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LAGUTSK01TETS BETÄNKANDE nr 2/1977-78 med anledning av landskapsstyrelsens framställning
till landstinget med förslag till landskapslag
angående ändring av 73 § landskapslagen om
hälsovården.
över ovannämnda framställning har landstinget inbegärt lagutskottets betänkande och får utskottet, som såsom sakkunniga hört landskapsveterinären Rolf Vennström och ordföranden i Ålands Pälsodlarförening r.f. Anders
Hägglund därför vördsamt anföra följande.
I sak har utskottet blivit övertygat om att inhägnande av pälsdjursfarmer
skulle vara fördelaktigt ur såväl farmarnas synpunkt
sett som i anseende
till behovet av att bryta möjligheterna till kontakt mellan djur i farm
och vilda djur. Från pälsodlarnas sida har tanken på inhägnad av farmer
accepterats men man har understrukitlatt också för inhägnande av redan
förefintliga farmer borde landskapsbidrag utgå eftersom kostnaderna för en
tillfredsställande hägnad kan bli ganska höga. För grundinvesteringar ifarmer böY produktionsstöd uppenbarligen kUnna påråknas och härvid kunde stängselkostnaderna medtagas i kalkylerna.
I riket,där endast minkar måste inhägnas, känner man också till alternativet
rymningssäkra hus för djur. Föreliggande lagförslag talar endast om inhägnande av farm. Att inhägna en farm har dock förefallit utskottet mera
praktiskt än att bygga rymningssäkra djurhus, varför också det alternativet har fått bli utanför lagen.
Vad som däremot mera engagerat utskottet har varit frågan om varför landskapsstyrelsen hänfört föreslaget stadgande till hälsovårdslagen och
icke till jaktlagen. Föreslagen 73 § i landskapslagen om hälsovården har
förefallit utskottet något omotiverad i sammanhanget och dessutom har
vissa tvivel framförts till utskottet om hälsovårdsmyndigheternas möjligheter att övervaka inhägnadernas utförande och skck. Efter överväganden
har utskottet i alla fall stannat för att hänföra stadgandet till hälsovårdslagen men har flyttat momentet till 74 §. Eftersom det inte är tilllåtet överh.uvudtaget att hålla djurfarm utan hälsonämnds tillstånd kan
man fråga sig om inte momentet ännu hellre eventuellt hade bort hänföras
såsom del av en verkställighetsföreskrift till t.ex. 75 § hälsovårdsförordningen. A andra sidan ger detta förfarande möjligheter för landstinget att ta ställning till inhägnadsfrågan.
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I samförstånd med de hörda sakkunniga har utskottet också kormnit fram
till dels att tiden för lagens ikraftträdande bör framflyttas eftersom
våren och försommaren icke är rätt tid att bygga stängsel runt pälsdjursfarmer och dels att denna tid bör framflyttas så långt att alla
nuvarande farmer, utan något slags dispensförfarande, gott hinner ,
bygga sina stängsel färdiga till viss dag .
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hänvisning till det anförda får utskottet till antagande förelägga
L a n d s k a p s 1 a g

angående ändring

av · 7~ §

landskapslagen om hälsovården.

I enlighet med landstingets beslut fogas till ·7± § landskapslagen

den 25 juli om hälsovården (36/67) ett nytt 2 mom. , som följer:
74 §.
För hållande av pälsdjursfarm fordras att farmen är inhägnad.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979 .

Mariehamn den

1977.

tskozt,,(är;:;..
an-Erik Lindfors
ordförande.

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson
samt ledamöterna Arvidsson, Berg och Dahlrnan.

