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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 11/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om tillämpning i landskapet Aland av vissa i 

riket gällande författningar rörande livsmedel. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt lagut

skottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lagberedningschefen Christer 

Jansson, verkställande direktören i Andelslaget Samgång 1Helge Mattsson, ordföran

den för Ålands Köpmannaförening r.f., Paul Eriksson och ordföranden för Ålands 

Konsumentförening r.f., Ragnhild Jansson, vördsamt anföra följande. 

Lagutskottet, som omfattat landskapsstyrelsens ur framställningen framgående 

ståndpunkt beträffande landstingets lagstiftningsbehörighet, har funnit att huvud

syftemålet med den föreslagna lagstiftningen skulle vara att åstadkornrna en med 

rikets stadganden enhetlig lagstiftning rörande livsmedel. Med hänsyn till den 

delvis uppdelade lagstiftningsbehörigheten, omfattningen av de berörda rättsreg

lerna samt att enhetlighet med rikets motsvarande stadganden vore att rekommende

ra också på grund av den åländska marknadens begränsade omfattning, anser lag

utskottet det föreslagna tillvägagångssättet med en blankettlag, vari ingår för 

Åland anpassade specialbestärnmelser, vara ändamålsenligt. 

Lagutskottet har därjämte noterat, att de i framställningens 2 § intagna språk

bestämmelserna i praktiken emellertid är stadganden som har nya vidsträckta kon

sekvenser och som därför nu föranleder närmare behandling. 

Under ärendets handläggning har framkommit, att livsmedelsförordningen (FFS 408/52), 

som i detta avseende utgör grundstadgandet, förutsätter att bruksanvisningar, be

skrivningar och benämningar skall, för att vederbörande varor skall få förekomma 

i handeln i riket, vara avfattade på inhemskt språk. Vissa av de i riket med stöd 

av livsmedelslagen och -förordningen utfärdade bestämmelserna förutsätter där-

emot att dessa texter skall vara avfattade "åtminstone på finska språket". Under

sökningar inom landskapet Åland har utvisat att en mängd varor, som i dag före

karmner i minuthandeln, helt saknar svenskspråkiga beskrivningar. Med hänsyn till 

att Åland är ett enspråkigt svenskt landskap kan man ur konsumentsynpunkt anse 

ett krav på svenskspråkiga bruksanvisningar, beskrivningar och benämningar vara 

fullt berättigat. Dessutom skulle svenskspråkiga varubeskrivningar och liknande 

utgöra en välbehövlig service för den för landskapet viktiga turistnäringen och 

gränshandeln. 
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Lagutskottet anser dock att ovannämnda förbättringar med avseende å språket 

på minutförsäljningshöljen icke får uppfattas enbart såsom en inre åländsk 

angelägenhet. I själva verket skulle service på svenska språket beröra hela den 

svenskspråkiga befolkningsgruppen i Finland och för alla innebära en avsevärd 

och eftersträvad förbättring av nuläget. Införandet av nya regler angående språ

ket på livsmedelsförpackningar skulle också utgöra en betydande kostnadsfrå~a 

och kostnaden per enhet skulle givetvis bliva större ju mindre antalet enheter 

är, det vill säga ju mindre det marknadsföringsområde är, för vilket de nya 

reglerna skulle tillämpas. 

Redan nu ålägger rikslagstiftningen importörer och producenter skyldighet att 

förse försäljningsvaror med vissa särskilt angivna noteringar. Att därför utgå 

från tillverkarens eller importörens åtagande att förse samtliga försäljnings

varor, som skall saluföras åtminstone inom vissa delar av Finland, med text 

på bägge de inhemska språken synes mera berättigat än antagandet att endast 

den relativt lilla mängd varor, som är avsedd för försäljning enbart inom Aland 

skulle förses med text på svenska språket. 

Till följd av ovanstående resonemang och då dessutom handelns företrädare visat 

ett uppenbart intresse för att via respektive centralorganisationer föra frågan 

vidare, har det för lagutskottet förefallit rätt klar att åtgärder inom Aland 

för att förse försäljningsvaror med svensk text skulle bliva aktuella endast 

för de fall att antingen icke alla de varor avsedda för försäljning inom ensprå

kigt svenska eller tvåspråkiga områden i landet på åtgärd av tillverkare eller 

importör frivilligt skulle förses med tvåspråkiga texter eller också lagstift

ningen i riket icke så ändras att tvåspråkiga texter på minutförsäljningshöljen 

skulle bliva obligatoriska. Sistnämnda åtgärd, d.v.s. framställning via Fin

lands riksdag om ändring a~ bestämmelserna om språket på minutförsäljningshöljen, 
har förefallit lagutskottet såsom det naturliga slutmålet. 

I fall åtgärder enbart inom landskapet måste vidtagas för att åstadkomma svensk

språkiga texter på minutförsäljningshöljen bör man icke räkna med att kostnaderna 

härför skall bäras enbart av det åländska näringslivet. I ett sådant fall torde 

särskilda utvägar få sökas. En förnuftig gallring av varusortimentet skulle san

nolikt bliva en nödvändig åtgärd i första hand. Likaså sannolikt ett val mellan 

varusortiment, som olika partiaffärer kan tänkas erbjuda, ett val där hänsyn 

måste tagas till den språkliga service som erbjudes. I sista hand får man san

nolikt också kalkylera med att stöd från landskapets sida måste lämnas åtminstone 

för tryckningen av dessa svenskspråkiga bruksanvisningar, beskrivningar el1er be~ 
nämningar. 
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Lagutskottet har slutligen fäst avseende vid att det ingalunda är blott livs.,.. 

medel som saluförs med endast finskspråkiga bruksanvisningar etc~ I många fall 

saknar också dyrbara kapitalvaror nödvändig text på svenska. Enligt utskottets 

uppfattning borde följande steg bliva att eftersträva?att icke heller kapital.,.. 

varor får saluföras utan fullständiga tvåspråkiga anvisningar och instruktioner: 

Det sagda gäller för övrigt också i lika hög grad vissa gifter, besprutningsmedel 

och liknande varor, som kan vara rent livsfarliga att hantera~ om kunden icke 

kan läsa anvisningarna som medföljer varan. Även här spelar alltså synpunkten om 

välbehövlig service för enspråkigt svenska kunder en ytterst betydelsefull roll: 

Detaljmotivering, 

2 §. Utskottet anser att punkterna 1.,..8 i framställningen borde ersättas med ett 

generellt stadgande, som skulle omfatta såväl dessa punkter som eventuella nya 

språkbestämmelser, som kan komma att framdeles införas i någon av de i lag~ 

förslagets l § l mom. nämnda författningarna, Framställningens 9 och 10 punkter 

har utskottet hänfört till skilda moment i paragrafen~ 

I vissa fall kan den föreslagna lagstiftningen i praktiken emellertid visa sig 

vara otillräckligt flexibel. Såsom exempel kunde tänkas utpräglade säsongvaror, 

som huvudsakligen saluförs i riket och endast undantagsvis på Åland. Sådana 

varor borde sannolikt med landskapsstyrelsens medgivande få saluföras här för.,.., 

sedda med enbart finsk text. I dylika och jämförbara fall borde landskapsstyrel.,.. 

sen alltså har rätt att bevilja dispens från lagens bestämmelser: 

~ §. I denna paragraf föreslår utskottet en lagteknisk ändring, 

1kraftträdelsestadga:ndeL Det har för utskcttet framstått som hel t klart att en 

övergångsperiod om några månader är alldeles för kort, För att bereda handelns 

företrädare tid att förhandla med producenter och importörer om att förse livs.,. 

medelsförpackningar med svenskspråkiga bruksanvisningar, beskrivningar och be~ 

nämningar men också för att möjliggöra en revision av rikslagstiftningen~ vore 

en övergångsperiod om cirka ett och ett halvt år erforderlig. En längre över.,. 

gångsperiod gör det även möjligt för handeln att omsätta befintliga varulager 

och beakta den nya lagens bestämmelser vid nya anskaffningar, I vissa fall kan 

det vid lagens ikraftträdande ändock bli aktuellt att tillämna den föreslagna 

dispensmöjligheten för enskilda varupartier. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtta antaga lagförslaget 

sålydande: 
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L a n d s k a p s l a g 

om tillämpning l landskapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande 

livsmedel. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §, 

(Som framställningen). 

2 §. 

Föreskrives i någon av de i l § l mom. nämnda författningarna att livsmedel, 

som saluföres i landet skall vara försedd med bruksanvisning, beskrivning eller 

benämning avfattad på inhemskt språk eller åtminstone på finska språket skall, 

såvitt icke arten och användningen av ifrågavarande vara på annat sätt tydligt 

framgår från dess minutförsäljningshölje, för vara som saluföres inom landskapet 

Aland gälla, att samma text skall vara avfattad åtminstone på svenska språket. 

Om vägande skäl anses föreligga, kan landskapsstyrelsen för saluförande av 

viss vara bevilja lättnader med avseende å i l mom. nämnt krav nå beskrivande 

text. 

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

469/651 i l § 3 mom. förordningen om fisk, som hålles till salu skall i land

skapet avse landskapslagen om fiske (39/56) och landskapslagen om hälsvården 

(36/67)_, 

Hänvisningen till hälsovårdsförordningen (FFS 55/67) i 4 § förordningen om 

honung skall i landskapet avse landskapsförordningen om hälsovården (63/73). 

3 §. 
(Som framställningen). 

4 §. 
Den som bryter mot bestämmelserna i 'denna lag straffas med böter, såvida eJ 

strängare straff annorstädes är stadgat. 

s §. 
(Som framställningenl. 

Denna lag träder i kraft den l maj '197B. 

Hariehamn den 2 december 1976. 

ko~~= ~~-
an~Erik Lindfors 

ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson(delvis), 

ledamöterna Dahlman, Elmer Jansson och Berg samt suppleanten Bengtz (delvis). 


