
1979-80 Lt - Ls framst.nr 23. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land
skapslag om tillämpning i landskapet 
Åland av lagen om fjäderfäavel samt 
kläckning och uppfödning av fjäderfä. 

För att höja förädlingsnivån vid fjäderfäavel samt den sanitära 
nivån för fjäderfä har i riket stiftats en lag om fjäderfäavel 

samt kläckning och uppfödning av fjäderfä (FFS 302/77). Enligt 

lagen får utövande av avelsdjursverksamhet med fjäderfä, maskinell 

ruvning av ägg och uppfödning av kycklingar för försäljning utövas 
endast med jordbruksstyrelsens tillstånd. Enligt förordningen om 
fjäderfäavel samt kläckning och uppfödning av fjäderfä (FFS 67l/77J, 
begränsas bestämmelserna i lagen att gälla sådana näringsidkare 
som för försäljning håller avelshönor, producerar hönsägg genom 
maskinell ruvning samt föder upp andra kycklingar än broiler. 

Enligt självstyrelselagen 13 § 1 mom. 8 punkten tillkommer lag

stiftningsbehörigheten landstinget vad gäller jordhruk och dess 

binäringar, dit fjäderfäproduktion får anses hänföra sig. Eftersom 
de normer som enligt ifrågavarande riksförfattningar skall följas 
för att dels garantera en produkt av tillräckligt hög kvalitet 
och dels garantera att djuren får leva under acceptabla sanitUra 
och hygieniska förhållanden är behövliga även i landskapet och 
då anledning inte föreligger att utarbeta en särskild landskapslag 
i ämnet,föreslår landskapsstyrelsen att bestämmelserna i förenämn<l~l 

riksförfattningar bringas i kraft i landska9et genom en blankett
lag. Frågor rörande tillstånd till fjäderfäproduktion skulle hnnd

läggas av landskapsstyrelsen som även skulle omhänderha tillsynen 

över att lagens bestämmelser efterföljs. För närvarande skulle endast 
två hönserier beröras av lagens bestämmelser,varför jorbruksbyriln 
vid landskapet Ålands centrala ämbetsverk på vars handläggning 
ärenden av ifrågavarande art skulle ankomma endast i ringa utsträck
ning skulle belastas med nya administrativa uppgifter. 

Lagen och förordningen om fjäderfäavel samt kläckning och uppfödning av 

fjäderfä.bifogas framställningen. 
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

pm tillämpning i landskapet Aland av lagen om fjäderfHavel samt 

'kläckning och uppfödning av fjäderfä. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 
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1 §. 

Lagen den 7 april 1977 om fjäderfäavel samt kläckning och 

uppfödning av fjäderfä (FFS 302/77) samt förordningen om fjlider
fäavel samt kläckning och uppfödning av fjäderfä (FFS 671/77) 

skall såsom i denna lag stadgas äga tillämpning i landskapet Alund. 

2 § • 

De förvaltningsuppgifter som ankommer på jordbruksstyrelsen 

enligt den i 1 § nämnda lagen och förordningen skall i landskapet 

handhas av landskapsstyrelsen. 

3 §. 

Den i 1 § nämnda lagen och förordningen tillämpas i landskapet 

sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Sker dlirefter 
ändringar i sagda författningar, skall de ändrade besttlmmclserna 
gälla i landskapet frän tidpunkten för deras ikraftträdande i 

riket. 

4 §. 
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpninge11 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

5 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. 

Mariehamn den 21 december 1979 

L a n t r å d 

Tillfällig lagberedningssekreterare 
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Nr 302. 
i 
1 Lag 

om fj.dcrfäavel samt kläckning och uppfödning av fjäderfä. 
I 

Given i Helsingfors den 7 april 1977. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 s. 
Fjäderfäavel, maskinell ruvning av ägg och 

uppfödning av ungar av fjäderfä tör försäljning 
får ske endast med tillstånd av jordbrukssty· 
relsen och med iakttagande av vad i denna lag 
stadgas. Med fjäderfä avses i denna lag höns, 
kalkon, gås, anka, fasan, and och vaktel. 

Genom förordning kan stadgandena i denna 
lag begränsas till att gälla avel, kläckning av 
ägg och uppfödning av ungar enbart i fråga 
om i förordningen nämnda arter nv fjäderfä. 

Envar som utövar i denna lag avsedd verk
samhet, då den med stöd av denna lag blir be
roende av tillstånd, får fortsätta sin verksamhet 
under ett års tid utan i denna lag avsett 
tillstånd, räknat från den tidpunkt då verk
samheten blivit beroende av tillstånd. 

2 s. 
Tillstånd till utövande av fjäderfäavel kan 

givas endast näringsidkare, vars förädlings. 
eller avelsinrättning uppfyller av jord- och 
skogsbruksministeriet uppställda krav beträffan
de sanitet och hygien och vars djurbestånd i 
inrättningen uppfyller av ministeriet uppställda 
villkor i fråga om sanitet och förädling. 

38-19n 

3 s. 
Tillstånd till maskinell ruvning beviljas 

näringsidkare, vars kläck:eri 11ppfyller nv jord
och skogsbruksministeriet tastställda krav be
träffande sanitet och hygien. 

4 §. 
Tillstånd till uppfödning av ungar av f jiiderfä 

beviljas näringsidkare, vars inrärmfag för upp· 
födning av ungar uppfyller av ju1J- uth skogti· 
bruksministeriet fac;tstlilldri krav bctriifrandc s'1-
nitet och hygien och vars djurbeständ i in
rättningen uppfyller av ministeriet uppställda 
villkor i fråga om sanitet och förädling. 

; §. 
TiHstånd, vilket icke k:tn överlatus till annan 

och vilket gä!Ier endast förädlings- eller avels. 
inrättning, kläckeri och inrättning för uppföd
ning av ungar som avses i tillståndet, bevil
jas för högst tre år i sänder. Det kan åter
kallas, om förutsättningarna för beviljandet 
av tillståndet icke längre föreligger, om viil
koren för tillståndet icke iakttngits eller om 
tillståndshavaren bryter mot stadgandena i den
na lag eller med stöd av den given förordning, 

017700038Y 
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Som villkor för erhållnnde av tillstand kan 
bestämmas, att tillstandshavaren, under den 
tid tiListi\ndet är i kraft, skall tillställa jord
bruksstyrelsen utredningar som utvisar, att för
utsättningarna för beviljande av tillstånd fort· 
farande föreligger. 

Tillstånd behövs förutom i · de fall, som 
avses i 1 § 3 mom., då fråga är om byggande 
av ny inrättning eller utvidgning av gammal 
inrättning. 

6 §. 
Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 

och med stöd av den utfärdade stadganden an
kommer på jordbruksstytelsen. Vid tillsynen 
kan branschens centralorganisation biträda i 
enlighet med vad genom förordning närmare 
stadgas. 

7 §. 
Envar som idkar s:Jd:m verksamhet, som 

stadgandena i denna lag giiller, skall i enlighet 
med vad jordbruks~tyrclsen bestämmer föra 
bok över antalet avelsdjur, kläckningar och 
uppfödda ungar samt Ö\'er omständigheter, vil
ka är erforderliga iör tiUsvnen över ef1crlevna· 
den av denna lag och med stöd av den givna 
stadganden och uv tilJstiindsvillkoren. Jord
bruksstyrelsen eller av denna befullmiiktigad 
person iiger rätt att impektera tillstiindshava· 
rens fjäd1.:rfä, ägg a\' fjiiderfä och inrättningar 
ävemom övriga till verbarnhett>n hörande ut
n,mmen och" anliiguningar. TilJständshavaren 
i{r skyldig ntt lämna jordbruksstrrelsen eller av 
dcnn:i b.::fullmi.iktiend person :illa uppgifter, 
som kan vara till hjiilp vid utredandet av 
huruvida stadg.mdcna i dcnn:1 lag och med 
stöd av de11 givna ~tadganden samt tillstånds
villkoren lwr iakrtagits. 

Helsingfors den 7 april 1977. 

Jordbruksstyrdsen eller av denna befullmäk
tigad person äger rätt att ut•lfl enättning vid 
khov taga prover av fj:iderfa och egg av fjäder
fä för undersökning. Undersökningen av pro
verna skall ske vid statens veteriniirmedicinska 
anstalt eller vid laboratorium eller provstation 
som godldints av jord- och skogbruksministe· 
riet. 

8 §. 
Näringsidkare, som beviljats i denna lag 

avsett tillstånd, är skyldig att utan särskild 
uppmaning lämna jordbruksstyrelsen uppgifter 
om sin verksamhet i enlighet med vad genom 
förordning närmare stadgas. Uppgifterna skall 
behandlas konfidentiellt, och de fiir användas 
vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
samt för statistiska ändamål. 

9 §. 
Överexekutor och polisen är skyldiga att 

giva handräckning i ärenden som avses i den
na fag. 

10 §. 
Den som bryter mot denna lag eller med 

stöd av den utfärdade stadganden ~kall, såframt 
förseelsen icke är ringa, dömas till böter eller 
till fängelse i högst sex månader. 

11 §. 
Närmare stadgandcn om verkställiµhcten av 

denna lag utfärdas genom förordnini;:. 

12 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 maj ~ 977. 

Repllhlikcns President 

URHO KEKKONEN 

Jord- och skogsbruksminister Joha1111es Vfrolainen 
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Nr 671. 

Förordning 
om fjäderfäavel samt kläckning och uppfödning av fjäderfä. 

Given i Helsingfors den 9 september 1977. 

På föredragning av jord- och skogsbruksministern .stadgas med stöd av 11 § lagen den 
7 april 1977 om fj~derfäavel samt kläckning och uppfödning av fjäderfä ( 302/77), som 
följer: · 

1 §. 
Stadgandena i lagen o,m f jäderföavel samt 

kläckning och upptödning av f jiiderfii ( 302/ 
77), i denna förordning kallad fjäderföavels
lagen, begränsas att gälla endast hållande av 
avelshönor, maskinell ruvning av hönsägg och 
uppfödning av andra kycklingar än broiler, för 
försäljning. 

2 § . 
. I fjäderfäavelslagen avsett tillstånd till ut

övande av i 1 § nämnd verksamhet skall sökas 
hos jordhruksstyrelsen med anlitande av blan· 
kett som fastställts av denna. 

Då i 1 mom. avsett tillstånd sökes i de fall 
som nämnes i 1 § 3 mom. fjäderfäavelslagen 
eller för förlängning av giltighetstiden för tidi
gare tillstånd eller då sagda tillstånd sökes 
av näringsidkares dödsbo eller konkursbo för 
fortsättande av verksamheten vid inrättning 
eller kläckeri, skall till ansökningshandli11garna 
fogas inspektionsberättelse, uppgjord på basen 
av inspektion, utförd av kommunal-, stads- eller 
länsveterinär eller av annan av jord- och skogs· 
bruksministeriets veterinäravdelning bemyndi
gad veterinär och av jordbruksstyrclsen befull
mäktigad person. Av inspektionsberättelsen 
skall, utom dessas utlåtande angående veder
börliga omständigheter, även framgå erforder
liga uppgifter för prövning av fråg~, huruvida 

vederbörande förädlings- eller avehinriittninµ, 
kläckeri eller inrättning for uppfödning •lV 

kycklingar uppfyller av jord- och skogsbruks. 
ministeriet fastställda krav betr'.if fonde s1.mitet 
och hygien och huruvida djurbeståndet i inrätt
ningen uppfyller av mini!:teti~t upp;täilda vill
kor i fråga om sanitet och för;idiing. 

Då i 1 mom. avsett tillstånd si.ikes i iall -;o:n 
avses 5 § 3 mom. i f jiiderfäaveislagen skall 
till ansökan fogas en rcdogörd~e över, hur 
inrättningens eller klär:keriets byggnader och 
övriga utrymmen är belägi:a, samt, såframt det 
är fråga om åtgärd, som törur;;ärter byggnads
tillstånd, byggnudsritningar och arbet~.bc~kriv
ning samt till riktigheten styrkt kopia av bygg· 
nadslov. Till ansökan skall även fogas redo
görelse över de maskiner och anläggni~1gar som 
anskaffas till inrättningen eller kläckeriet, deras 
placering, övriga arrangema11g för produktions
verksamheten samt för destruktion av avfol!. 
Jordbruksstyrelsen skall, då den beviljar till· 
stånd, ålägga tillståndshavaren att till jord
bruksstyrelsen insända på basen av inspektion, 
utförd av ovan i 2 mom. avsedda personer, 
uppgjord inspektionsberättelse, av vilk.en fram
går de uppgifter som erfordras för konstateran· 
de av, huruvida inrättningen eller kläckeriet 
och dess verksamhet överensstämmer med de 
uppgifter som framförts i ansökan. Inspektions· 

\ 
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berättelsen skall insändas inom två månader 
räknat frän den tidpunkt ny inrättning inleder 
sin verksamhet eller gammal inrättning inleder 
utvidgad verksamhet. 

Till ansöbi1 skall förutom i 2 och 3 mom. 
avsedda utredningar yw;rligare fogas andra av 
jordbruksstyrelsen möjligen påyrkade utred
ningar. I r,nsökningsblanketten skall jämte 
an.allt medJelas uppgifter om ursprung och 
mängd fur det djurbestånd som finns vid eller 
anskaffas till inrättningen, samt antalet kläck
ningar och uppfödda kycklingar. 

3 §. 
Näringsidkares, som erhållit tillstånd, dödsbo 

eller konkmsbo för fortsätta inr~ittningens eller 
kliickexiets verksamhet utan i 2 §~ avsedda 
tillstånJ l!'ldn en tid ;1v f>ex mi'macler, räknat 
fotn näringsidbtens död eller dagen för kon
kuHens inledande, dock icke efter det giltig
hetstitlen för det tillstånd som beviljats närings
idkaren eljest ut-gått. 

4 §. 
Aogåerde :-iterkall::rnJe av tillstiin<l som av~es 

5 § 1 mom. fjäd,,rföavelsbgcn besluter jord
hruk!:•a yrcb:.11. 1 nnan iirende :mg:iende i\tct· 
k:illande :n' tilistiind avgöres. skall jordbruks· 
styrelsen bercoa tilh~iind~havaren möjli~het alt 
hli hörd i ~:iken. !ordhrnksstvrelsen kan ge 

tillstaud~hav;11·en mi"ijii~:het .:itt inom uts~tt 
tid rätta till f nimkomna bristfälligheter. 

5 §. 
Jordbruksstyrelstn knn bemyndiga br:inschens 

ccntrnlorn.ani,ation att utföra i 2 § 2 och .3 
mom. av~~dd.1 inspektioner, ::;::mt s:1tbna inspek
tioner, som iir nödviindiga att utii.ir~1 för ;mskaf
f anJe uv i 5 § 2 mom. fjiideriiiavelslagen 
avsedda, tillståndshavaren Iilrtgd:1 utredningar 
äveJNllll att utföra nndrn inspektioner, som 
är påkallade för tillsynen över iakttagande 
av f jä<lcriänvdslagen, denna förordning och 
tillstiindsvillkoren. 

Förutsättning för anlitande av branschens 
ccntralor~anisation för i 1 mom. nämnda upp
gifter är, :ttt den förbinder sig att iakttnga av 
jordbruksstyrclscn · utfonfade direktiv och 
bestämmelser samt att för inspektioner, soln 
verkställts av organisationen samt för utred-

ningar, som organisationen lämnnt näringsid
karna rörande djurbeståndets nivit i friiga om 
sanitet och föriidling, hos näringsidkarna upp
bära avgifter, vilkas belopp har fastställts av 
jord- och skogsbruksministeriet. 

6 §. 
Jordbruksstyrelsen skall föra för tillsynen 

erforderliga register över inrättningar och 
kläckerier som erhållit tillstånd med stöd av 
fjäderföavelslagen samt över djurbeståndet vid 
,inrättnin~arna. Jordbrukssryrelsc:n kan dock 
överlåta dessa uppgifter eller del av dem på 
branschens centralorganisation, vilken förbinder 
sig att följa jordbruksstyrelsens direktiv och 
bestämmelser samt att uppbära av jord- och 
skoP..sbruksministerict fastställda av~i.fter för 
intyg och utredningar som utfärdas u~ registret 
för andra än statens myndigheter. 

7 §. 
Näringcidkare som erhållit tillstånd är skvl

dig ~tt utan upprhaning, för varje kvartal, in~m 
den månad som följer efter dess utgång, till
ställa jordbruksstyrelsen ·följande uppgifter om 
sin verksamhet: 

1) antalet höns vid förädlingshunscriets rena 
linjer eniigt åldersgrupp och antaicr försalda 
höns av förii!drageneration; 

2 J nnralet avelshöns vid avelshönseri och 
antalet först:ida produktionshöns; 

.3) antalet försi!lda höns vid uppiödnings
hönseri; 

4) antalet försålda hi.im vid annar hi)mcri 
som idkllr hi_insavel och 

5) ~.intaler dunungar som producerats i 
kläckeriet samt omfattningen av det planerade 
antalet kläckningar vid kläckeriet under ett iir 
framåt. 

Tillståndshavaren är dessutom skyldig att 
omgående, utan uppmaning, meddela jordbruks
styrelsen överlåtelse av inriittning eller kläckeri. 

8 §. 
Tillsynsmyndighet, företrädare för denna och 

person som utför inspektion for icke för utom
stående yppa eller till enskild fördel utnyttja 
upp1~ifter om näringsidkares aHiirs· eller yrkes
hcmligheter som han fatt kännedom om vid 
utövande av tillsyn eller förrättande av inspek· 
tion. 
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9 §. 
Jordbruksstyrelsen kan vid behov i ärenden 

som avses i 2 och 5 § införskaffa utlåtande 
av jord· och skogsbruksministcriets veterinär· 
avdelning. 

Helsingfors den 9 september 1977. 

10 §. 
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid 

behov närmare bestämmeber om tillämpningen 
av denna förordning. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 


