
loJ 
197 6- 7 7 Lt - Ls framst . nr 1 3 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag om tillämpning i land

skapet Al and av vissa i riket gällan

de författningar rörande livsmedel. 

Frånsett vlssa allmänt avfattade bestämmelser i land

skapslagen om hälsovården (36/67) och de kompletterade be

stämmelser som åter~inns i landskapsförordningen om hälsovår

den (63/73) saknar : landskapet egentlig lagstiftning om livs

medel. Lagstiftningen beträffande livsmedel är närmast att 

hänföra ti l l näringsverksamhet och hälsovård, på vilka områ

den landstinget jämlikt 13 § l mom. 9 respektive 16 punkten 

självstyrelselagen äger rätt att lagstifta. Då lagstiftnings

behörigheten redan enligt den gamla självstyrelselagen ankom 

på landstinget är i riket efter den 7 maj 1 920 på ifrågavaran

de område utfärdade bestämmelser ej gällande i landskapet. 

Lagst iftningsrätten beträffande margarintillverkningar och 

köttkontroll är dock jämlikt ll § 2 mom . lO respektive 15 

punkten självstyre l selagen förbehållen rikets lagstiftande 

organ. Yt terligare är ifrågvarande rättsområden till vissa 

nu icke akuella delar undantagna landskapets lagstiftnings

behörighet. 

I riket finns alltsedan år 1941 en livsmedelslag (FFS 526/ 

41) och sedan år 195 2 en livsmedelsförordning (FFS 408/52). 

Dessutom har i stöd av ett allmänt bemyndigande i livsmedel s 

lagen utfärdats ett stort antal förordningar rörande särskilda 

slag av livsmedel. Ytterligare har handels- och industrimini-

steriet samt näringsstyrelsen i stöd av bemyndigande som gl- l 

vits i antingen livsmedelsförordningen eller någon av de l 

övriga förordningarna i ämnet utfärdat ett stort antal bestäm

me l ser beträffande livsmedel. Således är ifrågavarande rätts

område relativt noggrant reglerat i riket. Även härstädes 

förel igger behov av mer detaljerade regler. En framställning 

med förslag till landskapslag om livsmedelshantering lämna-

des visserligen till landst inget redan år 1954 (nr.32/l954) 

men förkastades med motiveringen att lagstiftningsbehörigheten 

skulle komma att överskridas bl.a. därigenom, att l 'andskaps

styrelsen genom landskapsförordning skulle medges rätt att 
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pålägga särskilda statl i ga myndigheter vissa avervakn i ngs- och 

kontrolluppgifter . Tillika hemställdes dock att landskapsstyrel

sen efter ytterligare utredning skulle avgiva ett nytt lagfarslag 

l ärendet . 

Att det sedan ärendet senast var anhängigt i landstinget 

farflutit så lång t i d farklaras delvis av att regler på området 

ej helt saknats . Sålunda har hälsonämnderna majlighet att utfärda 

fareskr i fter beträffande bl . a . tillverkning och hantering av livs

medel . Bestämmelser härom kan intagas även i kommunala hälsovårds 

ordningar . Dessa majligheter till detaljregleringar har dock ut

nyttjats i mycket obetydlig utsträckning och sannolikheten far ett 

bättre utnyttjande av majligheterna i framt i den bar bedamas vara 

rlnga . En nackdel med fareskrifter av ifrågavarande art är att de 

enbart har lokal karaktär och således är tillämpliga endast i 

någon eller några kommuner . 

I anseende till det sagda och på grund av livsmedelsindustrins 

fortgående utveckling i landskapet ä r det uppenbart att lagst i ft ..,. 

ningsåtgärder är erforderliga . Med tanke på att fråga är om en 

mångfald regler, vilka till faljd av livsmedelsforskningens fram

steg och utvecklandet av nya tekniska processer ofta måste ändras , 

torde det vara mest praktiskt orh de i riket gällande bestämmelser

na antages i form av en blankettlag, vari dock skulle intagas vissa 

av landskapets särf6rhållanden betingade specialstadganden och så 

att de farvaltningsuppgifter,· som hänfar sig till området far 

landskapets lagstiftningsbeharighet , såvida de ej skall handhavas 

av kommunala organ, anfartros landskapets myndigheter . 

Den fareslagna lagen medfar ej behov av ändringar i de averens

kommelsefarordningar som reglerar• veterinärvården (28/71) respek 

tive hälso ~ och sjukvårdsfarvaltningen (28/73) i landskapet . 

, DetaljmotiveFiRg. 

, 1 § . I paragrafen uppräknas alla farfattningar som omfattas 

av lagen. Enär flere av farfattningarna undergått ändringar och 

då ä ndringar kan äga rum innan denna lag träder i kraft, fareslås 

stadgat att farfattningarna skall t i llämpas sådana de lyder då 

lagen träder i kraft. Ytterligare fareslås att ändringar i farfatt

nlngarna skall gälla i landskapet från tidpunkten far deras ikraft

trädande i riket. Ändringar som kommer att strida mot bestämmelser 

l denna lag , närmast då stadgandena i 2 §, skulle dock e j tillämpas 

l landskapet. Ytterligare fareslås att farfattningar som upphäv e s 

skulle upphara att gälla i landskapet vid samma tidpunkt som i rike t . 
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De i paragrafen anglvna författningarna bifogas denna 

framställning. 

168 

2 §. De i paragrafen föreslagna avvikelserna från ifråga

va~ande riksförfattningar är betingade av det förhållandet 

att bruksanvisningar. ' och dylikt enligt dessa författningar 

i regel behöver avfattas endast på finska språket. Dessa 

bestämmelser har lett till att bl.a. livsmedel som saluförs 

på Aland ofta är försedda endast med finskspråkig text. Detta 

missförhållande avhjälpes enklast genom införande av en legal 

skyldighet att förse ifrågavarande varor med svenskspråkiga 

anvisningar. 

3 §. De förvaltningsuppgifter som enligt de i l § l mom. 

anglvna författningarna handhas av statliga myndigheter skulle 

i landskapet även utan uttryckligt lagstadgande ankomma på 

landskapsstyrelsen till den del de enligt 19 § självstyrelse

lagen hör till självstyrelseförvaltningen. Emellertid är det 

för undvikande av missförstånd lämpligt att intaga bestämmel

sen att landskapsstyrelsen ersätter riksmyndigheterna såvitt 

fråga är om uppgift som omfattas av landskapets förvaltnings

behörighet. 

De förvaltningsuppgifter som enligt ifrågavarande författ

ningar ankommer på kommunala myndigheter skall givetvis 

också i landskapet handhavas av de kommunala myndigheterna. 

De myndigheter som härvid närmast kommer i fråga är hälsonämn

derna. 

4 §. Enligt lO § livsmedelslagen straffas brott mot den

samma eller på grund därav meddelade bestämmelser med böter 

eller fängelse l högst sex månader. Då såsom påföljd för brott 

mot landskapslag ej kan stadgas strängare straff än böter, 

såvida ej är fråga om antagande av i riket gällande bestämmel

ser, har för brott mot bestämmelserna i 2 § utsatts endast 

bötesstraff. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget 

till antagande 

L a n d s k a p s l a g 

om tillämpning i landskapet Aland av Vlssa l riket gällan

de författningar rörande livsmedel. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 
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l §. 

Utöver vad beträffande den allmänna hälsovården och 

bedrivande av näring annorstädes är stadgat skall vid till

verkning och annan hantering av livsmedel följande i riket 

utfärdade författningar, med nedan i denna lag angivna avvikel

ser, äga tillämpning i landskapet Aland: 

l) livsmedelslagen den 3 juli 1941 (FFS 526/41), 

2) livsmedelsförordningen den 21 november 1952 (FFS 408/ 

52) ' 
3 ) 

4) 

5 ) 

6 ) 

förordningen 

på livsmedel 

förordningen 

förordningen 

246/56), 

den ll december 1953 om tagande av prov 

(FFS 486/53), 

den 25 februari 1955 om hönsägg (FFS 105/55), 

den 27 april 1956 om livsmedelsfärger (FFS 

förordningen den ll oktober 1957 om kött och köttproduk

ter (FFS 341/57), 

7) handels- och industriministeriets beslut den 14 maj 1958 

om kvalitetsklasser på korv (FFS 203/58), 

8) handels- och industriministeriets beslut den 2 juli 1958 

om behandling av grönsaker med kopparföreningar (FFS 307/ 

58 ) ' 

9) handels- och industriministeriets beslut den 17 oktober 

1961 angående anteckningar på minutförsäljningshöljen 

(FFS 476/61), 

lO) förordningen den 22 maj 1964 om mjölkpulver (FFS 278/64), 
ll) förordningen den 29 maJ 1964 om glasstillverkningar 

(FFS 286/64), 

12) förordningen den 13 augusti 1965 om bär- och fruktproduk-

ter (FFS 450/65), 

13) förordningen den 27 augusti 1965 om ättika (FFS 476/65), 

14) föroreningen den ll mars 1966 angående livsmedel från 

djur sömbehandlats med antibiotika (FFS 136/66), 

15) förordningen den 6 maJ 1966 om smör (FFS 276/66), 

16) förordningen den 28 april 1967 angående till livsmedel 

hänförliga specialtillverkningar (FFS 177/67), 

17) förordningen den 24 maj 1968 om djupfrysta och frusna 

livsmedel (FFS 298/68), 

18) förordningen den 9 juli 1968 om fisk, som hålles till 

salu (FFS 443/68), 

19) förordningen den 18 augusti 1969 om vegetabilier (FFS 526/ 

6 9 ) ' 



20) 

21) 

22) 

2 3) 
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förordningen den 1 8 augusti 1969 om äpplen (FFS 527/ 

6 9) ' 

förordningen den 24 april 1970 om matpotatis (FFS 291/ 

7 o ) ' 
förordningen den 17 december 1971 om honung (FFS 911/ 

71) ' 

förordningen den 14 april 1972 om tillsättning av 

v itaminer och vissa andra ämnen i livsmedel CFFS 281/ 

7 2) ' 

24) handels- och industriministeriets beslut den 14 april 

1972 om tillåtna livsmedelsfärger (FFS 283/72), 

25 ) förordningen den 24 juli 1972 om läskedrycker och 

dryckesingredienser (FFS 577/72), 

26) handels- och industriministeriets beslut den 29 Janua

r~ 1973 om glasstillverkningar CFFS 69/73), 

271 handels~ och industriministeriets beslut den 29 janua

ri 1973 om mjölkpulver CFFS 70/73), 

281 handels- och industriministeriets bes lut den 29 

mars 1973 om äggproduRter CFFS 295L73l, 

29I näringsstyrelsens Bes lut den 20 december 1 973 om 

tlllåtna tlllsatsämnen i livsmedel (FFS 953/73 ), 

30} förordningen den l feBruari 1974 om vissa tvätt-, 

puts- och polermedel samt därmed jämförvara tillverk

nlngar C FFS 12 4/7 4 )_, samt 

311 handels- och industriminis t er iets beslut den l februari 

1 974 angående tillämpning av förordningen om Vlssa 

tvätt~, puts~ och po l ermedel samt därmed jämförbara 

tillverkningar (FFS 1 25/74 ) . 

De l l mom._ anglvna för fattningarna tillämpas i 

landskapet sådana de lyder då.- denna lag träder i kraft. 

SRer därefter ändring ~ någpn av författningarna skall 

de ändrade stadgandena, såvitt ej annat följer av bestäm

melserna ~denna lag, gälla l landskapet från tidpunkten 

för deras lkraftträdande i riket. Upphäves någon i l mom. 

anglven författning skall dess giltighet i landskape t 

upphöra samtidigt som i riket. 
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2 §. 

I landskapet gäller följande avvikelser från bestäm

melserna i de i l § l mom. nämnda författningarna. 

l) I 18 § 5 mom. och l8a § l och 2 mom. livsmedelsförord

ningen avsedda bruksanvisningar, beskrivningar och 

benämningar skall vara avfattade åtminstone på svenska 

språket, dock så att benämning som avses i l8a § l 

mom. under i momentet angivna förutsättningar, får 

vara avfattad enbart på annat språk. 

2) I 3 § handels- och industriministeriets beslut om 

behandling av grönsaker med kopparföreningar avsedda 

anteckningar skall vara avfattade åtminstone på svens

ka språket. 

3) I 9 § l mom. l punkten handels- och industriministe

riets beslut angående anteckningar på minutförsälj

ningshöljen avsedd anvisning angående bruksändamål 

skall vara avfattad åtminstone på svenska språket. 

4) I 7 § 2 mom. förordningen om mjölkpulver avsedd be

nämning skall vara avfattad åtminstone på svenska 

språket. 

5) I 33 § förordningen om bär och fruktprodukter avsedda 

uppgifter skall anges åtminstone på svenska språket. 

6) I 16 § 2 mom. förordningen om smör avsedda benämnin

gar skall vara avfattade åtminstone på svenska språ

ket. 

7) I 2 § 3 mom. förordningen angående till livsmedel 

hänförda specialtillverkningar avsedd bruksanvisning 

skall vara avfattad åtminstone på svenska språket. 

8) I 8 § och lO § 2 mom. förordningen om djupfrysta 

och frusna livsmedel avsedda anteckningar skall 

vara avfattade åtminstone på svenska språket. 

9) Hänvisning till lagen om fiske (FFS 503/51) och till 

hälsovårdslagen (FFS 469/65) i l § 3 mom. förordningen 

om fisk, som hålles till salu skall l landskapet avse 

landskapslagen om fiske (39/56) och landskapslagen om 

hälsovården (36/67). 

10) Hänvisningen till hälsovårdsförordningen (FFS 55/67) 



- 7 -

i~§ ~örordningen om honung skall i landskapet avse 

l a ndskapsförordningen om hälsovården (63/73). 

3 § . 

172 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i l § l mom. 

anglvna författningarna ankommer på statens myndigheter 

skall l landskapet handhas av landskapsstyrelsen, såvitt 

dessa uppgifter enligt 19 § självstyrelselagen för Aland 

ankommer på landskapet. 

4 §. 

Den som bryter mot bestämmelserna i 2 § straffas med 

böter, såvida ej strängare straff annorstädes är stadgat . 

5 §. 

Närmare bestämmelser om verkstäl ligheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Denna lag träder l kraft den l maJ 1977. 

Mariehamn, den 21 oktober 1976. 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 


