
 

 

   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  

  Sammanträdesdatum Nr 

   16.3.2018 1/18 

 

 

 Tid: Fredagen den 16 mars 2018 kl. 9.30 -  11.30 

 Plats: Lantbrukskansliet i Godby 

 

 

 Närvarande: Ordinarie: 
  X Jan Salmén, ordf. Saltvik 

  X Erja Nordqvist, v.ordf. Finström 

  _ Mats Sjöblom, Geta 

  X Anette Blomqvist, Sund 

   X Håkan Grunér, Vårdö 
 

  Suppleanter:  

  _ Billy Linde 

  _ Sven Löfman 

  X Inger Marie Sundblom 

  _ Annett Pfeifer 
  _ Peter Nordberg 

  

 Föredragande: Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr. 

 

 Övriga närvarande: Rosa Salmén, kst.repr. Saltvik 
  Mats Ekholm, v.ordf. kst. Sund 

  

  

 

 Ärenden: §§ 1 - 10 

 

        

 Underskrifter: Godby den 16 mars 2018 

 

 ___________________________ __________________________ 

 Jan Salmén  Lena Roos-Clemes 

 Ordförande  Sekreterare 

 

 
 Protokolljustering: Godby den 16 mars 20118 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 Anette Blomqvist  Håkan Grunér  

 

 

 Sammanträdet kungjort: Godby den 9.3.2018 

 

 Protokollet framlagt   
 till påseende.  Lantbrukskansliet i Godby den 21.3.2018 

 

 Intygar: Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr.   

 

 

 Utdragets riktighet  Godby den  

 bestyrkes:   

 
 Underskrift: Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr. 

 

 
 



 FÖREDRAGNINGSLISTA 

  
 Utfärdat den        Sida 

  

 8.3.2018  2 

  

________________________________________________________________ 

 

 
Möteskallelse 
 
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 1/2018 fredagen den 16 mars 2018 kl. 
9.30 på lantbrukskansliet i Godby. 
 

 

Ärenden: 

 

§ 1 Laglighet och beslutförhet 

§ 2 Protokolljusterare 

§ 3 Föredragningslistan 

§ 4 Val av ordförande och viceordförande 2018-2019 

§ 5 Nämndens sammanträden 2018 

§ 6 Verksamhetsberättelsen 2017 

§ 7 Dispositionsplan 2018 

§ 8 Skador på jordbruksgrödor orsakade av fåglar 

§ 9 Anmälnings- och informationsärenden 

 § 10 Besvärsanvisning 

 

------------------------------------------------ 

 

 

 
 
Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare, enligt uppdrag av Jan Salmén, lantbruksnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 9 mars 2018. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid lantbrukskansliet i Godby den 21 mars 2018. 
 
 
 
 
Intygar Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrks 
  på lantbrukskansliet i Godby 

  den 21.3.2018   
 
Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr. 



 

 
 
 § nr Sammanträdesdatum  Sida 

  1-4  16.3.2018 3 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 

Lbrn § 1 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet. 
  

 Beslut: 

 Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat samt med hänsyn  
 till antalet närvarande beslutfört. 

 _________________ 

 

  
PROTOKOLLJUSTERARE 

 

Lbrn § 2 Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
  

 Beslut: 

 Anette Blomqvist och Håkan Grunér utsågs att justera dagens protokoll.  

 Protokolljustering omgående efter att mötet avslutas. 

 _________________ 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Lbrn § 3   Godkänna föredragningslistan. 

  

 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 

 _________________ 

 

 

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE 2018-2019 
 

Lbrn § 4 Enligt gällande instruktion för gemensamma lantbruksnämnden utser 

  nämnden ordförande och viceordförande. 

  Med hänvisning till den kommande kommunreformen valde Finströms kommun år  

  2016 att utse sin representant till den gemensamma lantbruksnämnden för endast  

  två år dvs  för åren 2016-2017. Nämndens ordförande och viceordförande valdes  
  därmed likaledes för två år varför nämnden bör utse ordförande och viceordförande  

  för åren 2018 - 2019.  

 

  Förslag: 

  Gemensamma lantbruksnämnden utser ordförande och viceordförande för perioden  
  2018-2019. 

  

 Beslut: 

 Jan Salmén utses till nämndens ordförande och Erja Nordqvist till viceord- 

 förande. 

 ___________________ 
 

 

 
 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrks 

  på lantbrukskansliet i Godby 
  den 21.3.2018   

 
 

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr. 



 
 

  
  § nr Sammanträdesdatum  Sida 
 5-7  16.3.2018 4 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 2018 

 

Lbrn § 5  Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 60 beslutar nämnden om tid  

   och plats för sina sammanträden. 

  

  Förslag:  
  Förslag att lantbruksnämnden fortgår att hålla sina sammanträden under 2018 på  

  lantbrukskansliet i Godby med början klockan 09.30. Ordföranden kallar till  

  sammanträden när behov därtill föreligger. 

  

 Beslut: 
 Förslaget godkändes. 

  __________________ 

  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2017  

 
Lbrn § 6 Upptas till behandling verksamhetsberättelsen för år 2017. 

 ./. Bilaga 1.  

  

  Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat som en följd av att lantbruks- 

kanslisten valde att gå ner i arbetstid fr.o.m. våren 2017. 
  I övrigt har verksamheten fortgått som planerat.  

 

 Förslag: 

 Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive  

 samarbetskommuns ekonomikontor. 

 
  Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

  _________________ 

 

 
DISPOSITIONSPLAN 2018 

 

Lbrn § 7 Finströms kommun har fastställt budgeten för lantbruksnämnden för år  

 2018. Den fastställda budgeten motsvarar nämndens förslag till budget.  

 Även de övriga samarbetskommunerna har godkänt lantbruksnämnden budget  

 enligt inlämnade förslag. 
 

 Förslag:  

 I dagsläget föreligger det inget behov att omdisponera  nämndens anslag för år 2018  

 varför dispositionsplan inlämnad i samband med budgeten föreslås oförändrad. 

 
 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

 _________________ 

 

 

 
 

 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrks 

  på lantbrukskansliet i Godby 
  den 21.3.2018   

 

Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr. 



 
 

  
  § nr Sammanträdesdatum  Sida 
   8  16.3.2018 5 

________________________________________________________________________________ 
 
 

  

SKADOR PÅ JORDBRUKSGRÖDOR ORSAKADE AV FÅGLAR 
 

Lbrn § 22  Under de senaste åren har förekomsten av tranor och gäss men även svanar ökat  

14.9.2016  dramatiskt på de åländska åkrarna. Flockar på över hundra tranor på ett  

   åkerskifte är ingen ovanlig syn. Skador som dessa stora ansamlingar av fåglar  

   orsakar på grödan kan bli mycket omfattande och innebära stora ekonomiska  
   förluster för den drabbade jordbrukaren.  

 

   Förslag: 

   Förslag att nämnden uppmärksammar landskapsregeringen om problemet med det  

   växande fågelbeståndet och de skador som dessa orsakar åländska jordbruket samt  

   att landskapsregeringen bör vidta åtgärder för att minimera skadorna.   
 

   Beslut:  

Förslaget godkändes. Ordföranden och lantbrukssekreteraren fick i uppdrag att 

sammanställa en skrivelse som riktas till Ålands landskapsregering. 

    
 

 

Lbrn § 8 I enlighet med lantbruksnämndens beslut 14.9.2016 § 22 har ordföranden och  

15.2.2017  lantbrukssekreteraren sammanställt en skrivelse till Ålands landskapsregering 

   enligt vilken nämnden efterlyser åtgärder från landskapsregeringens sida för att 

   komma till rätta med problemen med de växande fågelbestånden och de skador  
    dessa förorsakar inom jordbruket.  

  ./. Bilaga 3. 

   Landskapsregeringens beslut i ärendet, 11 S4, har inkommit till nämnden den 

   26.1.2017. 

 
   Förslag: 

   Nämnden antecknar skrivelsen till kännedom. 

 

   Beslut: 

   Förslaget godkändes. 

   
 

 

Nr 108 Skador på grödor orsakade av fridlysta fåglar 

ÅLR 2017/2249  

19.12.2017 Arbetsgruppen med uppdrag att ta fram regelverk för hanteringen av skador på  
 grödor och att ta fram finansieringsmodeller för ersättningen av skadorna har nu  

 avslutat sitt arbete. Ett PM om arbetet presenterades, bilaga 2 S417E67. 

Beslöts att PM:et skickas på remiss till vissa berörda och intressegrupper enligt 

bilaga till PM:et och att man efter remissen återkommer med beslut om  

riktlinjer utgående från arbetsgruppens slutsatser. Nödvändiga ändringar i 

naturvårdslagstiftningen och en förordning behöver också arbetas fram. 
Arbetsgruppens uppdrag är slutfört. 

          Forts. 

 

 

 
 
 

 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrks 

  på lantbrukskansliet i Godby 
  den 21.3. 2018   

 
Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr. 



 
 

  
 § nr Sammanträdesdatum  Sida 
  8-10  16.3.2018 6 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 

SKADOR PÅ JORDBRUKSGRÖDOR ORSAKADE AV FÅGLAR ( Forts. )  
 

Lbrn § 8  Någon remissförfrågan har inte inkommit till lantbruksnämnden. Däremot  

16.3.2018  efterfrågade arbetsgruppen i november 2017 lantbruksnämndens synpunkter och  

   önskemål om kompletteringar till PM:et som var under utarbetning.  

   Lantbruksnämnden, som kontaktades per mail av lantbrukssekreteraren i frågan,  
   var enig om att skyddsjakt under reglerade former är det enda effektiva alternativet  

   om man vill komma till rätta med problemen.  

 

   Förslag: 

   I händelse av att ovannämnda remissförfrågan skulle inkomma till lantbruks- 

   nämnden, föreslås att nämnden tar upp frågan till ny diskussion och att  
   nämndens beslut därmed får ligga som grund till remissvaret.   

     

   Beslut: 

   Nämnden kvarstår vid sin tidigare åsikt i frågan, nämligen att skyddsjakt är den  

   enda effektiva åtgärden för att komma till rätta med problemen.  
   Nämnden föreslår att försök med åtgärder som framkommer i PM:et utförs i  

   landskapsregeringens regi i något av de drabbade områdena. 

   _____________________ 
 
 
 

ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN 
 

Lbrn § 9   

 Lantbrukssekreterarens tjänstemannabeslut  

 § 3/2017 20.12.2017 Avtal om tjänsteförordnande 

 

 Information av lantbrukssekreteraren om aktuellt inom lantbrukssektorn. 
 

 Uppvaktning av ledamot med anledning av bemärkelsedag. 

   

    Förslag: 

   Nämnden antecknar informationen till kännedom. 
 

   Beslut: 

   Förslaget godkändes. 

   _______________ 
 

 

BESVÄRSANVISNING 

 
Lbrn § 10 Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

 ____________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrks 

  på lantbrukskansliet i Godby 
  den 21.3.2018   

 
Lena Roos-Clemes, lantbr.sekr. 


