbarhetsagenda för Åland. 

Föreningen har några konkreta vattenskyddsprojekt på gång (reningsdamm vid Storängsdiket i 

Jomala, utredning av sjösystemet Finbydiket) och nya projektförslag för vatten- och fiskevårdsåtgärder finns 

på föreningens agenda (uppmärksammande angående avloppsbräddningar, åtgärder kring 

Saltviksfjärden/Ödkarbyviken). Gentemot privatpersoner är föreningens roll att hjälpa till att identifiera rätta 

områden och rätta åtgärder för dessa. Vidare hjälper föreningen till med att ta fram projektplaner och söka 

finansiering. Föreningen arbetar också för informationsspridning och opinionsbildning genom bland annat 

seminarier och dikesvandringar samt för att öka förståelsen för att åtgärder behövs för att förbättra 

tillståndet i Lumparn och dess viksystem.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har 90 medlemmar varav 3 sammanslutningar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Rädda Lumparn r.f. beviljas 17 000 euro för den ordinarie verksamheten under 

2022. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Rädda Lumparn r.f. 17 000 euro för den ordinarie verksamheten under 

2022. 

 

 

Ärende nr 9 

2. Ålands djurskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8644) 

 

Bilaga S422E07 



 

 

  

Beviljat 2021  Ansökt 2022   PAF:s förslag  Beslut 

7 000 euro  13 000 euro  9 000 euro  9 000 euro 

     

Ålands djurskyddsförening r.f. ansöker om 13 000 euro för verksamheten under 2022.  

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 520 medlemmar.  

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att Ålands djurskyddsförening r.f. beviljas 9 000 euro för verksamheten under 2022. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beslutar bevilja Ålands djurskyddsförening r.f. 9 000 euro för den ordinarie 

verksamheten under 2022. 

 

 

Ärende nr 10 

3. Ekologiska odlarna på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8735) 

 

Beviljat 2021 Ansökt 2022 PAF:s förslag Beslut  

Ej ansökt 7 400 euro   7 000 euro 7 000 euro 

 

Ekologiska odlarna på Åland r.f. ansöker om 7 400 euro för verksamheten under 2022.  

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. Föreningens syften 

stöder flera av de strategiska hållbarhetsmålen i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland på ett konkret 

sätt. Föreningen bygger nätverk och har samarbeten med andra organisationer för att ordna kurser, 

föreläsningar och studiecirklar. Under 2022 planeras infotillfällen och föreläsningar om bland annat 

permakulturodling, biokolframställning och stödmöjligheter för ekoproducenter samt medlemsträffar och 

gårdsbesök.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har 41 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

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

2022. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beslutar bevilja Ekologiska odlarna på Åland r.f. 7 000 euro för den ordinarie 

verksamheten under 2022. 

 

 



 

 

  

Ärende nr 11 

4. bärkraft.ax Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8786) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut 

100 000 euro  120 000 euro  90 000 euro  92 000 euro 

 

Föreningen bärkraft.ax ansöker om 120 000 euro för att under 2022 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 90 000 euro för 

hållbarhetslotsfunktionen under 2022.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja föreningen bärkraft.ax Åland r.f. 92 000 euro för den ordinarie 

verksamheten under 2022. Föreningen bärkraft.ax har startats med det uttryckliga syftet att stöda 

förverkligandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Det är ett viktigt uppdrag i det åländska 

samhället. Föreningen arbetar till stor del förtjänstfullt med att kommunicera vision och mål samt med 

samordning av processer och forum. Landskapsregeringen understryker vikten av att föreningen i sitt arbete 

implementerar hållbarhetsprinciperna och backcasting-metoden i rådgivning, utbildning och utveckling av 

olika verktyg. 

 

 

Ärende nr 12 

5. Föreningen Ålandsfåret r.f. (Dnr ÅLR 2021/8832) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut 

5 000 euro  7 000 euro  6 000 euro  6 000 euro 

samt specialprojekt samt specialprojekt  samt specialprojekt samt specialprojekt 

5 000 euro  5 000 euro  0 euro   0 euro  

 

Föreningen Ålandsfåret r.f. ansöker om 7 000 euro för föreningens ordinarie verksamhet under 2022.  

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 en önskan om utveckling och föreningens målsättning 

under 2022 är att driva ett utvecklingsprojekt kring ullstandard och ålandsfårens ull och skinn som råvara. För 

detta specialändamål ansöker föreningen om 5 000 euro. 

 Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 70 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Föreningen Ålandsfåret r.f. beviljas 6 000 euro för verksamheten under 2022. 

Specialprojektet kunskap om ålandsfårens ull och skinn som råvara kan inte stödas då stödmedlen inte räcker 

till för att prioritera alla projekt. De beskrivna aktiviteterna och målen för projektet kan anses höra till 

föreningens ordinarie verksamhet.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Föreningen Ålandsfåret r.f. 6 000 euro för den ordinarie verksamheten 

under 2022. Specialprojektet kunskap om ålandsfårens ull och skinn som råvara kan inte stödas då 

stödmedlen inte räcker till för att prioritera alla projekt. De beskrivna aktiviteterna och målen för projektet 

kan anses höra till föreningens ordinarie verksamhet och tillför inte en särskilt stor samhällsnytta.  

 

 

Ärende nr 13 

6. Ålands fågelskyddsförening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8858) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut  

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

 

Ålands fågelskyddsförening r.f. ansöker om 15 000 euro för sin löpande verksamhet under 2022.  

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. Bortsett från byggnadsunderhåll på Signilskär och Lågskär är 

transporterna ut till Lågskär den största utgiftsposten inom föreningens verksamhet. 

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 100 medlemmar.  

 

Fördelningsrådets förslag: 

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

2022.  



 

 

  

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beslutar bevilja Ålands fågelskyddsförening r.f. 13 000 euro för den ordinarie 

verksamheten under 2022. 

 

 

Ärende nr 14 

7. Nåtö biologiska station / Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. (Dnr ÅLR 2021/8871) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut 

31 000 euro  33 000 euro  32 000 euro  32 000 euro 

 

Föreningen Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. ansöker om 33 000 euro för driften av Nåtö biologiska 

station under 2022.  

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 2022 kommer Nåtö biologiska station att följa upp tidigare års inventeringar av fiskgjuse 

och havsörn. Dessutom kommer man att genomföra inventering av skräntärna på Sandgrunden i Eckerö och 

inventering av amfibier på öar, holmar och skär 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 32 000 euro för verksamheten på 

Nåtö biologiska station under 2022.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Societas pro Fauna et Flora Fennica r.f. 32 000 euro för den ordinarie 

verksamheten på Nåtö biologiska station under 2022. 

 

 

Ärende nr 15 

8. Ålands Natur och Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2021/8889 och 2021/8891) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut 

140 000 euro  165 970 euro  145 000 euro  145 000 euro 

samt specialprojekt samt specialprojekt  samt specialprojekt  samt specialprojekt 

35 000 euro  71 450 euro  40 000 euro  40 000 euro 



 

 

  

 

Ålands Natur och Miljö r.f. ansöker om 165 970 euro i verksamhetsstöd för sin löpande verksamhet under 

2022.  

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. Föreningens verksamhet stöder förverkligandet av Ålands utvecklings- 

och hållbarhetsagenda och deltar aktivt i nätverket Bärkraft. Under 2022 kommer föreningen att fortsätta 

jobba med de tre fokusområdena Biologisk mångfald, Östersjön i balans och Hållbar konsumtion. 

Dessutom ansöker föreningen om 40 000 euro för år tre av tre i 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. Målet är att under det sista året bilda en egen organisation/avdelning som 

exempelvis Håll Sverige rent och Håll skärgården ren och därmed skapa förutsättningar för ett kontinuerligt 

arbete. Kostnaderna utgörs huvudsakligen av lön och omkostnader för en projektledare.  

Inom projektet Vision Mariero vill föreningen planera upp det biologiska kretsloppet i parken 

Tusenskönan (namnbyte till Mariero). Man vill skapa förutsättningar för ett rikt djurliv i stadsmiljön för att 

främja den biologiska mångfalden. Detta görs genom förbättring av jordhälsa samt skapande av olika 

mikroklimat och förutsättningar för att locka fåglar, insekter och amfibier till trädgården. Projektet skulle 

också inkludera information, utbildning, inspiration samt nätverkande och samarbeten. För detta projekt 

ansöker föreningen om 31 450 euro. 

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 1 130 medlemmar varav 4 

sammanslutningar. 

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 145 000 euro för den ordinarie verksamheten under 2022. 

För de två projekten beviljas sammanlagt 40 000 euro att fördelas mellan projekten enligt föreningens 

prioritering. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Ålands Natur och Miljö r.f. 145 000 euro för den ordinarie 

verksamheten under 2022. För de två projekten beviljas sammanlagt 40 000 euro att fördelas mellan 

projekten enligt föreningens prioritering. Stödet för specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd 

kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 16 

9. Archipelago Pares r.f. (Dnr ÅLR 2021/8922 och 2021/8896) 

 



 

 

  

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut  

8 000  28 200 euro   17 000 euro  17 000 euro 

samt specialprojekt samt specialprojekt  samt specialprojekt  samt specialprojekt 

Ej ansökt  32 000 euro  12 000 euro  12 000 euro 

 

Archipelago Pares r.f. ansöker om 28 200 euro för verksamheten under 2022 för att bedriva vilt-, fisk- och 

miljövård.  

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, för närvarande två projekt; Ådans Vänner samt 

Ståtar, Späck och Skrävlor.  

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 placera ut ådtak/boskydd och ådvakter, utföra predatorkontroll samt ordna ådsafari 

och ådvandring.  

Den andra huvudinriktningen Ståtar, Späck och Skrävlor handlar om den numera väldigt talrika 

sälen. Föreningen vill genom projektet lyfta sälen och säljakten så att den kunskap som finns idag inte går 

förlorad och att kunskapen förs vidare till nya generationer säljägare. För att framöver kunna ha en sund och 

allmänt accepterad säljakt behöver man ta tillvara sälen som den resurs den är. Informationen ges genom 

workshops, föreläsningar, tryckt media samt sociala media.  

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. För detta specialändamål ansöker föreningen om 12 000 euro under 2022, som ett 

nödvändigt komplement på privat mark till landskapets bekämpning av invasiva rovdjur på landskapets mark 

(landskapets budget 2022). 

Dessutom ansöker föreningen om 20 000 euro för specialprojektet Renässansen av Nyhamn.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 140 medlemmar. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Archipelago Pares r.f. beviljas 17 000 euro för verksamheten 2022 samt 12 000 

euro för specialändamålet Invasiva rovdjur. Stöd för specialprojektet Renässansen av Nyhamn kan inte 

beviljas då arrendet för de ifrågavarande fastigheterna innehas av en annan förening samt att kostnaderna 

huvudsakligen utgörs av investeringskostnader.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Archipelago Pares r.f. 17 000 euro för den ordinarie verksamheten 

under 2022. För specialprojektet Invasiva Rovdjur beviljas 12 000 euro. Stöd för specialprojektet Renässansen 

av Nyhamn kan inte beviljas då arrendet för de ifrågavarande fastigheterna innehas av en annan förening 

samt att kostnaderna huvudsakligen utgörs av investeringskostnader. Stödet för specialprojekt utbetalas i 

efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 



 

 

  

Ärende nr 17 

10. Ålands biodlarförening r.f. (Dnr ÅLR 2021/8903) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut 

9 000 euro  6 500 euro  6 500 euro   6 500 euro 

 

Ålands biodlarförening r.f. ansöker om 6 500 euro för verksamheten under 2022.  

Föreningen vill under 2022 rikta information om biodling till barn genom att besöka daghem. 

Dessutom planeras en studieresa, föreläsningar samt grundkurs och fortsättningskurs om biodling. 

Provtagningen av samhällen för att utreda förekomsten av amerikansk yngelröta slutförs.  

Föreningen har inga anställda. Föreningen har ca 110 medlemmar.  

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet föreslår att Ålands biodlarförening r.f. beviljas 6 500 euro för verksamheten under 2022. 

 

Landskapsregeringens beslut:  

Landskapsregeringen beslutar bevilja Ålands biodlarförening r.f. 6 500 euro för den ordinarie verksamheten 

under 2022. 

 

 

Ärende nr 18 

11. Emmaus Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8935) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut 

specialprojekt  specialprojekt   specialprojekt  specialprojekt 

43 000 euro  34 000 euro  5 000 euro   5 000 euro 

 

Emmaus Åland r.f. ansöker om 34 000 euro för specialprojektet Från nitton till noll. Genom projektet vill 

Emmaus minska sitt koldioxidavtryck från dagens 19 ton (2021) med det långsiktiga målet att komma ner till 

noll-utsläpp senast år 2030. Handlingsplanen och åtgärder omfattar följande områden: 

− Minska andelen icke-användbara varor som tas emot 

− Minska andelen varor som skickas som bistånd genom att sälja mer lokalt 

− Öka materialåtervinningen av textil 

− Minska transporter och resor 

− Åtgärder för att binda CO2. 

 Projektplanen och -budgeten sträcker sig över två år, och föreningens avsikt är att ansöka om 

34 000 euro i Paf-stöd även för 2023. 

 

Fördelningsrådets förslag:  

Fördelningsrådet anser att de i ansökan beskrivna åtgärderna inom specialprojektet Från nitton till noll 

huvudsakligen utgör Emmaus kärnverksamhet och uppfyller syftet och målen för denna. Projektunderstöd 

beviljas inte för en naturlig och tidsenlig utveckling av kärnverksamheten. Fördelningsrådet anser dock att 

utvecklingen av textilhanteringen, som utgör en global miljöutmaning, ska beviljas ett stöd om 5 000 euro. 

 



 

 

  

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen anser att de i ansökan beskrivna åtgärderna inom specialprojektet Från nitton till noll 

huvudsakligen utgör Emmaus kärnverksamhet och uppfyller syftet och målen för denna. Projektunderstöd 

beviljas inte för en naturlig och tidsenlig utveckling av kärnverksamheten. Landskapsregeringen konstaterar 

dock att textilhanteringen utgör en stor miljöutmaning och beslutar bevilja Emmaus Åland r.f. 5 000 euro 

under 2022 för den del av projektet som handlar om att öka materialåtervinningen av textil. Stödet för 

specialprojekt utbetalas i efterhand mot godkänd kostnadsredovisning. 

 

 

Ärende nr 19 

12. Natur och Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2021/8936) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut 

63 000 euro  67 500 euro  64 500 euro  64 500 euro 

 

Natur och Miljö r.f. ansöker om 60 000 euro för Ålands naturskolas ordinarie verksamhet 2022 samt 7 500 

euro för Sommarklubbens tre 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 2022 för Ålands naturskola ligger på 111 500 euro, varav ca 18 % 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 tre lägerveckorna. 

 

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Natur och Miljö r.f. beviljas 64 500 euro för driften av Ålands naturskola samt 

naturskolans deltagande i Sommarklubben under 2022. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Natur och Miljö r.f. 64 500 euro för driften av Ålands naturskola samt 

naturskolans deltagande i Sommarklubben under 2022. 

 

 

 



 

 

  

Ärende nr 20 

13. Katthjälpen på Åland r.f. (Dnr ÅLR 2021/8939)  

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut 

15 000 euro  35 000 euro  18 000 euro   18 000 euro  

 

Katthjälpen på Åland r.f. ansöker om 35 000 euro i verksamhetsstöd för sin verksamhet under 2022.  

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. 

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

kostnader för kattmat och förnödenheter. Föreningens långsiktiga målsättningar inkluderar öppnandet av ett 

katthem och kattcafé i Mariehamn.  

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 18 000 euro för verksamheten under 2022.  

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Katthjälpen på Åland r.f. 18 000 euro för den ordinarie verksamheten 

under 2022. 

 

 

Ärende nr 21 

14. Husö biologiska station, Åbo Akademi (Dnr ÅLR 2021/11009, enligt budget 44520) 

 

Beviljat 2021  Budget 2022  PAF:s förslag  Beslut 

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

 

I enlighet med budgeten år 2022 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 2022. 

      

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Husö biologiska station beviljas 110 000 euro för sin verksamhet under 2022 i 

enlighet med budgeten. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Husö biologiska station beviljas 110 000 euro för verksamheten under 2022, i enlighet med budgetbeslut 

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

 

 


