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LAJ\JDSKAPSSTYRELSENS FRN1ST)\LLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående tillämpning av lagen om bekämpnings

medel i landskapet Aland. 

Med bekämpningsmedel avses enligt lagen den 23 maj 1969 om bekämpnings

medel (FFS 327/69), nedan benämnd bekämpningsmedelslagen, sådana ämnen och 

preparat som användes vid bekämpning av skadedjur, skadesvamp och ogräs i 

jord- och skogsbruk, i produkter från jord- och skogsbruk, i hemhushåll 

samt sådana växtregleringsämnen som användes för behandling av odlade växter. 

Bekämpningsmedelslagen är avsedd för kontroll av brukbarhet, användning, 

tillverkning och import ävensom transport av bekämpningsmedel samt för åt

gärder som syftar till att hindra menliga verkningar av dessa ämnen på 

människors och nyttodjurs hälsa, nå odlade växter och odlad jord samt på 

naturen. 

Bekämpningsmedlen kan innehålla gifter. Av denna orsak finns i 5 § 

bekämpningsmedelslagen ett stadgande om att utöver vad i sagda lag är stad

gat skall stadgandena om gifter äga tillämpning. I 11 § 2 mom. 15 punkten 

självstyrelselagen stadgas att till rikets lagstiftningsbehörighet hör ären

den angående tillverkning, förvaring och försäljning av gifter och preparat 

i vilka giften ingår. I 13 § l mom. 16 punkten åter stadgas att lagstift

ningen beträffande hälso- och sjukvården med de begränsningar som i 11 § 

2 mom. 15 punkten omnämnes, ankommer på landstinget. Detta tyder på att sist

sagda lagrum såsom utgörande ett undantag från landstingets allmänna behörig

het på området bör tolkas strikt och ej ges en vidare innebörd än vad orda

lydelsen förutsätter. 

Av det sagda framgår att landstinget saknar lagstiftningsbehörighet endast 

l vissa avseenden vad gäller hanteringen av bekämpningsmedel. Särskilt l 

fråga om användningen av bekämpningsmedel, vilket kan anses vara den viktigas

te delen i hanteringen av bekämpningsmedel, äger landstinget lagstiftnings

behörighet och bekämpningsmedelslagen är sålunda icke utan vidare tillämplig 

i landskapet. 

Det är emellertid viktigt att stadgandena om bekämpningsmedel även bringas 

l kraft i landskapet. Då bekämpningsmedelslagen som ovan framgått är av s.k. 

blandlagskaraktär och gränsdragningen visavi lagstiftningsbehörigheten svår, 

föreslås att lagen antas såsom blankettlag. Eftersom landskapsstyrelsen 

saknar tillräcklig sakkännedom i frågor rörande bekämpningsmedel, är avsikten 
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att handläggarrdet av bekämpningsmedelsärenden som enligt självstyrelselagen 

ankommer på landskapets förvaltningsmyndigheter genom överenskommelseförord

ning skulle överflyttas till riksmyndigheterna sedan landskapslagen trätt i 

kraft. Härvid skulle stadgas att landskapsstyrelsen skulle höras i frågor som 

berör landskapet, såframt icke ärendets brådskande natur omöjliggör detta. 

Förfarandet skulle således vara detsamma som stadgas i fråga om växtskydd. I 

förordningen skulle också intas ett uttryckligt stadgande om att då närings

idkare söker tillstånd till försäljning av bekämpningsmedel skulle landskaps

styrelsens utlåtande bifogas ansökan. Vidare skulle vid spridning av bekämp

ningsmedel från luften, förutom vid bekämpning av menligt sly i barrplantområ

de, landskapsstyrelsens tillstånd krävas. 

Rikets lag och förordning om bekämpningsmedel bifogas denna framställning. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående tillämpning av lagen om bekämpningsmedel i landskapet Åland. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

Lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (FFS 327/69) samt förordningen 

den 30 januari 1970 om bekämpningsmedel (FFS 93/70) samt i dessa författningar 

senare företagna ändringar, skall, jämte med stöd av dem utfärdade bestämmelser 

äga tillämpning i landskapet Åland. 

Sker framdeles ändringar i de i l mom. nämnda författningarna skall ändringarna 

äga tillämpning i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

·Mariehamn, den 22 mars 1977. 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreter-are 

4!~~Hä~~~ 
~k~M~ 

Christian Wennström. 
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Nr 327. ( 

Lag 
om bekämpningsmedel. 

Gi\·cn i Helsingfors den 23 maj 1969. ( 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

l §. 
Med bekämpningsmedel avses i denna lag 

sädana änmen och preparat sont kan använ
das mot skadedjur, skadesvamp och og-räs 
i jord· och skogsbruk, i fråga om produkter 
frän jord· och skogsbruk och i hemhushåll 
samt sådana växtregleringsämnen som an
vändes för behandling av odlade växter. 

2 §. 
Denna lag gäller kontroll av brukbarhet, 

nnvändning-, tillvedming oeh import av bc
kiimpningsmedel, handel med, förvaling och 
Iransport av dem samt åtgärder som syftar 
till att hindra menliga verkningar av dessa 
ämnen på människors och nyttodjurs hälsa, 
på odlade Yiixter och odlad jord samt på 
naturen. 

3 §. 
Till IJcldimpningsmedlen hänföres, med 

uppdelning . enligt ändamålet för deras an
l'anuning: 

l) sådana iimnen samt sammansättningar 
a1

• ?,mncn och preparat, vilka är avsedda n.tt 
~~~a~das för bekämpning ~ch utrotning nv 
kaxtsJukdol!lar o;h s~mde~Jur, som .. åstad
bommet· skador pa odlmgsvaxter och vaxande 
Q~kar samt produkter av dem; 

b ~!. äm~en och preparat som användes för 
e ampnllig och utrotning av ogt·äs; 

3) växtregleringsämnen vilka användes för 
behandling av odlade växter och till vilka 
hänföres ämnen, som verkar främjande eller 
hämmande på fröns och sticklingars el
ler andra växtdelars groning och rotning 
samt växt och utveckling i övrigt, såsom 
blomning och mognad, likväl icke gödnings
ämnen; 

4) ämnen, avsedda för utrotning av busk
snår och annan besvi:ir:mde viixtlighet och 
besvärade Yaftt'll\'~ixtel"; · 

5) si'tdana ämnen samt sarnmansiittningar 
av ämnen och preparat, vilka är avsedda att 
användas för bekämpning och utrotning av 
växtsjukdomar och skadedjur, som åstadkom
mer skador på viixande träd och trädplantor 
samt virke, liksom även för behandling ocl 
skydd av virke m·sedda ämnen, med undan
tag för ämnen, m·scdda för bcl1andling och 
skydel av så~:,•Ynror och anch-a av trii föräd
lade produkter; 

6) iimnen, som arlYändes för bekämpnint 
av skadedjur i hostädct·, djurstall, lagerrtffil 
och andm inomhusutrymmen samt byggnads
nnläggningar; 

7) flugmcdcl och insekt fördrivningsmedel; 
samt 

8) övriga preparat, som i fråga om ända
målet för deras användning kan likställas 
med de i punkterna 1- 7 nämnda bekämp
ningsmedlen. 
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4 §. 
I anslutning till lantbrukets forsknings· 

central verkar en växtskydd~~I.!_s_!a,lt, om vars 
organisationsform stadgas genom förordning. 

Kontrollen av de i 3 § avsedda bekämp
ningsmedlen för konstaterande av deras bio
logiska effekt och brukbarhet utföres av 
växtskyddsanstalten. Den fysikaliska och 
kemiska kontrollen av dessa ämnen företages 
av statens lantbrukskemiska ans ta l t. 

På växtskyddsanstalten ankommer att 
övervaka tillverkningen av, handeln med 
)ch importen av bekämpningsmedel samt 
verksamheten vid arbetsrörelser på området 
och att vid behov hos lantbruksministeriet 
göra framställning om bekämpningsmedlens 
tillåtna ämneshalt samt om allmänna var
?ingsbeteclmingar på försäljningshöljen. 
Växtskyddsanstalten utövar även tillsyn 
över efterlevnaden av övriga bestämmelser 
som utfärdats om bekämpningsmedel. 

statsrådet må förordna annan statlig in
rättning eller myndighet att jämte växt
skyddsanstalten utföra på denna enligt l 
mom. ankommande uppgifter. 

5 §. 
Preparat som är avsett till bekämpnings

medel må icke saluföras eller annorledes 
överlåtas till förbrukning innan Yäxtskydds
anstalten på ansökan givit tillstånd därtill. 

över växtskyddsanstaltens beslut må be
svär anföras hos lantbruksministeriet inom 
30 dagar från delfåendet. 

Preparat som innehåller i lagstiftningen 
om gifter avsett gift av första eller andra 
klass, må icke saluföras innan social- Dch 
hälsovårdsministeriet på framställning av 
. .Jantbruksministeriet förklarat användning 
lv preparatet såsom bekämpningsmedel tillå
ten. Om dessa beldimpningsmedel gäller ut
över vad i denna Jag stad~as vad om gifter 
är särskilt stadgat. · 

Lantbruksministeriet må, sedan det hört 
)äxtskyddsansta.Jtcn, förbjuda salufi_irande 
·och användning av sådant bekämpningsme
del som befunnits vara skadligt för växter 
eller djur eller olämpligt eller overksamt för 
det uppgivna ändamålet. 

6 §. 
S~som sakkunnigorgan i ärenden röran<le 

bekämpningsmedel tillsätter stat~rådet på 
framställning av lantbruksministeriet för 

2 4/69 

fem år åt gången en hekäm pningsmedels
nämnd, bestående av ordförande och minst 
fem andra medlemmar. Om nämndens sam
mansättning och uppgifter stadgas närmare 
genom förordning. 

7 §. 
Angående de avgifter, som skall erläggas 

för växtskyddsanstaltens förrättningar och 
undersökningar samt för dess expeditioner 
och av den avg:in1a utlåt.anden, stadgas 
genom förordning. Avgifterna beslämmes 
enligt de allmänna grunder som är stadgade 
i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna 
för avgifter, som skola erläggas för särskilda 
myndigheters expeditioner och tjänsteförrätt
ningar (806/42). 

8 §. 
0.-an i 4 § nämnda myndigheter äger rätt 

att för tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och med stöd av den utfärdade 
bestämmelser få tillticide till plats .där 
bekämpningsmedel tillYerkas, lagras eller 
säljes samt att där Yerkställa inspektioner 
och undersöl;;ningar iinnsom att Yid hehov 
uta.n ersättning taga erforderliga prov av 
bekämpningsmedel. Tillsynsmyndighet är be
rättigad att erhålla de uppgifter den behö
Yer för tillsynen oeh näringsinkare är i 
detta syfte skyldig .att på fastställt sätt föra 
bok över tillverkning, lager och försäljning. 

9 §. 
Tillsynsmyndighet eller V€rk<sUillare av 

undersökning må icke för obehöriga yppa 
eller till egen n;y1.ta använda näringsidkares 
affärs- eller yrk€shemligheter, som vederbö
rande fått kännedom om vid tillsynsverksam
heten . 

10 §. 
Den som br:yter mot denna lag eller med 

st ii<l nv ,len ntfiirdade hestämnwlser nm i 
!J § m·sedd tystnadsplikt eller om tilh-erk
ning och infötsel av, handel med samt förva
ring, transport och användning av bekämp
ningsmedel, dömes, såframt ej annorstädes 
i lag strängare straff är stadgat, till böter 
eller fängelse i högst ett är. Därjämte må 
'nn·a, som i strid med denna lag eller med 
stöd av den utfärdade stad~randen införts 
till landet. här tilh·erkats, i~neh.afts, tra!ls
porterats eller utbjudits till salu, eller dess 
\ärde samt genom brottet vunnen ekono
misk nytta, dömas förbruten till staten. 
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11 §. 
Närmare bestämmelser om verkställighe

ten av denna lag utfärdas genom förord-
ning. 

12 §. 
Denna lag träder i kraft den l september 

1969, och genom densamma upphäves lagen 
den 27 april 1951 om växtskyddsämnen 
(261/51) och med stöd av densamma utfär-

Helsingfors den 23 maj 1969. 

dade bestämmelser. Dock äger den som med 
stöd av sistnämnda lag erhållit tillstånd att 
saluföra bekämpningsmedel rätt att sälja 
detta under tre är, räknat från sagda dag 
för ikraftträdandet. För förnyelse enligt 
denna lag av fölsäljningstillstånd, som med
delats med stöd av den tidigare lagen, upp
bäres icke i 7 § a\•sedda avgifter. 

Republikens President 

URHO KEXKONEN 

Lanthmksminister Martti .llictfmwn 

Nr 328. 

Lag 
om överlåtelse av en staten tillhörig lägenhet i Rovaniemi stad. 

Given i Helsingfors den 23 maj 1969. 

. ) 

) 

l enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

.. Statsrådet berättigas att överlåta Metsälä 
lagenhet RN:o 31 14 i Rovaniemi stad om
fattande tomten nr l på cirka l 362.5' m2 i 

kvarteret nr 35 av första stadsdelen i nämnda 
stad, för en köpeskilling &v 116 000 mark samt 

övrigt på villkor som statsrådet bestämmer:' ) 

Helsingfors den 23 maj 1969. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Lantbruksminister Mortti Miettunen 

) 
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öror nt g 

Given i Helsingfors den 30 1970. 

l §. 
~IJJil.JUHil":::.u!<:u.c•Snämnden är ett till 

anknutet sakkunnigorgan i 
bekämpningsmedel, Dch på 

frågor av principiell eller 
som gäller nämnda ären-

lantbruksministeriet och växt
avgiva utlåtanden i ärenden, 

bekämpningsmedel, och taga initia
de 

nämnden stadgade 

2 §. 
'""'l:'"''u14~u•c:u•=•~•mmnden består av ord

samt viceordförande och nio andra 
ävensom personliga suppleanter för 

I nämnden skall jämte en re
för lantbruksministeriet finnas en 

växtskyddsanstalten och en för 
lantbrukskemiska anstalt samt sju så

... ~'"''"""'"'r, som företräder sakkunskapen 
skogsbruket, livsmedelskontrol

det, veterinärväsendet, natur
LUU!os.kv«idl•t samt bekämpningsmedelsin

·handeln. 
kallar ordföranden, viceordfäran

övriga medlemmar i nämnden för fem 
Frånträder någon av dem uppdraget 

pågående mandatperiod, kallas ny med
hans ställe för den återstående mandat-

3 §. 
sammanträder på kallelse av 

viceordföranden och är beslut-

med av 6 och 11 §§ lagen 23 

sex medlemmar är närvarande. 
med enkel röstövervikt. Vid 
ordförandens röst. 

4 §. 
Nämnden ma mom sig tillsätta sektioner. 

Nämnden och dess sektioner må höra sakkun
Nämnden antager för sig en sekreterare. 

2 

övriga 
sakkunnig tillkom

resekost
som är stadgade 

av bekämpningsmedel. 

6 §. 
importör e11er 

för konstaterande av be
kämpningsmedels biologiska effektivitet och an
vändbarhet kontroll av medlet av växtskydds
anstalten eller, dennas begäran, av annan 
statlig inrättning eller myndighet, som stats
rådet med stöd av 4 § 4 mom. hgen om be
kämpningsmedel förordnat att jämte växt
skyddsanstalten utföra dylika k~mtrolluppdrag, 
samt fysikalisk och kemisk kontroll av bekämp
ningsmedel av statens lantbrukskemiska anstalt. 

Föreligger skäl att att tidigare 
kontrollerat och för användning godkänt pre
parats sammansättning väsentligt har ändrats 
eller att saluhållet preparat icke uppfyller de 
krav som bör ställas på preparat, vilka får 

såsom bekämpningsmedel, skall växt
på eget initiativ vidtaga åt-

att nödig kontroll blir utförd samt, 
resultaten därav, hos 

framställning om förbud mot 
användning av bekämpnings-
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anstalten. 
exemplar, av 
växtskyddsanstalten 
kemiska ett 

7 §. 

skall upptaga följande 
bekiimpningsmedel 

l ) namn eller 
2) tillverkare, 
3) de 

mängder i gram 
preparatet samt 
ningen och 
sättning; 

och förpackare; 
substanserna och dessas 

per eller liter av 

4) preparatets användningsändamålet; 
5) förslag bruksanvisning; 
6) giftigheten, i LDso-värden, 

giftiga ämnenas 
eventuell 
nyttodjurs hälsa, 
jord samt naturen; 

7) förslag till försäljningshölje samt 
varningsbeteckningar därå; samt 

8) övriga uppgifter som i 6 § l mom. 
nämnd inrättning eller myndighet anser be
hövliga för utförande av kontrollen. 

Jämte ansöl<:an skall sökande tillhandahålla 
i l mom. nämnda inrättningar för kontrollen 
erforderliga mängder av ifrågavarande preparat. 
Dessutom skall sökanden tillställa statens lant
brukskemiska anstalt prov för proanalys av 
de verksamma substanserna i preparatet samt 
redogörelse för tillverkarens metoder ana· 
lys av preparatet av kvarblivna rester. 

8 §. 
Med anledning av ansökan om försäljnings

tillstånd utföres i 6 § l mom. nämnda 
kontroller. Till den fysikaliska och 
kontrollen av preparat hör även 
de rester preparatet kvarlämnar, såframt ej 
växtskyddsanstalten, efter att ha hört bekämp· 
ningsmedelsnämnden, finner sådan kontroll 
opiikallad. För kontrollen av rester skall 
växtskyddsanstalten tillställa statens lantbruks
kemiska anstalt nödiga prov på växter, växt-
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Med bekämpningsmedel behandlade produkter. 

26 §. 
I 17 § avsedda karenstider och andra be

hövliga inskränkningar i användningen av be
kämpningsmedel bestämmes av lantbruksmi
nisteriet på framställning av växtskyddsanstal
ten. 

Angående rester av bekämpningsmedel i 
livsmedel eller foder är stadgat i livsmedels
lagen (.526/41) och i lagen om foder- och 
gödselmedel (335/68) samt i med stöd av 
dem utfärdade författningar. 

27 §. 
Med bekämpningsmedel behandlade frön, 

knölar, lökar, sticklingar, rotstockar, plantor 
eller annat förökningsmaterial må saluföras eller 
eljest överlåtas för förbrukning endast i sådan 
förpackning som är försedd med av växtskydds
anstalten godkända, synligt anbringade var
nings- och övriga beteckningar med tydliga, 
hållbara bokstäver. 

9 kap. 

Särskilda stadganden. 

28 §. 
Utför enskild person, organisation eller 

affärsföretag på beställning behandling av pro
dukter med bekämpningsmedel, må därvid en
dast i bekämpningsmedelsregistret upptagna 
bekämpningsmedel användas. 

Användes vid behandling som avses i 1 mom. 
bekämpningsmedel vilka anskaffats på åtgärd av 
den som utför behandlingen, skall den som 
svarar för behandlingen, beträffande bekämp
ningsmedel, vilka förklarats giftiga eller 
lindrigt giftiga, inhämta i 5 § 2 mom. ]agen 
om gifter ( 309 j 69) avsett tillstånd till för
säljning av sådana. Vidare fordras av den som 
svarar för behandlingen, att han på ett till
förlitligt -sätt har visat, att han känner till be
kämpningsmedlen samt gällande stadganden och 
bestämmelser om dem. 

Helsingfors den 30 januari 1970. 

Vid förfall för 

Den som utför i l momo avsedd behandling 
skall Limna beställaren av densamma en 
skriftlig reJogörelse för behandlingen, varav 
framgår beställarens namn och adress, det an
vända bekämpningsmedlets namn eller varu
märke, den använda mängden och styrkan, det 
huvudsakliga bekämpningsobjektet och var
ningsbeteckningarna beträffande preparatet. Den 
som utfört behandlingen skall datera och under
teckna redogörelsen samt förvara en avskrift 
därav under en tid av tio år. 

29 §. 
Mängden verksam substans i bekämpnings

medel må avvika från den på försäljningshöljet 
angivna mängden högst på följande sätt: 

Mängden verksam substans, Den största tillåtna 
avrundad till fulla tionde- avvikelsen från den 

dels procent angivna mängden 

över 50.0 % . . . . . . . . ± 4 % 
25.1 %-50.0 % ± 5% 
10.1 %-25.0 % . . . . ± 6 % 

2.5 %-10.0 % ... o ± 10% 
under 2.5 % ...... o . ± 15 % 

30 §. 
Tillstånd som berättigar till tillverkning eller 

saluförande av bekämpningsmedel sbll hållas 
till påseende på de ställen där dylika medel till
verkas, lagras och säljes. På lager- och försälj
ningsställe skall därutöver hållas .till påseende 
en av växtskyddsanstalten uppgjord och av lant
bruksministeriet godkänd handbok, vari ingår 
lagen om bekämpningsmedel, förordningen om 
bekämpningsmedel, lagen om gifter, förord
ningen om gifter, övriga lagar och förord
ningar samt beslut av statsrådet och ministerier, 
som lantbruksministeriet anser behövliga att 
intagas i boken, samt viktigaste bestämmel
serna och anvisningarna angående förvaring 
och användning av samt handel m~d bekämp
ningsmedel. 

31 §. ''". 
Närmare bestämmelser om verkställighet och 

tillämpning av denna förordning utfärdas av 
lantbruksministeriet. 

• r , 

MAUNO KOIVISTO 
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