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Hälso- och sjukvård,  
hälsoskydd och djurskydd

L

L 1 Landskapslag (2011:114) om hälso- 
och sjukvård

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Tillämpningsområdet och syftet
Denna lag tillämpas på den offentliga hälso- och 

sjukvården i landskapet. Hälso- och sjukvården om-
fattar hälsofrämjande verksamhet, primärvård och 
specialiserad sjukvård.

Lagens syfte är
1) att främja och upprätthålla hälsa och välfärd, 

arbets- och funktionsförmåga samt till verksamhets-
området hörande social trygghet för befolkningen i 
landskapet,

2) att minska hälsoskillnaderna mellan olika be-
folkningsgrupper i landskapet,

3) att säkerställa att hela befolkningen i landskapet 
har rätt till sådan hälso- och sjukvård som vars och 
ens hälsotillstånd förutsätter, inom de gränser som 
står till hälso- och sjukvårdens förfogande vid respek-
tive tidpunkt,

4) att säkerställa en hög kvalitet på hälso- och sjuk-
vården i landskapet,

5) att öka patient- och klientorienteringen inom 
hälso- och sjukvården i landskapet samt

6) att utveckla samarbetet med den kommunala so-
cialvården.
2 §. Ålands hälso- och sjukvård

Den offentliga hälso- och sjukvården i landskapet 
tillhandahålls av myndigheten Ålands hälso- och 
sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård sköter sina uppgifter 
genom att själv producera vårdtjänster eller genom att 
köpa tjänster av andra vårdproducenter. Ålands hälso- 
och sjukvård kan även sälja vårdtjänster om det kan 
ske utan att försämra myndighetens förutsättningar att 
fullgöra sina uppgifter.

Ålands hälso- och sjukvård är underställd land-
skapsregeringen. Landskapsregeringen handhar den 
allmänna styrningen och övervakningen av Ålands 
hälso- och sjukvård.

2 kap. Ålands hälso- och sjukvårds organisation

3 §. Styrelsen
Landskapsregeringen tillsätter en styrelse för 

Ålands hälso- och sjukvård som består av minst fem 

och högst sju medlemmar samt utser en ordförande 
och en viceordförande för styrelsen. För varje med-
lem utses en personlig ersättare. Styrelsens mandattid 
är fyra år.

Landskapsregeringen kan avsätta styrelsen i sin hel-
het eller en enskild medlem eller ersättare i styrelsen.

Landskapsregeringen beslutar om arvodet för med-
lemmarna och ersättarna i styrelsen.
4 §. Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder Ålands hälso- och sjukvårds verk-
samhet.

Styrelsen ska
1) årligen göra upp ett budgetförslag med motive-

ringar,
2) kontinuerligt följa upp hur budgeten förverkligas,
3) ställa upp mål och krav för verksamheten inom 

myndigheten samt kontinuerligt följa upp hur dessa 
förverkligas,

4) årligen göra upp en verksamhetsberättelse som 
ska tillställas landskapsregeringen,

5) besluta om frågor av större vikt inom Ålands 
hälso- och sjukvård,

6) anta bestämmelser om styrelsens inre arbete samt
7) föra Ålands hälso- och sjukvårds talan och be-

vaka landskapets intressen vid domstolar och andra 
myndigheter i ärenden som gäller Ålands hälso- och 
sjukvårds uppgifter.

Den uppgift som avses i 2 mom. 7 punkten kan dele-
geras till en tjänsteman vid Ålands hälso- och sjukvård.
5 §. Beslutfattandet i styrelsen

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande 
eller viceordförande.

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet 
medlemmar är närvarande, bland dem ordförande el-
ler vice ordförande.

Styrelsen avgör ärenden på föredragning av hälso- 
och sjukvårdsdirektören. Ärenden som rör hälso- och 
sjukvårdsdirektören föredras av styrelsens ordförande.

Närvaro- och yttranderätt i styrelsen har hälso- och 
sjukvårdsdirektören och ledningsgruppens övriga 
medlemmar, den minister i landskapsregeringen som 
ansvarar för hälso- och sjukvården samt landskapslä-
karen.

Om beslutsfattandet i styrelsen, handläggningen 
av ärenden och jäv gäller vad som bestäms i förvalt-
ningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Se C 1, Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland.
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6 §. Hälso- och sjukvårdsdirektören
Styrelsen utser en hälso- och sjukvårdsdirektör för 

en viss tid.
Styrelsen får säga upp hälso- och sjukvårdsdirektö-

ren, förutom på de grunder som allmänt gäller uppsäg-
ning av landskapets tjänstemän, när det med hänsyn 
till tjänstens natur finns ett godtagbart och motiverat 
skäl till uppsägningen. Uppsägningen får ske så att 
anställningen upphör med omedelbar verkan. I ett så-
dant fall har hälso- och sjukvårdsdirektören rätt till en 
ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden.
7 §. Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppgifter

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska
1) se till att verksamheten sköts och utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt,
2) se till att styrelsens beslut verkställs och infor-

mera styrelsen om händelser av vikt,
3) avgöra de ärenden som inte ankommer på sty-

relsen samt
4) sköta de uppgifter som enligt reglementet an-

kommer på hälso- och sjukvårdsdirektören.
Hälso- och sjukvårdsdirektören är ordförande för 

ledningsgruppen vid Ålands hälso- och sjukvård.
8 §. Reglementet

Styrelsen ska anta ett reglemente för Ålands hälso- 
och sjukvård.

I reglementet ska finnas bestämmelser om myn-
dighetens administration samt om övriga frågor som 
gäller verkställigheten av myndighetens uppgifter och 
myndighetens funktion.

9 §. Ledningen och personalen
Vid Ålands hälso- och sjukvård kan finnas per-

sonal i offentligrättsligt och privaträttsligt anställ-
ningsförhållande. Ålands hälso- och sjukvård sköter 
de uppgifter som gäller dess personal och som enligt 
tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland 
ska skötas av landskapsregeringen. Landskapsreger-
ingen beslutar dock om permittering av personalen 
vid Ålands hälso- och sjukvård och om förflyttning 
eller omplacering av en tjänsteman till och från en 
annan landskapsmyndighet eller -inrättning. En för-
flyttning eller omplacering av en tjänsteman till och 
från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning 
kräver samtycke av Ålands hälso- och sjukvård. Ett 
beslut om förflyttning eller omplacering av en tjäns-
teman inom hälso- och sjukvårdsmyndigheten fattas 
av myndigheten. Andra tjänster än tjänsten som hälso- 
och sjukvårdsdirektör vid Ålands hälso- och sjukvård 
inrättas och indras samt deras benämningar ändras av 
myndigheten.

Ledningen för Ålands hälso- och sjukvård ska ha en 
sådan multiprofessionell sakkunskap som främjar en 
högkvalitativ och trygg vård, samarbete mellan olika 
yrkesgrupper och utvecklandet av vård och verksam-
hetsmetoder samt garanterar god myndighetsutöv-
ning.

Personalstyrkan vid Ålands hälso- och sjukvård ska 
ha en sådan utbildning, struktur och mängd som sva-
rar mot behovet av den verksamhet som främjar hälsa 

och välfärd och behovet av hälso- och sjukvårdstjäns-
ter hos befolkningen i landskapet. Ålands hälso- och 
sjukvård ska se till att personalen i tillräcklig utsträck-
ning deltar i kompletterande utbildning.

De krav som ställs i 2 och 3 mom. gäller även då 
Ålands hälso- och sjukvård köper vårdtjänster av an-
dra vårdproducenter.

Se D 32, Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland.

10 §. Ansvaret för hälso- och sjukvården vid verksam-
hetsenheterna

För varje verksamhetsenhet som bedriver hälso- 
och sjukvård inom Ålands hälso- och sjukvård ska 
det finnas en läkare respektive tandläkare som har det 
medicinska ansvaret och som fungerar som rådgivare 
för klinikchefen om han eller hon inte är läkare eller 
tandläkare.

Ett beslut om inledande och avslutande av en pa-
tients sjukvård och om förflyttning av en patient till 
en annan verksamhetsenhet inom Ålands hälso- och 
sjukvård fattas av den medicinskt ansvariga läkaren. 
Den ansvariga läkaren kan delegera uppgiften till 
någon annan legitimerad yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården.

11 §. Budgeten och den interna kontrollen
Styrelsen ska för Ålands hälso- och sjukvård göra 

upp ett budgetförslag med motiveringar, vilket till-
ställs landskapsregeringen som underlag för land-
skapsregeringens förslag till budget för landskapet 
Åland.

Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är 
ändamålsenlig och tillräcklig.

12 §. Ändringar av organisationen
Styrelsens beslut om betydande ändringar av orga-

nisationen för Ålands hälso- och sjukvård ska faststäl-
las av landskapsregeringen innan de verkställs.

3 kap. De grundläggande bestämmelserna om Ålands 
hälso- och sjukvårds verksamhet

13 §. Lokalerna och utrustningen
Ålands hälso- och sjukvård ska ha ändamålsenliga 

lokaler och ändamålsenlig utrustning.
De krav som ställs i denna paragraf gäller även då 

Ålands hälso- och sjukvård köper vårdtjänster av an-
dra vårdproducenter.
14 §. Rätten till en andra bedömning

Var och en vars hälsotillstånd blivit föremål för en 
bedömning inom specialsjukvården har rätt till en 
andra medicinsk bedömning av samma hälsotillstånd 
om

1) han eller hon lider av en livshotande eller särskilt 
allvarlig sjukdom eller skada eller ett sådant långva-
rigt smärttillstånd som väsentligen påverkar livskva-
liteten,

2) vetenskap eller beprövad erfarenhet inte ger en-
tydig vägledning och

3) det medicinska ställningstagandet kan innebära 
särskilda risker för den enskilda eller vara av stor be-
tydelse för dennas livskvalitet.
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Då de förutsättningar som anges i 1 mom. förelig-
ger ska patienten informeras om rätten till en andra 
medicinsk bedömning.

Beslutet om rätten till en andra medicinsk bedöm-
ning och var denna får göras ska fattas av en medi-
cinskt sakkunnig tjänsteman inom Ålands hälso- och 
sjukvård. Om patienten är missnöjd med beslutet ska 
detta omprövas av ytterligare en medicinskt sakkun-
nig tjänsteman inom Ålands hälso- och sjukvård. I 
reglementet för Ålands hälso- och sjukvård ska anges 
vem som fattar beslutet om rätten till en andra bedöm-
ning och vem som omprövar ett sådant beslut.

Patienten ska erbjudas den behandling som den an-
dra medicinska bedömningen kan föranleda.
15 §. Kvaliteten och patientsäkerheten

Verksamheten inom Ålands hälso- och sjukvård ska 
basera sig på vetenskap och beprövad erfarenhet samt 
på god vårdpraxis och goda rutiner. Verksamheten ska 
vara högklassig och trygg och fullgöras på ett behö-
rigt sätt. Landskapsregeringen utfärdar vid behov när-
mare anvisningar gällande god vårdpraxis.

Vården ska ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Verksamhetens kvalitet ska systematiskt och fortlö-
pande utvecklas och kontrolleras.
16 §. Patientuppgifterna

Ålands hälso- och sjukvård har en sammanhållen 
journalföring.

Ålands hälso- och sjukvård har rätt att ansluta sig 
till nationella och internationella elektroniska register 
över patientuppgifter.
17 §. Avgifterna

Landskapsregeringen beslutar, i enlighet med land-
skapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter till 
Ålands hälso- och sjukvård, om patientavgifterna för 
de tjänster som Ålands hälso- och sjukvård produce-
rar. Styrelsen beslutar om andra avgifter och ersätt-
ningar för de varor och tjänster som Ålands hälso- och 
sjukvård säljer eller producerar.

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård beslutar 
om avgifterna för de vårdtjänster som Ålands hälso- 
och sjukvård säljer.

Se F 3, Landskapslag (2007:23) om grunderna för avgifter till 
Ålands hälso- och sjukvård.

18 §. Ersättningsskyldigheten
Hemkommunen ska erlägga en avgift för en patient 

som utan medicinska skäl är kvar inom Ålands hälso- 
och sjukvård längre än en vecka efter det att Ålands 
hälso- och sjukvård har informerat kommunen om 
att patienten kommer att skrivas ut. Avgiftens storlek 
fastställs så att den motsvarar kostnaden för vården. 
Informationen till kommunen ska lämnas skriftligen 
på en blankett som fastställts av landskapsregeringen.

Kommunens ersättningsskyldighet enligt denna 
paragraf gäller endast driftskostnaderna. Vid beräk-
ningen av kostnaderna används det senast fastställda 
bokslutet.
19 §. Samarbetet med socialvården

Ålands hälso- och sjukvård ska samarbeta med so-
cialvården i sin verksamhet på ett sådant sätt att upp-

gifterna kan skötas på ett behörigt sätt och så som pa-
tientens behov av social-, hälso- och sjukvårdstjänster 
förutsätter.

20 §. Vårdgarantin
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna sin verksam-

het inom primärvården så att patienter på vardagar 
under tjänstetid omedelbart kan få kontakt med en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 
En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 
ska göra en bedömning av vårdbehovet senast den 
tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med 
Ålands hälso- och sjukvård, om inte bedömningen har 
kunnat göras vid det första kontakttillfället.

Vård som i samband med bedömningen av vård-
behovet har konstaterats vara medicinskt nödvändig 
ska med beaktande av patientens hälsotillstånd och 
sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid, 
dock senast inom tre månader från det att behovet be-
dömdes.

Ålands hälso- och sjukvård ska ordna sin verksam-
het inom den specialiserade sjukvården så att den som 
är akut sjuk omedelbart får den vård som hans eller 
hennes tillstånd förutsätter. För att få vård inom den 
specialiserade sjukvården för icke-brådskande sjuk-
vård krävs en på läkarundersökning grundad remiss. 
Bedömningen av vårdbehovet ska inledas inom tre 
veckor från det att remissen anlände till den motta-
gande verksamhetsenheten. Vård som konstateras 
vara medicinskt nödvändig ska, med beaktande av 
hur brådskande vården är, ordnas och inledas inom en 
skälig tid, dock senast inom sex månader från det att 
vårdbehovet konstaterades. För barn och ungdomar 
till och med 22 års ålder ska den vård inom psykia-
trin som konstateras vara nödvändig med beaktande 
av hur brådskande vården är ordnas inom tre månader 
om inte medicinska, terapeutiska eller andra motsva-
rande omständigheter kräver annat.

Om Ålands hälso- och sjukvård inte kan erbjuda 
den vård som avses i 1-3 mom. ska myndigheten ord-
na vården genom att köpa tjänster från en annan vård-
producent utan att det medför extra vårdkostnader för 
patienten. Ålands hälso- och sjukvård är dock inte 
skyldig att ersätta kostnader för vård som patienten 
på eget initiativ sökt hos en annan serviceproducent.

Vårdgarantin omfattar inte mun- och tandvården.
21 §. Offentliggörandet av väntetider

Ålands hälso- och sjukvård ska med högst sex må-
naders mellanrum offentliggöra uppgifter om vänteti-
der som avses i 20 §.
22 §. Förhandstillstånd att söka vård i EU, EES-områ-
det eller Schweiz

Om Ålands hälso- och sjukvård inte kan uppfylla 
vårdgarantin enligt 21 § ska den på patientens be-
gäran ge ett förhandstillstånd om att patienten på 
bekostnad av Ålands hälso- och sjukvård kan söka 
vård i medlemsstaterna inom Europeiska unionen el-
ler Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i 
Schweiz. När förhandstillstånd beviljas ska patien-
tens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika 
förlopp beaktas.
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23 §. Ändringar av verksamheten
Styrelsens beslut om betydande inskränkningar 

eller omprioriteringar av verksamheten vid Ålands 
hälso- och sjukvård ska fastställas av landskapsreger-
ingen innan det verkställs, förutsatt att förändringarna 
inte finns redovisade i budget eller fordrar lagtingets 
godkännande vid budgetbehandlingen.

4 kap. Hälsofrämjande verksamhet

24 §. Beaktandet av hälso- och välfärdskonsekvenser
Landskapsregeringen ska i samband med beredning 

av beslut bedöma och beakta de konsekvenser beslu-
ten har för befolkningens hälsa och välfärd.
25 §. Uppföljningen av hälsa och välfärd i landskapet

Landskapsregeringen ska följa med befolkningens 
hälsa och välfärd och de faktorer som inverkar på 
hälsan och välfärden inom olika befolkningsgrupper 
samt följa med effekterna av de åtgärder som sätts 
in för att svara mot befolkningens välfärdsbehov. En 
rapport om befolkningens hälsa och välfärd och de åt-
gärder som vidtagits ska en gång per lagtingsperiod 
överlämnas till lagtinget.
26 §. Hälsorådgivning och hälsoundersökningar

Ålands hälso- och sjukvård ska ordna hälsorådgiv-
ning som bidrar till att främja hälsan och välfärden 
och förebygga sjukdomar hos befolkningen i landska-
pet. Ålands hälso- och sjukvård ska se till att sådana 
hälsoundersökningar genomförs som är nödvändiga 
för att följa och främja hälsan och välfärden hos be-
folkningen. Ålands hälso- och sjukvård ska ordna pre-
ventivmedelsrådgivning och annan rådgivning som 
främjar den sexuella och reproduktiva hälsan.

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna ska 
bidra till att främja arbets- och funktionsförmågan och 
den psykiska hälsan samt förebygga sjukdomar.
27 §. Screening

Ålands hälso- och sjukvård ska ordna screening i 
enlighet med det nationella screeningprogrammet. 
Utöver detta kan Ålands hälso- och sjukvård, då det 
är medicinskt motiverat, ordna screening och hälso-
undersökningar i syfte att konstatera en viss sjukdom 
eller dess förstadium eller för att upptäcka sjukdoms-
alstrare.
28 §. Rådgivning för gravida och barn under läro-
pliktsåldern

Ålands hälso- och sjukvård ska ordna rådgivning 
för gravida kvinnor och familjer som väntar barn samt 
för barn under läropliktsåldern och för deras familjer.

Rådgivningens uppgifter är
1) att regelbundet och utifrån det individuella be-

hovet övervaka och främja fostrets sunda tillväxt, ut-
veckling och välfärd samt främja hälsan hos gravida 
kvinnor och kvinnor som fött barn,

2) att främja barnets sunda tillväxt, utveckling och 
välfärd samt följa upp dessa i genomsnitt en gång i 
månaden under barnets första levnadsår och därefter 
årligen och utifrån det individuella behovet,

3) att följa med barnets munhälsa minst vartannat år,
4) att stödja föräldraskapet och familjens allmänna 

välfärd,

5) att främja en hälsosam uppväxt- och utvecklings-
miljö för barnet samt sunda levnadsvanor i familjen 
och

6) att i ett tidigt skede identifiera barnets och famil-
jens behov av särskilt stöd och undersökningar samt 
att stödja barnet och familjen och vid behov hänvisa 
dem till undersökningar och vård.

När Ålands hälso- och sjukvård ordnar rådgivning 
som avses i denna paragraf ska den vid behov samar-
beta med instanser som svarar för barnomsorg, barn-
skydd, annan socialvård och specialiserad sjukvård 
samt med andra relevanta instanser.

29 §. Skolhälsovården
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna skolhälsovård 

för alla elever i grundskolan. Till skolhälsovården hör 
också hälso- och sjukvården för de barn som fullgör 
sin läroplikt genom hemundervisning och under den 
tid eleven deltar i praktisk arbetslivsorientering.

Skolhälsovårdens uppgifter är
1) att främja elevernas hälsa och att förebygga psy-

kisk ohälsa,
2) att främja en sund och trygg skolmiljö och välbe-

finnandet i skolan,
3) att följa med och främja elevernas uppväxt och 

utveckling samt deras hälsa och välfärd årligen,
4) att stödja elevernas föräldrar och vårdnadshavare 

i fostringsarbetet,
5) att tillhandahålla mun- och tandvård för elev-

erna, i vilken ingår kontroll av munhälsan minst tre 
gånger samt enligt det individuella behovet,

6) att i ett tidigt skede identifiera och stödja elevens 
behov av särskilt stöd eller undersökningar,

7) att stödja egenvård av långvarigt sjuka barn i 
samarbete med övrig personal inom elevvården samt 
vid behov hänvisa barnet till ytterligare undersök-
ningar och fortsatt vård,

8) att tillhandahålla de specialundersökningar som 
är nödvändiga för att konstatera elevens hälsotillstånd 
samt

9) att ordna förebyggande tobaks-, alkohol-, och 
drogarbete.

Skolmiljön ska undersökas regelbundet och minst 
vart tredje år genom ett samarbete mellan skolled-
ningen, fastighetsägaren, skolhälsovården och andra 
relevanta instanser.

När Ålands hälso- och sjukvård ordnar skolhälso-
vård ska den samarbeta med föräldrar och vårdnads-
havare, med elevvårds- och undervisningspersonal 
samt med andra relevanta instanser.

30 §. Studerandehälsovården
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna studerande-

hälsovård för de studerande på gymnasienivå och vid 
Högskolan på Åland, oberoende av de studerandes 
hemort. Till studerandehälsovården hör också hälso- 
och sjukvården under den tid den studerande deltar i 
arbetspraktik.

Studerandehälsovårdens uppgifter är
1) att främja en sund och trygg studiemiljö och 

välbefinnandet i studiemiljön samt att följa upp detta 
med högst tre års mellanrum,
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2) att följa och främja de studerandes hälsa, välfärd 
och studieförmåga, vilket omfattar två återkommande 
hälsoundersökningar för studerande på gymnasienivå 
och hälsoundersökningar för alla studerande enligt det 
individuella behovet,

3) att ordna hälso- och sjukvård för de studerande, 
till vilket hör att förebygga psykisk ohälsa och att 
ordna förebyggande tobaks-, alkohol- och drogarbete, 
främjande av den sexuella hälsan samt mun- och tand-
vård samt

4) att i ett tidigt skede identifiera och stödja den stu-
derandes behov av särskilt stöd eller undersökningar 
samt vid behov hänvisa den studerande till ytterligare 
undersökningar och fortsatt vård.

Studiemiljön ska undersökas regelbundet och minst 
vart tredje år genom ett samarbete mellan skolled-
ningen, fastighetsägaren, studerandehälsovården och 
andra relevanta instanser.

När Ålands hälso- och sjukvård ordnar studeran-
dehälsovård ska den samarbeta med föräldrar och 
vårdnadshavare till minderåriga studerande, med per-
sonal inom undervisning samt med andra relevanta 
instanser.

31 §. Företagshälsovården
För arbetstagare som arbetar i landskapet ska 

Ålands hälso- och sjukvård inom ramen för givna 
resurser ordna företagshälsovård i enlighet med 12 § 
lagen om företagshälsovård (FFS 1383/2001).

För företagare och andra som för egen räkning utför 
arbete i landskapet ska Ålands hälso- och sjukvård i 
tillämpliga delar ordna företagshälsovård i enlighet 
med 12 § lagen om företagshälsovård.

Ålands hälso- och sjukvård kan avtala med en ar-
betsgivare i landskapet om att tillhandahålla sådan 
hälsovård som avses i 14 § lagen om företagshälso-
vård för de arbetstagare som är anställda hos arbetsgi-
varen. Ett sådant avtal kan också ingås med företagare 
och andra som för egen räkning utför arbete.

Se So 406 FL II

32 §. Hälsovården för fartygspersonalen
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna hälsovård för 

fartygspersonal oberoende av hemort. Hälsovården 
ska åtminstone omfatta en sådan första undersökning 
som avses i lagen om läkarundersökning av fartygs-
personal (FFS 1171/2010).

33 §. Rådgivning och andra tjänster för de äldre
Ålands hälso- och sjukvård ska se till att de perso-

ner som får ålderspension har tillgång till rådgivning 
som främjar deras välfärd, hälsa och funktionsför-
måga.

Rådgivningens uppgifter är
1) att ge rådgivning som syftar till att främja sunda 

levnadsvanor och förebygga sjukdomar och olyckor,
2) att identifiera hälsoproblem som beror på för-

svagad hälsa och funktionsförmåga hos äldre perso-
ner och ge tidigt stöd i samband med hälsoproblemen 
samt

3) att ge handledning om sjukvård och säker läke-
medelsbehandling.

Ålands hälso- och sjukvård kan ordna hälsokontrol-
ler som främjar de äldres hälsa.

Ålands hälso- och sjukvård ska erbjuda hälsofräm-
jande hembesök hos de äldre. Vid de hälsofrämjande 
hembesöken ska den äldres behov av hjälp utredas 
och de förändringar som behövs av bostaden bedö-
mas i syfte att skapa möjlighet för den äldre att bo 
kvar hemma så länge som möjligt. Den äldre ska även 
informeras om olika stödmöjligheter och om hur man 
förebygger ohälsa. Då Ålands hälso- och sjukvård 
ordnar hälsofrämjande hembesök ska myndigheten 
samarbeta med de instanser som svarar för socialvård.
34 §. Hälsorådgivningen för särskilda grupper

De unga personer och personer i arbetsför ålder 
som inte omfattas av studerande- eller företagshälso-
vården ska ha tillgång till hälsorådgivning och hälso-
undersökningar.
35 §. Förebyggandet av psykisk ohälsa

Ålands hälso- och sjukvård ska sträva efter att före-
bygga psykisk ohälsa hos invånarna i landskapet ge-
nom att stärka de faktorer som skyddar den psykiska 
hälsan och att minska och avlägsna faktorer som hotar 
den psykiska hälsan.

Med förebyggande av psykisk ohälsa avses
1) att ge en sådan handledning och rådgivning be-

träffande de faktorer som skyddar och hotar den psy-
kiska hälsan, som ingår i hälso- och sjukvården samt 
vid behov ge psykosocialt stöd till individen och fa-
miljen samt

2) att samordna det psykosociala stödet i exceptio-
nella krissituationer.

Det arbete med att förebygga psykisk ohälsa som 
utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och 
genomföras så att det bildar en funktionell helhet till-
sammans med den kommunala socialvården.

36 §. Intyg
Ålands hälso- och sjukvård kan utfärda intyg eller 

utlåtanden om hälsotillståndet för den som är bosatt i 
landskapet eller som är patient vid Ålands hälso- och 
sjukvård.

Landskapsregeringen utfärdar närmare bestäm-
melser om vilka intyg Ålands hälso- och sjukvård ska 
utfärda.

5 kap. Hälso- och sjukvården

37 §. Hälso- och sjukvården
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna hälso- och 

sjukvård för invånarna i landskapet.
Hälso- och sjukvårdens uppgifter är
1) att utföra undersökningar av patienter, fastställa 

medicinska diagnoser och ge vård samt att ge den 
medicinska rehabilitering som behövs,

2) att förebygga och bota sjukdomar samt ge lind-
ring,

3) att ge handledning som syftar till att stärka pa-
tientens inflytande på sin vård och patientens egen-
vård samt

4) att i ett tidigt skede identifiera problem med häl-
san hos patienter som behöver särskilt stöd, särskilda 
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undersökningar och särskild vård, att behandla pro-
blemen och att hänvisa patienten till fortsatt vård.

Sjukvården ska genomföras med beaktande av 
patientens behov av medicinsk vård, vetenskap och 
beprövad erfarenhet samt god vårdpraxis och goda 
rutiner som avses i 15 §. Vården ska genomföras på 
ett ändamålsenligt sätt och genom ett ändamålsenligt 
samarbete. Vården ska genomföras i form av öppen-
vård när detta är ändamålsenligt samt möjligt med be-
aktande av patientsäkerheten.

För genomförandet av vården och rehabiliteringen 
ska en vård- och rehabiliteringsplan göras upp i en-
lighet med landskapslagen (1993:61) om tillämpning 
i landskapet Åland av lagen om patientens ställning 
och rättigheter.

Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller läkar-
tjänster för de äldre vid de offentliga institutionerna 
som finns i landskapet.

Se L 3, Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet 
Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

38 §. Hemsjukvården och hemservicen
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna hemsjukvård 

för invånarna i landskapet. Hemsjukvården genom-
förs enligt vård- och serviceplanen eller är sådan 
tillfällig hälso- och sjukvårdsservice som tillhanda-
hålls på ett multiprofessionellt sätt i patientens hem 
eller liknande. De förbrukningsartiklar som används 
i hemsjukvården i enlighet med vårdplanen ingår i 
vården.

Ålands hälso- och sjukvård kan ordna hemservice.

39 §. Mun- och tandvården
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna mun- och 

tandvård för
1) barn och ungdomar till och med 25 års ålder samt
2) patientgrupper som i enlighet med landskaps-

regeringens beslut är prioriterade av medicinska och 
sociala skäl.

Jourtandvård ska ordnas för alla invånare i landska-
pet samt för tillfälliga besökare i landskapet.

Med mun- och tandvård avses
1) att främja och följa munhälsan hos befolkningen,
2) hälsorådgivning och hälsoundersökningar,
3) att undersöka, förebygga och behandla munsjuk-

domar samt
4) att i ett tidigt skede identifiera patientens behov 

av särskilt stöd och undersökningar samt att vårda och 
vid behov hänvisa patienten till ytterligare undersök-
ningar och fortsatt vård.

40 §. Arbetet för psykisk hälsa
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna sådant arbete 

för psykisk hälsa som behövs för att främja hälsan och 
välfärden för invånarna i landskapet.

Med arbete för psykisk hälsa avses att undersöka 
och behandla samt ge medicinsk rehabilitering i sam-
band med psykiska symptom och sjukdomar.

Det arbete för psykisk hälsa som utförs av Ålands 
hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så 
att det bildar en funktionell helhet tillsammans med 
den kommunala socialvården.

41 §. Alkohol- och drogarbetet
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna en sådan ser-

vice inom alkohol- och drogarbetet som behövs för att 
främja hälsan och välfärden för invånarna i landskapet 
och som syftar till att stärka de faktorer som främjar 
alkohol- och drogfrihet samt att minska eller avlägsna 
sådana faktorer i samband med användningen av be-
rusningsmedel som äventyrar hälsan och säkerheten.

Med alkohol- och drogarbete avses
1) att ge sådan handledning och rådgivning som 

ingår i hälso- och sjukvården och som gäller de fakto-
rer som främjar eller utgör hinder för ett nyktert eller 
drogfritt liv samt de faktorer i samband med använd-
ningen av berusningsmedel som äventyrar hälsan och 
säkerheten samt

2) undersökningar, vård och rehabilitering i sam-
band med alkohol- och drogrelaterade sjukdomar.

Det alkohol- och drogarbete som utförs av Ålands 
hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så 
att det bildar en funktionell helhet tillsammans med 
alkohol- och drogarbetet och arbetet för psykisk hälsa 
i kommunerna.

42 §. Den medicinska rehabiliteringen
Ålands hälso- och sjukvård ska ordna en medicinsk 

rehabilitering i anslutning till sjukvård av patienter.
Med medicinsk rehabilitering avses
1) att ge rådgivning och handledning som gäller re-

habilitering,
2) att utreda patientens funktions- och arbetsför-

måga,
3) att utreda patientens rehabiliteringsmöjligheter,
4) terapier som förbättrar och upprätthåller funk-

tionsförmågan samt andra behövliga åtgärder som 
främjar rehabiliteringen,

5) hjälpmedelstjänster,
6) anpassningsträning samt
7) rehabiliteringsperioder i form av institutionsvård 

eller öppenvård som består av de åtgärder som nämns 
i punkterna 1-6.

Ålands hälso- och sjukvård ansvarar för plane-
ringen av patientens medicinska rehabilitering så att 
rehabiliteringen bildar en funktionell helhet tillsam-
mans med den vård som behövs. Behovet av medi-
cinsk rehabilitering samt rehabiliteringens mål och 
innehåll ska fastställas i en individuell, skriftlig reha-
biliteringsplan. Ålands hälso- och sjukvård ansvarar 
för styrningen och övervakningen av rehabiliterings-
servicen samt utser vid behov en kontaktperson för 
rehabilitering för patienten.

Ålands hälso- och sjukvård är inte skyldig att ordna 
rehabilitering enligt 1 mom. om ordnandet av medi-
cinsk rehabilitering hör till Folkpensionsanstaltens 
uppgifter. Ålands hälso- och sjukvård ska ordna den 
medicinska rehabilitering som fastställts i rehabilite-
ringsplanen i det fall att det inte tydligt går att påvisa 
vem som ansvarar för ordnandet av och kostnaderna 
för rehabilitering.

Det som bestäms i 1 mom. om medicinsk rehabilite-
ring ska inte tillämpas på kostnaderna för anskaffning 
av hjälpmedel, handledning i användning av dessa 
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samt underhåll och förnyande av dem, om behovet 
av hjälpmedel grundar sig på en skada eller en yrkes-
sjukdom som anges i lagen om olycksfallsförsäkring 
(FFS 608/1948), lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare (FFS 1026/1981), lagen om skada 
ådragen i militärtjänst (FFS 404/1948), trafikförsäk-
ringslagen (FFS 279/1959) eller motsvarande tidigare 
gällande lag.

Se Pen 201, 205, 220 FL II, Kom 203 FL I

43 §. Akutsjukvården
Akutsjukvård, som även omfattar psykiatrisk vård, 

missbrukarvård och psykosocialt stöd, ska ges till pa-
tienten oberoende av hemort. En patient som intagits 
för akutsjukvård får för fortsatt vård flyttas till en plats 
som fastställs på basis av patientens hemkommun, 
när patientsäkerheten och den mottagande enhetens 
möjligheter att ordna behövlig fortsatt vård har säker-
ställts.

För akutsjukvården ska Ålands hälso- och sjukvård 
ordna jour dygnet runt.
44 §. Den prehospitala akutsjukvården

Ålands hälso- och sjukvård ska ordna prehospital 
akutsjukvård och fastställa en servicenivå för vården. 
I beslutet om servicenivån ska, med beaktande av att 
vården ska vara effektiv och ändamålsenlig och utgöra 
en funktionell helhet, fastställas hur vården ska organi-
seras, vilket serviceinnehållet ska vara, vilken utbild-
ning den personal som deltar i vården ska ha, vilka må-
len för insatstiden ska vara samt andra omständigheter 
som är nödvändiga för ordnandet av vården.

Med prehospital akutsjukvård avses
1) akutsjukvård av en patient som plötsligt insjuk-

nat eller skadats primärt utanför Ålands hälso- och 
sjukvårds inrättningar, med undantag för uppdrag en-
ligt sjöräddningslagen (FFS 1145/2001), och vid be-
hov transporten av patienten till den enligt medicinsk 
bedömning mest ändamålsenliga vårdenheten,

2) att vid behov ordna kontakt till psykosocial stöd-
verksamhet för en patient, hans eller hennes närstå-
ende eller andra som har del i händelsen,

3) att medverka i utarbetandet av landskapets be-
redskapsplan för storolyckor och exceptionella situa-
tioner inom hälso- och sjukvården samt

4) handräckning till polisen, räddningsmyndighe-
terna, gränsbevakningsmyndigheterna och sjörädd-
ningsmyndigheterna för fullgörande av de uppgifter 
som de svarar för.

Ålands hälso- och sjukvård kan bestämma att den 
prehospitala akutsjukvården ska omfatta den första 
insatsen. Med den första insatsen avses att alarmcen-
tralen kan larma någon annan enhet än en ambulans 
i syfte att förkorta insatstiden i fråga om en plötsligt 
insjuknad eller skadad patient och att personalen i en-
heten ger en sådan livräddande första hjälp som fast-
ställts i beslutet om servicenivån.
45 §. Smittsamma sjukdomar

Bestämmelser om arbetet med att bekämpa smitt-
samma sjukdomar finns i lagen (FFS 583/1986) om 
smittsamma sjukdomar.

Se So 414 FL II

6 kap. Särskilda bestämmelser

46 §. Servicesedlarna
Inom hälso- och sjukvården i landskapet kan ser-

vicesedlar användas i syfte att öka valmöjligheter för 
patienterna och främja samarbetet mellan den offent-
liga hälso- och sjukvården och de privata servicepro-
ducenterna.

Närmare bestämmelser om servicesedlar utfärdas 
genom landskapslag.
47 §. Det ekonomiska ansvaret för läkemedelsbehand-
lingen

Ålands hälso- sjukvård ansvarar ekonomiskt för de 
läkemedel som hänför sig till ett polikliniskt vårdtill-
fälle vid öppenvårdsmottagningen i sådana fall då lä-
kemedlen ges av en läkare, tandläkare eller av någon 
annan yrkesutbildad personal inom hälso- och sjuk-
vården under uppsikt av en läkare eller tandläkare.

Ålands hälso- och sjukvård ansvarar för de läke-
medel som ges till patienten under tiden för inskriv-
ningen inom sjukhusvården.
48 §. Beaktandet av barn i service som riktar sig till 
vuxna

Ålands hälso- och sjukvård ska ordna sådana tjäns-
ter som är nödvändiga för att gravida kvinnor och de-
ras ofödda barn ska ges särskilt skydd.

Barnets behov av vård och stöd ska utredas och 
barnet garanteras tillräcklig vård och tillräckligt stöd 
då barnets förälder, vårdnadshavare eller någon annan 
som svarar för barnets vård och fostran får missbru-
karvård eller psykiatrisk vård eller annan hälso- och 
sjukvård och hans eller hennes förmåga att svara för 
barnets vård och fostran anses försvagad.

Tjänsterna ska ordnas i samarbete med kommu-
nerna i enlighet med ansvarsfördelningen och regle-
ringen i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i 
landskapet Åland av barnskyddslagen.

Se M 16, Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet 
Åland av barnskyddslagen

49 §. Handräckning till polisen och tullmyndigheten
Ålands hälso- och sjukvård ska ge polisen och tull-

myndigheten handräckning för utförande av klinisk 
undersökning av levande personer och polisen hand-
räckning för yttre besiktning av avlidna.
50 §. Lokaler som krävs för rättsmedicinska obduktio-
ner

Ålands hälso- och sjukvård ska se till att det finns 
sådana ändamålsenliga lokaler med behövlig och 
ändamålsenlig utrustning som behövs för att utföra 
rättsmedicinska obduktioner samt personalrum för 
obduktionspersonalen.
51 §. Utbildningen vid Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård kan anlitas för utbild-
ning av hälso- och sjukvårdspersonal enligt överens-
kommelse med en högskola eller en annan myndighet 
eller organisation med utbildningsansvar.
52 §. Dröjsmålsränta

Om en ersättning enligt denna lag inte har betalats 
på förfallodagen får en årlig dröjsmålsränta uppbäras 
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enligt högst den räntefot som avses i 4 § 1 mom. rän-
telagen (FFS 633/1982) räknat från förfallodagen.

Förfallodagen för betalningen av dröjsmålsräntan 
får infalla tidigast två veckor efter att patienten har 
fått den vård för vilken avgiften bestämts.

Se Ci 410 FL I

53 §. Rättelseyrkanden och rättelser
En patient som är missnöjd med ett beslut som 

fattats inom Åland hälso- och sjukvård och som rör 
patienten kan inom 21 dagar efter att beslutet fattats, 
skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet.

54 §. Ändringssökandet
Ändring i ett beslut som fattats av Ålands hälso- 

och sjukvård söks hos Ålands förvaltningsdomstol, 
om inte annat bestäms i en annan lag.

55 §. Förordning
Närmare bestämmelser kan utfärdas genom förord-

ning om
1) vad som ska tas in i studerandehälsovården,
2) den förebyggande tandvården för barn och unga,
3) den hälsorådgivning och de återkommande häl-

soundersökningar som hör till skolhälsovården och 
till rådgivningen för gravida och barn under läro-
pliktsåldern,

4) de specialundersökningar som ingår i skolhälso-
vården,

5) den medicinska rehabiliteringen,
6) screeningen samt
7) den prehospitala akutsjukvårdens uppgifter och 

grunder för bestämmande av servicenivån och arbets-
uppgifterna för personalen som medverkar i vården 
samt om första insatsen.

7 kap. Ikraftträdandet

56 §. Ikraftträdandet
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
När lagen trätt i kraft ska landskapsregeringen inom 

tre månader tillsätta en ny styrelse enligt bestämmel-
serna i 3 § dock så att den nya styrelsens mandatpe-
riod inte får överstiga lagtingets mandatperiod med 
mer än tre månader.

När lagen träder ikraft benämns innehavaren av 
förvaltningschefstjänsten hälso- och sjukvårdsdirek-
tör för återstoden av dennes avtalsperiod för tjänsten.

Från och med att lagen trätt ikraft till och med den 
31 december 2012, ska kommunerna ersätta landska-
pet för kostnaderna för vården vid Ålands hälso- och 
sjukvårds geriatriska klinik, med undantag för kost-
naderna för den palliativa cancervården. Ersättningen 
ska erläggas som en fast ersättning per vårddygn. Av-
giftens storlek fastställs årligen på förhand som den 
genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshem-
met och De Gamlas hem, med en förhöjning om fem 
procent. Avgiften ska erläggas av patientens hemkom-
mun till den del den inte täcks med avgifter och andra 
ersättningar som betalas av patienten. Kommunernas 
ersättningsskyldighet gäller endast driftskostnaderna. 
Vid beräkning av kostnaderna används senast fast-
ställda bokslut.

Genom denna lag upphävs landskapslagen 
(1993:60) om hälso- och sjukvården.

L 2 Republikens presidents förordning 
(2010:2) om vissa förvaltningsuppgifter 
inom hälso- och sjukvården i 
landskapet Åland

 (FFS 1179/2009)

1 §. Ålands landskapsregering ska sköta de uppgifter 
inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland som 
enligt i landskapet gällande rikslagstiftning hör till re-
gionförvaltningsverken.

Bestämmelser om vilka myndigheter som ska sköta 
de uppgifter som gäller beredskap för undantagsför-
hållanden finns i republikens presidents förordning 
om skötseln i landskapet Åland av förberedande upp-
gifter för undantagsförhållanden (900/2000).
2 §. Kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 § 
1 mom. betalas av riket enligt vad social- och hälso-
vårdsministeriet och Ålands landskapsregering avta-
lar. Kostnaderna för rättsmedicinska undersökningar 
betalas av Statens ämbetsverk på Åland.
3 §. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs republikens pre-
sidents förordning av den 7 oktober 2005 om vissa 
förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i 
landskapet Åland (803/2005).

L 3 Landskapslag (1993:61) om tillämpning 
i landskapet Åland av lagen om 
patientens ställning och rättigheter

1 §. Lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställ-
ning och rättigheter (FFS 785/1992) samt med stöd 
av den utfärdade bestämmelser skall, med i denna lag 
angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland.

Ändring av den i 1 mom. angivna lagen gäller i 
landskapet, om inte annat följer av denna lag.
2 §. Följande avvikelser från den i l § l mom. nämnda 
lagen (patientlagen) skall gälla i landskapet:

1) verksamhetsenhet vid den i landskapslagen 
(1993:60) om hälso- och sjukvården avsedda hälso- 
och sjukvårdsmyndigheten skall i landskapet anses 
vara en i 2 § 4 punkten patientlagen avsedd verksam-
hetsenhet för hälso- och sjukvård,

2) bestämmelserna i 3 § l mom. och 4 § 2 mom. 
patientlagen skall inte tillämpas i landskapet,

3) om den i 5 § 3 mom. patientlagen avsedda rätten 
för patient att kontrollera uppgifter i journalhandling-
ar som gäller patienten själv skall i landskapet gälla 
vad därom i landskapslagen (1977:72) om allmänna 
handlingars offentlighet stadgas,

4) (2003/80) den i 11 § l mom. avsedda ombuds-
mannen skall i landskapet utses av [landskapssty-
relsen],
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5) om det i 13 § 4 mom. patientlagen avsedda ut-
lämnandet av uppgifter ur journalhandlingarna skall i 
landskapet gälla vad därom i landskapslagen om all-
männa handlingars offentlighet är stadgat samt

6) bestämmelserna i 17 § patientlagen skall inte till-
lämpas i landskapet.

Ny 4 p  införd varvid ursprungliga 4 och 5 pp  blivit 5 och 6 pp  
(2003/80)

3 §. De förvaltningsuppgifter som enligt patientlagen 
ankommer på riksmyndighet skall i landskapet hand-
has av [landskapsstyrelsen], såvitt fråga är om angelä-
genheter som faller inom landskapets behörighet.
4 §. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

L 4 Landskapslag (1967:36) om 
hälsovården

1 kap. Allmänna stadganden

1 §. Den allmänna planeringen, ledningen och över-
vakningen av hälsovården ankommer på landskaps-
regeringen samt, i enlighet med vad därom är sär-
skilt föreskrivet, på vederbörande riksmyndigheter. 
(1984/23)

2 mom. upphävd (1993/62).
2 §. (1977/64) Landskapsregeringen skall leda och 
övervaka den allmänna hälsovården.
3 §. (2007/121) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-
dighet handhar de uppgifter som enligt denna lag an-
kommer på hälsovårdsnämnd och hälsonämnd.
4 §. Upphävd (1993/62).

2 kap. Om tätorter

5 §. (1984/51) Med tätort avses i denna lag område 
inom kommun, för vilket stads- eller byggnadsplan 
fastställts.
6 §. (1984/51) Kommunfullmäktige kan besluta att 
även annat än i 5 § avsett område i kommunen skall 
vara tätort, om bosättningens täthet eller de sanitära 
förhållandena det påkallar.

Kommunfullmäktige kan även av särskilda skäl be-
sluta att område, för vilket byggnadsplan fastställts, 
eller del därav inte skall betraktas som tätort enligt 
denna lag. Sådant beslut skall underställas landskaps-
regeringen för fastställelse.

Om det är påkallat för avlägsnande av betydande 
sanitärt missförhållande kan i 1 mom. nämnt beslut 
även fattas av landskapsregeringen efter att kommun-
fullmäktige hörts.

I denna paragraf avsett beslut av landskapsreger-
ingen skall kommunstyrelsen offentliggöra på sätt om 
kungörande av kommunala meddelanden är stadgat.

3 kap. Om hälsoinspektörer (1977/64)

7-9 §§. Upphävda (1973/22).
10-11 §§. Upphävda (1993/62).

12 §. Tjänsteman, som underlyder [hälsovårdsnämnd], 
är berättigad att verkställa till sitt verksamhetsområde 
hörande inspektioner och i detta syfte erhålla tillträde 
överallt, där allmän sanitär olägenhet eller fara kan 
yppa sig. Om inspektion av bostad gäller likväl, vad 
i 19 § stadgas.

4 kap. Om hälsovårdsordning

13 §. Erfordras för kommun eller tätort föreskrifter om 
den allmänna hälsovården utöver de i denna lag och 
de med stöd därav utfärdade allmänna stadgandena, 
skola de utfärdas i hälsovårdsordning.
14 §. Hälsovårdsordning godkännes av kommunens 
fullmäktige. Den skall underställas landskapsreger-
ingen för fastställelse.

Anser landskapsregeringen hälsovårdsordning er-
forderlig i det allmännas intresse, men har sådan icke 
godkänts, må landskapsregeringen förordna, att häl-
sovårdsordning skall godkännas inom utsatt tid och 
underställas för fastställelse.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat, tillämpas på mot-
svarande sätt vid ändring eller upphävande av hälso-
vårdsordning.

5 kap. Om bostadslägenheter, arbetslokaler och sam-
lingslokaler

15 §. Som bostadslägenhet anses i denna lag lägenhet, 
som är avsedd att användas som bostad.

Som arbetslokal anses fabrik och verkstad samt bu-
tiks-, kontors- och ämbetsverkslokal ävensom annan 
med dessa jämförlig lokal.

Med samlingslokal avses lokal, där vanligen ett 
större antal människor samtidigt uppehåller sig, så-
som skola, lokal för härbärgerings- och förplägnings-
rörelse samt mötes- och nöjeslokal.
16 §. Byggnad, som omfattar bostadslägenheter, ar-
betslokaler eller samlingslokaler, skall underhållas 
och skötas på sådant sätt, att sanitär olägenhet icke 
åsamkas dem, som uppehålla sig i byggnaden.
17 §. I boningsrum må icke så stort antal personer tillå-
tas bosätta sig, icke heller må i arbetsrum placeras så 
många arbetstagare, att därav kan uppkomma sanitär 
olägenhet. [Hälsovårdsnämnden] är berättigad att vid 

Hälsoskydd
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behov bestämma, huru många personer, som må bo i 
ett boningsrum, och antalet arbetstagare, som det är 
tillåtet att placera i ett arbetsrum.

18 §. Mejeri, bageri, köttförädlingsinrättning, tryckeri, 
motorreparationsverkstad, måleriaffär, allmän tvätt-
inrättning och annan med dem jämförlig inrättning 
eller verkstad, där de maskiner, som användas, eller 
de arbetsmetoder, som tillämpas, förorsaka mera bul-
ler, lukt eller andra störningar för omgivningen, än 
i kontor eller därmed jämförlig lokal är vanligt, må 
icke förläggas till byggnad, som omfattar andra än för 
fastighetens eller inrättningens skötsel erforderliga 
bostadslägenheter, därest icke [hälsovårdsnämnden] 
beviljat tillstånd därtill.

19 §. Hälsonämnden har befogenhet att förordna med-
lem av nämnden eller densamma underlydande tjäns-
teman att granska bostadslägenheters sanitära skick, 
om det finns skäl att misstänka att sanitär olägenhet 
förekommer i bostadslägenheterna. (1993/62)

[Hälsovårdsnämnd] i tätort må låta verkställa bo-
stadsinspektion i enlighet med av densamma upp-
gjord och allmänheten delgiven plan.

I brådskande fall kan även hälsonämnds ordfö-
rande eller av nämnden därtill bemyndigad tjäns-
teman förordna om inspektion av bostadslägenhet. 
(1977/64)

20 §. (1997/99) Om rök, sot, vattenånga, damm, lukt, 
för stark värme eller kyla eller oskäligt störande ovä-
sen eller buller eller annat sådant, som medför sanitär 
olägenhet tränger in i bostadslägenhet, arbetslokal el-
ler samlingslokal eller på liknande sätt medför sanitär 
olägenhet, är den som vållar sådan olägenhet skyldig 
att vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa miss-
förhållandet.

Landskapsregeringen kan fastställa gränsvärden 
för störningar som kan orsaka sanitär olägenhet samt 
meddela bestämmelser om de åtgärder som skall vid-
tas för att avhjälpa eller begränsa sanitär olägenhet 
om orsakas av störningar vilka nämns i 1 mom.

21 §. Anser [hälsovårdsnämnd] bostadslägenhet, ar-
betslokal eller samlingslokal eller därtill hörande rum 
hälsovådligt för dem, som uppehålla sig där, på grund 
av brist på ljus, luft eller värme eller på grund av fukt, 
smuts, damm eller ohyra eller av annat skäl, och beror 
detta ifråga om arbetslokal icke på den normala arten 
av den i lokalen eller rummet bedrivna verksamheten, 
bör nämnden uppmana lägenhetens ägare eller inne-
havare att inom utsatt tid avhjälpa bristfälligheten el-
ler att avstå från att använda lägenheten eller rummet 
för dess ändamål.

Är bristfälligheten av sådan art, att den icke kan av-
hjälpas, eller har ägaren eller innehavaren icke rättat 
sig efter [hälsovårdsnämndens] uppmaning att avhjäl-
pa bristen, må nämnden förbjuda honom att använda 
lägenheten för dess ändamål.

22 §. Arbetslokal skall förläggas och uppföras på så-
dant sätt, att den icke medför i 20 § avsedd olägenhet 
för dem, som bo eller uppehålla sig i närheten.

23 §. Lägenhet eller rum, som avses att användas så-
som skola, barnhem, barnträdgård, barnkrubba eller 
annan sådan inrättning,

såsom allmän bastu eller annan allmän badinrätt-
ning,

såsom barberarstuga, frisersalong, skönhetsinstitut 
eller för tillverkning av sanitetsförnödenheter eller 
kosmetiska ämnen,

såsom offentlig nöjes- och möteslokal, exkursions-
stuga eller

för tillredning eller servering av mat för egen perso-
nal eller gäster, i ämbetsverk, inrättning, affärsrörelse 
eller på arbetsplats,

må icke nyttjas för nämnda ändamål, förrän [hälso-
vårdsnämnden] godkänt dem för deras ändamål i för 
verksamheten färdigställt skick.

[Hälsovårdsnämnden] är på anfordran skyldig att 
giva råd beträffande inspektionstvång underkastade 
lägenheters och inrättningars uppförande och inre-
dande i planeringsskedet.

Om godkännande av lägenhet, som skall användas 
för yrkesmässig framställning, förvaring, saluföring, 
servering eller annan hantering av livsmedel, är stad-
gat i 47 §.

Om inspektion av [härbärgerings- och förpläg-
ningsrörelse] är särskilt stadgat.
24 §. Utöver vad i byggnadslagstiftningen är stadgat, 
må genom förordning utfärdas närmare föreskrifter 
om bostadslägenheters, arbetslokalers och samlings-
lokalers skick och skötsel.
25 §. (1977/64) Stadgandena i detta kapitel om arbets-
lokaler tillämpas endast såvitt icke annat följer av 
stadgandena om arbetarskydd samt med stöd av dessa 
utfärdade föreskrifter.

Se Arbetarskyddslag, Ar 401 FL II; Lag om tillsynen över arbe-
tarskyddet, Ar 411 FL II

6 kap. Kapitelrubriken upphävd (2008/127)

26-28 §§. Upphävda (2008/127).

7 kap. Kapitelrubriken upphävd (1988/40)

29-45 §§. Upphävda (1988/40).

8 kap. Om livsmedel

46 §. (1997/99) Vid tillverkning, beredning, bearbet-
ning, förpackning, förvaring, transport, distribution, 
försäljning eller annan hantering av livsmedel, som är 
avsedda att säljas eller överlåtas skall förfaras på ett 
sådant sätt att spridning av sjukdomssmitta och upp-
komst av annan sanitär olägenhet förhindras.

Livsmedelslokaler skall hållas rena och i gott skick.
46a §. (1988/40) Mjölk eller mjölkprodukt som salu-
hålls som livsmedel eller används vid framställning 
eller beredning av livsmedel för annat än eget bruk 
skall vara pastöriserad. Vad här sägs om saluhållande 
gäller även servering i förplägningsrörelse.

Mjölk som inte är pastöriserad får med avvikelse 
från vad i 1 mom. sägs av producent överlåtas direkt 
till konsument om inte hälsonämnd av särskild orsak 
annorlunda beslutar.
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47 §. Med livsmedelslokal avses i denna lag lokal, där 
livsmedel yrkesmässigt framställas, förvaras, salufö-
ras, serveras eller på annat sätt hanteras, såvida fråga 
icke är om verksamhet, som hänför sig till lantbrukets 
område eller äger samband med huslig ekonomi.

[Hälsovårdsnämnden] är skyldig att på anfordran ge 
råd vid planering av livsmedelslokal. Livsmedelslokal 
skall jämte anordningar i färdigställt skick granskas 
och godkännas av [hälsovårdsnämnden], innan den 
tages i bruk, därest om godkännande icke annorlunda 
är särskilt stadgat. Sådan lokal må icke stå i samband 
med annan lokal eller anlitas för annat ändamål så, att 
sanitär olägenhet därav kan uppkomma.

Angående anläggande och förläggande av livsmed-
elsindustriinrättning och livsmedelslager gäller där-
utöver, vad i 26 och 27 §§ är stadgat.

Vad i 2 mom. är stadgat, gäller i tillämpliga delar 
även kosthåll vid arbetsplats, kiosk, fordon, som an-
vändes som butik, glass- och korvkärror och annan 
sådan anordning.
48 §. (1997/99) Den som hanterar livsmedel i livsmed-
elslokal eller i samband med näringsverksamhet som 
avses i 47 § 4 mom. och som insjuknat i eller som kan 
misstänkas bära på synnerligen farlig, allmänfarlig el-
ler kontrollkrävande smittsam sjukdom skall anmäla 
detta till sin närmaste förman. Förmannen skall utan 
dröjsmål anmäla saken till hälsonämnden. Näringsid-
kare som deltar i hanteringen av livsmedel och som 
insjuknat i eller som kan misstänkas bära på ovan-
nämnd sjukdom skall själv göra anmälan om detta till 
hälsonämnden.

Hälsonämnden kan bestämma att i 1 mom. nämnd 
anmälningsskyldighet även skall gälla den som på en 
lantgård eller i ett hushåll hanterar livsmedel från den 
egna gården eller det egna hushållet.

Om fara för smitta föreligger skall hälsonämnden 
utfärda föreskrifter och anvisningar om åtgärder för 
att avvärja smittan.
48a §. (1997/99) Den som hanterar livsmedel i en livs-
medelslokal eller i samband med näringsverksamhet 
som avses i 47 § 4 mom. och som vet eller misstänker 
att ett livsmedel som har hanterats i verksamheten har 
orsakat matförgiftning skall omedelbart anmäla det 
till hälsonämnden. En sådan anmälan kall också göras 
om det kan misstänkas att ett livsmedel som hanteras i 
verksamheten kan orsaka matförgiftning.

Ett livsmedel som misstänks utgöra orsaken till 
matförgiftning, eller ett prov av det, skall förvaras så 
att det kan undersökas på laboratorium för klarläg-
gande av orsaken till matförgiftningen.

Hälsonämnden skall omedelbart efter att ha fått en 
anmälan enligt 1 mom. utföra en undersökning av fal-
let samt vidta nödvändiga åtgärder. Hälsonämnden 
skall omedelbart underrätta landskapsregeringen om 
att en i 1 mom. avsedd anmälan inkommit.

Landskapsregeringen kan meddela närmare be-
stämmelser om de uppgifter som skall framgå av en 
anmälan som nämns i 1 mom.
49 §. (1997/99) Den som skall hantera livsmedel i en 
livsmedelslokal eller i samband med näringsverksam-

het som avses i 47 § 4 mom. skall, innan arbetet in-
leds, uppvisa ett läkarintyg av vilket det framgår att 
det inte föreligger någon misstanke om sjukdom som 
kan överföras via livsmedel. Läkarintyget, som skall 
utfärdas på av behörig myndighet fastställd blankett, 
får inte vara mera än 30 dagar gammalt. Läkarintyget 
skall förvaras så att det på begäran kan uppvisas för 
hälso- och polismyndighet.

Den som bär på eller mistänks bära på en sjukdom 
som kan överföras via livsmedel eller som har infek-
terade sår, hudinfektioner, andra sår eller diarré skall 
inte tillåtas att hantera livsmedel enligt 1 mom. om 
det finns risk för att sjukdomen kan spridas via livs-
medel.

50 §. (1997/99) Den som i ett företag eller offentlig 
inrättning är ansvarig för en sådan verksamhet som 
nämns i 46 § skall göra upp en plan och genomföra 
den för att säkerställa en hygienisk hantering av livs-
medlen (egenkontroll).

I planen för egenkontroll skall, med beaktande av 
lokalens och verksamhetens art, åtminstone följande 
faktorer utredas:

1) del led i verksamheten där livsmedelshygieniska 
risker finns (kritiska punkter),

2) säkerhetsförfaranden för de kritiska punkterna,
3) ett effektivt kontrollförfarande för de kritiska 

punkterna samt
4) de åtgärder som skall vidtas om de säkerhetsför-

faranden som anges i planen inte har följts.
Planen för egenkontroll skall vara skriftlig och den 

skall ses över och visas upp för hälsonämnden i sam-
band med att anmälan om livsmedelslokalen görs, vid 
byte av verksamhet eller verksamhetsidkare samt an-
nars på uppmaning av hälsonämnden.

Hälsonämnden är skyldig att ge råd åt den som är 
ansvarig för i 1 mom. nämnd verksamhet vid uppgö-
randet och genomförandet av planen för egenkontroll.
51 §. Vid produktion, framställning, transport, förva-
ring, saluförande, servering och annan hantering av 
livsmedel samt beträffande rum och anordningar, som 
anlitas för dessa ändamål, skall härutöver iakttagas, 
vad därom är särskilt stadgat.

Se L 5, Landskapsförordning (1973:63) om hälsovården; L 9, 
Landskapslag (2007:26) om tillämpning av livsmedelslagen; 
L 10, Landskapsförordning (2011:94) om tillämpning av riks-
författningar om livsmedel och livsmedelshygien

9 kap. Om användning av vatten för hushållsändamål
Jfr E 16, Landskapslag (1979:29) om allmänna vatten- och av-
loppsverk

52 §. (1985/32) Hälsonämnd skall tillse att vatten som 
kan medföra sanitär olägenhet inte används som hus-
hållsvatten.

Hälsonämnden kan förordna att vatten som leds 
från vattendrag eller grundvatten för att användas som 
hushållsvatten skall desinfekteras och beredas också 
på annat sätt, om detta är nödvändigt för att avlägsna 
sanitär olägenhet.

Vatten som används som hushållsvatten eller för yr-
kesmässig framställning av livsmedel, för försäljning 
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eller för rengöring av kärl och material, vilka behövs 
vid yrkesmässig framställning av livsmedel, skall 
kontrolleras av hälsonämnden. (1997/99)

Ett hushålls eget vatten som uteslutande används 
för hushållets egen vattenförsörjning skall kontrol-
leras vid misstanke om att vattnet kan utgöra en häl-
sorisk eller om ägaren annars begär det. Provtagning 
och undersökning av proven skall bekostas av ägaren 
till det vattenverk eller den brunn vars vatten under-
söks. (1997/99)

Landskapsregeringen meddelar allmänna bestäm-
melser om hur hushållsvatten skall desinficeras samt 
närmare bestämmelser om kvalitetskrav på hushålls-
vatten och om kontrollen av sådant vatten. (1997/99)
53 §. Brunn och annan grundvattentäkt skall placeras 
och anläggas samt täckas och eljest skötas på sådant 
sätt, att ytvatten eller smuts icke intränger eller vattnet 
på annat sätt fördärvas.

2 mom. upphävt (1985/32).
Vad i 1 mom. är sagt, gäller i tillämpliga delar även 

sådan vattentäkt, som användes för ledande av vatten 
för hushållsändamål från vattendrag.

I vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland och 
med stöd av den utfärdade närmare bestämmelser 
finns bestämmelser om skydd för vattenkvalitet. 
(1996/62)
54 §. (1985/32) Med vattenverk avses i denna lag an-
läggning som via ledningsnät levererar hushållsvat-
ten. Som vattenverk anses dock inte sådan vatten-
försörjningsanläggning som är avsedd för högst två 
bostadslägenheter.

Vattenverk skall placeras och byggas samt skötas så 
att det vatten som distribueras inte förorsakar sanitär 
olägenhet.

55 §. (1985/32) Den som ämnar driva vattenverk skall i 
god tid innan anläggningen börjar byggas göra skrift-
lig anmälan till hälsonämnden i det övervakningsom-
råde inom vilket anläggningen huvudsakligen skall 
drivas. Till anmälan skall fogas sådana uppgifter om 
vattentäktens placering och om vattenberedningsme-
toden samt uppgifter om övriga omständigheter som 
behövs för att bedöma vattnets sanitära kvalitet.

I anledning av anmälan kan särskilda bestämmel-
ser utfärdas i syfte att trygga hushållsvattnets sanitära 
kvalitet. Här avsett beslut skall fattas om anmälan av-
ser vattenverk för leverans av hushållsvatten till flera 
än 100 personer eller vattenverk från vilket mer än 
25 m3; vatten per dygn levereras.

Bestämmelsen i 1 mom. skall i tillämpliga delar 
följas också då vattentäkt eller vattenberedningsan-
läggning väsentligt utvidgas eller ändras eller då be-
tydande förändringar med hänsyn till vattnets kvalitet 
inträffar i verkets drift.

56 §. (2005/57) Bestämmande av pris på hushållsvatten
I 13 § i landskapslagen (1979:29) om allmänna vat-

ten- och avloppsverk finns särskilda bestämmelser om 
bestämmande av pris på hushållsvatten.
57 §. (1985/32) Vattenverk från vilket hushållsvatten 
till flera än 100 personer och vattenverk från vilket 

mer än 25 m3; vatten per dygn distribueras skall ha en 
ansvarig föreståndare. Föreståndaren skall ha av land-
skapsregeringen godkänd kompetens.

Den som befaras ha eller veterligen har ådragit 
sig tyfus, paratyfus eller annan salmonellasjukdom, 
dysenteri eller polio eller annan sådan sjukdom som 
enligt vad medicinalstyrelsen bestämt skall jämställas 
med dessa, eller den som befaras vara eller veterligen 
är smittbärare av sådan sjukdom, får inte vid vatten-
verk sköta uppgift vari han genom förmedling av vatt-
net kan sprida smitta. Person som antas till här avsedd 
uppgift skall med läkarintyg visa att han inte lider av i 
detta moment nämnd smittsam sjukdom. Läkarintyget 
får inte vara äldre än 30 dagar.
58 §. (1984/51) I tätort är ägare eller innehavare av 
tomt eller byggnadsplats skyldig att, om inte annat 
följer av 2 mom., anlägga anslutning till allmän vat-
tenledning, om den allmänna vattenledningen är be-
lägen på ett avstånd av högst 15 meter från tomten 
eller byggnadsplatsen och på tomten eller byggnads-
platsen uppförts nybyggnad efter det att stads- eller 
byggnadsplanen blivit fastställd eller om tomten el-
ler byggnadsplatsen därförinnan har bebyggts hu-
vudsakligen i enlighet med planen. Hälsonämnden 
kan bestämma, att anslutningsledning skall anläggas 
även från tomt eller byggnadsplats, som är belägen 
på längre avstånd, ävensom från tomt eller byggnads-
plats, som inte bebyggts på ovan nämnt sätt, då det 
bör anses påkallat av sanitära skäl och det inte medför 
oskäliga kostnader. Nämnden har även befogenhet att 
av särskilt skäl medge befrielse från skyldigheten att 
anlägga anslutningsledning.

Vad i 1 mom. är stadgat begränsar inte ägares av all-
män vattenledning rätt att bestämma, om och på vilka 
villkor anslutning till vattenledning får ske.

I tätort får inte vattenledning dras till bostadslägen-
het, arbetslokal eller samlingslokal utan tillstånd av 
hälsonämnden, om inte lägenheten eller lokalen an-
slutits till allmänt eller godkänt enskilt avlopp.
59 §. (1984/51) På lägerområde eller annat allmänt 
campingområde eller i omedelbar närhet av dylikt 
område skall finnas tillgång till vatten, vars täkt eller 
förvaringsplats samt kvalitet godkänts av hälsonämn-
den eller av denna förordnad, nämnden underställd 
tjänsteinnehavare.

10 kap. Om renhållning och avlopp
Jfr E 16, Landskapslag (1979:29) om allmänna vatten- och av-
loppsverk

60 §. Upphävd (1981/4).
61 §. Gårdsplaner och portgångar samt gator, vägar, 
torg, campingområden och övriga allmänna platser 
skola hållas snygga och i sanitärt hänseende i gott 
skick.

Om renhållning stadgas i landskapslagen (1981:3) 
om renhållning. (1981/4)

Se K 19, Landskapslag (1981:3) om renhållning

62 §. (1997/99) Allmänna badhus eller allmänna bad-
stränder skall godkännas av hälsonämnden innan de 
tas i bruk.
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Landskapsregeringen meddelar vid behov bestäm-
melser om vattnets kvalitet vid allmänna badstränder 
och badplatser samt om kontrollen av sådant vatten.

63-64 §§. Upphävda (1981/4).

65 §. [Hälsovårdsnämnden] må förplikta ägare eller 
innehavare av fastighet att vidtaga åtgärder för utro-
tande av råttor, möss och ohyra från fastigheten eller 
att för densamma erlägga kostnaderna för genom för-
sorg av nämnden verkställd utrotning. Nämnden har 
även befogenhet att förordna, att ägaren eller inneha-
varen skall i fastigheten utföra tätning av grundmur, 
golv, dörrar och luckor eller andra smärre reparatio-
ner, som äro av behovet påkallade för ett effektivt ge-
nomförande av ovan avsedda åtgärder.

66 §. Avloppsanläggning skall anläggas och skötas så 
att sanitär olägenhet inte förorsakas därav. (1996/62)

2 mom. upphävt (1996/62).

67-68 §§. Upphävda (1996/62).

69 §. (1996/62) Skadas en avloppsledning, ett re-
ningsverk eller till dem hörande anordningar får, in-
till dess skadan avhjälpts, den skadade anläggningen 
användas enbart om hälsonämnden medgivit det. 
Om det är uppenbart att vattenkvaliteten trots skadan 
uppfyller kvalitetsnormer som utfärdats med stöd av 
vattenlagen för landskapet Åland får dock använd-
ningen av anläggningen fortgå utan hälsonämndens 
tillstånd. I detta fall skall anmälan om skadan lämnas 
till nämnden.

70 §. Upphävd (2008/127).

71 §. (1996/62) Om skyldighet för ägare eller inneha-
vare av tomt i tätort att anlägga anslutningsledning 
till allmänt avloppsledningsnät gäller på motsvarande 
sätt det som i 58 § är stadgat om skyldighet att an-
lägga vattenledning.

72 §. (1996/62) I vattenlagen för landskapet Åland 
finns bestämmelser om rättigheter och skyldigheter i 
fråga om anläggande och nyttjande av avloppsledning 
och avloppsanläggning.

11 kap. Om hållande av djur
Jfr L 16, Djurskyddslag (1998:95) för landskapet Åland; L 17, 
Djurskyddsförordning (1998:96)

73 §. Husdjur och andra djur, som hållas kopplade el-
ler instängda, skola skötas på sådant sätt, att de icke 
medföra sanitär olägenhet för omgivningen.
74 §. Hållande av djurstall eller -farm i tätort är icke 
tillåtet, därest icke [hälsovårdsnämnden] beviljar till-
stånd därtill. Ifråga om djurstall eller djurfarm, som 
anlagts före denna lags ikraftträdande, gäller likväl, 
vad i 88 § är stadgat.

Pälsdjursfarm skall vara inhägnad eller på annat 
sätt rymningssäker. (1984/23)
75 §. Ladugård, i vilken hållas mjölkkor, skall anord-
nas och skötas på sådant sätt, att den uppfyller för 
mjölkproduktionen tillräckliga sanitära fordringar. 

Därvid skall särskilt beaktas:
1) att ladugården har tillräcklig belysning och ven-

tilation;
2) att i ladugården eller i dess omedelbara närhet 

vatten av tillfredsställande kvalitet i tillräcklig ut-
sträckning står till buds;

3) att i mjölkkammaren icke förvaras varor eller 
ämnen, som kunna giva mjölken främmande lukt eller 
smak eller göra den oduglig eller olämplig till män-
niskoföda; samt

4) att förvaringskärl samt övriga redskap och för-
nödenheter, som anlitas vid mjölkningen, hanteringen 
eller förvaringen av mjölken, hållas rena och i gott 
skick.

12 kap. Om begravningsplats och begravning

76 §. Upphävd (2008/127).
77 §. (2008/127) Grav ska anläggas och lik ska hante-
ras så att sanitär olägenhet inte uppkommer.

Landskapsregeringen kan genom landskapsförord-
ning utfärda närmare bestämmelser om begravning, 
användning av grav, liktransport och om flyttning av 
jordat lik.
78 §. Befinnes begravningsplats medföra sanitär olä-
genhet, kan landskapsregeringen ålägga ägaren av be-
gravningsplatsen att avhjälpa missförhållandena eller, 
såframt detta icke är möjligt, förbjuda begravningar 
på denna. (1977/64)

Gravplats, som blivit upplåten åt enskild med ägan-
de- eller besittningsrätt, må dock med begivande av 
landskapsregeringen fortfarande användas för sitt än-
damål även i det fall, att området ej längre får begag-
nas såsom allmän begravningsplats.

Av särskilt skäl må landskapsregeringen likväl på 
ansökan tillåta begravning i enskild grav eller del av 
begravningsplats utan hinder av i 1 mom. avsett förbud.

13 kap. Särskilda stadganden

79 §. (1977/64) Erfordras brådskande åtgärder för 
förebyggande av smittspridning eller annan särskild 
hälsofara, kan medicinalstyrelsen eller landskapsre-
geringen utfärda nödvändiga föreskrifter om sagda 
åtgärder.
80 §. [Hälsovårdsnämnd] är berättigad att med stöd 
av undersökning, som verkställts av hälsovårdsmyn-
dighet, utfärda föreskrifter, vilka äro nödvändiga för 
avvärjande av hälsofara eller avhjälpande av sanitär 
olägenhet för omgivningen.

I brådskande fall får tjänsteinnehavare som förord-
nats av hälsonämnden och som leder i denna lag stad-
gad verksamhet utfärda i 1 mom. avsedd föreskrift. 
Han skall utan dröjsmål anmäla denna till nämnden. 
(1984/51)
80a §. (1984/51) Hälsonämnd skall i samverkan med 
övriga myndigheter och inrättningar vara beredd att 
ombesörja de beredskaps- och försiktighetsåtgärder 
som behövs för avvärjande av den särskilda hälsofara 
som kan förorsakas av olyckor eller andra liknande 
händelser.
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81 §. Följs inte hälsonämndens föreskrifter för av-
värjande av sanitär fara eller avhjälpande av sanitär 
olägenhet inom utsatt tid, har nämnden befogenhet 
att låta utföra arbetet eller låta verkställa åtgärden. 
Kostnaderna härför betalas i förskott med landskapets 
medel och de kan uppbäras av vederbörande i den 
ordning som gäller beträffande utmätning av allmän-
na avgifter. (1993/62)

Är sanitär fara eller olägenhet av den art att endast 
vederbörande själv kan avvärja eller avhjälpa den, el-
ler prövar hälsonämnden det annars vara ändamåls-
enligt att missförhållandet avhjälps genom försorg 
av vederbörande, kan nämnden förelägga honom vite 
som påföljd för underlåtenhet att iaktta föreskrift eller 
förbud. (1984/51)
82 §. Polismyndighet är skyldig att giva [hälsovårds-
nämnden] handräckning vid verkställigheten av stad-
gandena i denna lag och i den i stöd därav utfärdade 
förordningen samt av de föreskrifter, vilka givits med 
stöd av dem.
83 §. (1993/62) Envar som uppehåller sig i landskapet 
är skyldig att infinna sig för att höras vid hälsonämn-
dens sammanträde, om nämnden anser det erforder-
ligt. Vid kallelse att höras skall vederbörande delges 
ärendet.
84 §. Upphävd (2008/29).
85 §. (2007/121) I miljö- och hälsoskyddsmyndighe-
tens beslut i ärende som avses i denna lag kan ändring 
sökas på det sätt som framgår av 19 § landskapslagen 
(2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-
dighet.

Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut får 
verkställas omedelbart och trots att ändring sökts, om 
beslutet till sin art är sådant att det bör verkställas utan 
dröjsmål eller om beslutets ikraftträdande av sanitära 
skäl inte kan uppskjutas och myndigheten förordnat 
att beslutet omedelbart skall verkställas.
86 §. (1984/51) Hälsonämnden kan förordna en nämn-
den underställd tjänsteinnehavare att på nämndens 
vägnar på anhållan av byggnadsnämnden avge utlå-
tande om byggnadslov för sådan byggnad som är av-
sedd enbart för bostadsändamål.
87 §. (1984/51) Åtgärd som hälsonämnden underställd 
tjänsteinnehavare vidtagit enligt i 59, 68 och 86 §§ av-
sett förordnande skall anmälas till nämnden vid dess 
följande sammanträde.

88 §. Tillstånd, som enligt denna lag skall införskaf-
fas för nyttjande av byggnad, lägenhet, inrättning eller 
anläggning, erfordras för vid denna lags ikraftträdan-
de nyttjad byggnad, lägenhet, inrättning eller anlägg-
ning endast vid dess övergång till annan innehavare. 
Den skall likväl inom fem år efter lagens ikraftträ-
dande bringas i ett skick, som överensstämmer med 
denna lag, därest [hälsovårdsnämnden] icke beviljar 
lättnad i denna skyldighet.

Vid denna lags ikraftträdande nyttjad byggnad, lä-
genhet, inrättning eller anläggning, för vars nyttjande 
enligt lag icke erfordras tillstånd skall bringas i det 

i lagen stadgade skicket, därest [hälsovårdsnämnden] 
för avvärjande av uppenbar sanitär fara eller av annat 
särskilt skäl anser nödigt att så förordna.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat om lagens ikraft-
trädande äger motsvarande tillämpning då kommuns 
område sedan denna lag trätt i kraft ombildas till tätort 
eller del därav. (1984/51)
89 §. Den, som bryter mot denna lag eller med stöd 
därav utfärdade föreskrifter, straffes med böter eller 
med fängelse i högst sex månader.

Mindre överträdelse må [hälsovårdsnämnd] och 
polismyndighet underlåta att anmäla till åtal. Allmän 
åklagare må även enligt prövning underlåta att utföra 
åtal för sådan överträdelse, likväl icke därest vederbö-
rande försummat att följa för honom av [hälsovårds-
nämnd] utfärdad föreskrift om avvärjande av sanitär 
fara eller avhjälpande av sanitär olägenhet och därest 
nämnden har anmält detta till åklagaren.
90 §. Närmare föreskrifter angående verkställigheten 
och tillämpningen av denna lag utfärdas genom land-
skapsförordning.

Landskapsregeringen kan inom landskapets behö-
righet i landskapsförordning besluta om genomför-
andet av EG:s direktiv i angelägenheter som avses i 
denna lag. (1997/99)
91 §. Denna lag träder omedelbart i kraft. Genom 
densamma upphäves landskapslagen (1947:11) den 
17 april 1947 om hälsovården i landskapet Åland 
jämte däri senare gjorda ändringar samt landskaps-
lagen (1947:12) den 17 april 1947 innehållande 
hälsovårdsstadga för landskapet Åland, till de delar 
stadgandena i sistnämnda landskapslag stå i strid 
med stadgandena i denna landskapslag. I övrigt skall 
landskapslagen innehållande hälsovårdsstadga för 
landskapet Åland förbliva gällande, till dess med 
stöd av 90 § denna lag utfärdad landskapsförordning 
träder i kraft.

L 5 Landskapsförordning (1973:63) om 
hälsovården

1 kap. Hälsonämnd och hälsoinspektör

1 §. Hälsonämndens uppgift är att övervaka att före-
skrifterna angående hälsovården iakttas i landskapet, 
att vidta åtgärder för att avlägsna sanitär fara eller 
olägenhet samt att föreslå förbättringar av de sanitära 
förhållandena i kommunerna. (1997/100)

Med hälsovårdslagen avses i denna förordning 
landskapslagen (1967:36) den 25 juli 1967 om häl-
sovården.
1a §. (2007/136) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-
dighet handhar de uppgifter som enligt denna förord-
ning ankommer på hälsonämnd.
2 §. Hälsoinspektörs uppgift är att enligt [hälsovårds-
styrelsens], hälsonämndens, läkares vid [hälsocen-
tral] och [kommunalveterinärs] anvisningar handha i 
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hälso vårdslagen och denna förordning stadgade över-
vaknings- och rådgivningsuppgifter. Om hälsoinspek-
törs uppgifter som [livsmedelskontrollör] gäller vad 
därom i riket är stadgat.

Hälsoinspektörs åligganden fastställes närmare i 
för honom utfärdad instruktion.

2 kap. Bostadslägenheter, arbetslokaler och samlings-
lokaler

3 §. Hälsonämnden skall övervaka att luften i bo-
stadslägenheter, hobby-, arbets- och samlingslokaler 
till temperatur och fukthalt är lämplig samt att icke 
buller, luftens förorening, bristfällig belysning eller 
byggnadskonstruktionernas fuktighet medför sanitär 
fara eller olägenhet för dem som bor eller vistas i dem, 
såvida icke den verksamhet, som avsetts försiggå i ar-
betsrum kräver att undantag medges.

För fyllning eller utjämning av byggnadsgrund får 
icke användas material, som kan vara skadliga för de-
ras hälsa som uppehåller sig i byggnaden.

4 §. Bostadslägenheternas och arbetslokalernas källare 
skall hållas så rena och torra som möjligt, såvida icke 
förvaringen av livsmedel eller andra förnödenheter 
annat förutsätter, samt även i övrigt skötas så, att för-
skämd luft från dem eller från i dem förvarade ämnen 
icke kan tränga in i rummen.

5 §. Bostadslägenheter, arbetslokaler och samlingslo-
kaler, som användes under den kalla årstiden, skall 
som ingång ha ett vindfång, en trappuppgång eller två 
dörrar, mellan vilka finns ett tillräckligt mellanrum, 
eller ock dörr eller luftridå, som i fråga om värmeiso-
leringsförmåga motsvarar dessa, såvida icke i fråga 
om arbetslokal arbetets art annat kräver eller hälso-
nämnden medger undantag.

6 §. Kök och annat för matlagning avsett utrymme 
skall ha en effektiv ventilation. I bostadslägenhet skall 
finnas ventilerat eller med maskin avkylt, för förva-
ring av mat lämpligt utrymme, uppgående till minst 
80 liter.

7 §. Bostadslägenhet och arbetslokal, från vilken ut-
flyttning sker, får icke ställas till annans förfogande, 
förrän den rengjorts. Den som hyr ut lägenheten eller 
lokalen är ansvarig för att rengöringen verkställs.

8 §. På åtgärd av hälsonämnden skall arbetslokalerna 
fortgående inspekteras av arbetarskyddsinspektören.

Likaså skall samlingslokalerna fortgående i mån av 
behov inspekteras på åtgärd av hälsonämnden.

9 §. Landskapsregeringen äger rätt att utfärda närmare 
bestämmelser angående bostadslägenheternas, arbets-
lokalernas och samlingslokalernas skick och skötsel.

3 kap. Särskilda inrättningar och fabriker

10 - 13 §§. Upphävda (2008/132).

4 kap. Bestämmelser angående livsmedel

a) Livsmedelslokaler

14 §. Godkännande av i 47 § 2 mom. hälsovårdslagen 
avsedd livsmedelslokal skall sökas hos hälsonämn-
den. Sökanden skall senast vid inspektionstillfället 
uppvisa av hälsonämnden krävd utredning angående 
livsmedelslokalen och dess användning. Ärende rö-
rande godkännande skall i hälsonämnden handläggas 
i brådskande ordning. (1997/100)

För väsentlig konstruktiv eller funktionell ändring 
av livsmedelslokal skall inhämtas hälsonämndens 
godkännande. Har lokal bytt innehavare skall den nya 
innehavaren skriftligen meddela nämnden därom.

Vad i denna paragraf är föreskrivet gäller i tillämp-
liga delar beträffande godkännande av i 47 § 4 mom. 
hälsovårdslagen avsedd anordning. (1997/100)
15 §. Därest vid planering av i 23 § hälsovårdslagen 
avsedd inspektionstvång underkastad lägenhet eller 
inrättning eller i 47 § sagda lag avsedd livsmedels-
lokal inbegäres råd av hälsonämnden, skall sökanden 
för hälsonämnden framlägga huvudritningarna för 
lokalen jämte arbetsbeskrivning och tillräcklig utred-
ning angående de i lokalen planerade inventarierna 
och deras placering. Hälsonämnden är skyldig att 
i skyndsam ordning granska ritningarna samt i dem 
göra från sanitär synpunkt nödiga ändringar.
16 §. Livsmedelslokal skall förläggas så, att förhål-
landena i dess omgivning icke kan föranleda sanitära 
olägenheter.
17 §. (1997/100) En livsmedelslokal skall vara lätt att 
rengöra och att vid behov desinficera. Den skall vara 
konstruerad på ett sådant sätt att god livsmedelshy-
gien säkerställs samt att hålla lämplig temperatur för 
hygienisk hantering och förvaring av livsmedel.

I en livsmedelslokal skall det finnas ett effektivt 
avloppssystem. Avloppen skall vara utformade och 
konstruerade på ett sådant sätt att risken för förore-
ning av livsmedel undviks. I utrymmen där det med 
hänsyn till rengöringen är nödvändigt skall till avlop-
pen finnas anslutna golvbrunnar samt ändamålsenliga 
anordningar för spolning av golvet.

I livsmedelslokaler skall finnas ändamålsenliga 
ventilations-, uppvärmnings- och belysningsanord-
ningar. Ventilationssystemet skall vara konstruerat så 
att filter och andra delar som skall rengöras eller bytas 
ut lätt kan kommas åt.
18 §. I livsmedelslokaler skall maskiner, arbetsred-
skap, anordningar och övriga inventarier vara lätta 
att rengöra och att vid behov desinficera, samt sådana 
att god livsmedelshygien i övrigt säkerställs. De skall 
vara installerade så att det omgivande området kan 
rengöras. (1997/100)

I kylrum och -diskar samt i frysanläggningar skall 
finnas en termometer, som vid behov kan avläsas.
19 §. Vatten, som användes i livsmedelslokaler och 
som kommer i direkt beröring med livsmedlen el-
ler med de maskiner och redskap, som användes vid 
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beredningen och hanteringen av dem, eller som an-
vändes för rengöring av lokalen eller för tvättning av 
händerna, skall vara tjänligt till hushållsvatten.
20 §. I livsmedelslokal skall finnas tillräckliga och än-
damålsenliga lager- och arbetsutrymmen för förvaring 
och hantering av livsmedlen och eventuella andra varor.

För förnödenheter och redskap, som användes vid 
beredning, förpackning och annan hantering av livs-
medel, skall reserveras tillräckligt utrymme och i livs-
medelslokal får icke upplagras förnödenheter i större 
mängd än vad för arbetet är nödigt.
21 §. I livsmedelslokaler eller i deras omedelbara när-
het, skall det finnas tillräckliga och ändamålsenliga 
omklädningsrum med tvättmöjligheter och för varje 
ordinarie arbetare ett ändamålsenligt klädskåp. Häl-
sonämnden kan bestämma att där skall finnas dusch. 
I omklädningsrummet skall finnas en fri golvyta på 
minst en halv kvadratmeter för varje ordinarie arbe-
tare som är i arbete samtidigt. (1997/100)

Är arbetet i livsmedelslokalen sådant att de anställ-
das kläder ofta blir våta skall det finnas ett särskilt 
torkutrymme för kläder. (1997/100)

Förvaring av kläder på annan plats i livsmedelslo-
kal är förbjuden.
22 §. Upphävd (1997/100).
23 §. (1997/100) I en livsmedelslokal skall finnas

1) tillräckligt med vatten som uppfyller kvalitets-
kraven på hushållsvatten,

2) ett tillräckligt antal ändamålsenliga tvättplatser 
för rengöring av kärl och andra redskap,

3) ett tillräckligt antal lämpligt placerade tvättställ 
för handtvättning med varmt och kallt rinnande vat-
ten, material för handtvättning och möjlighet till hy-
gienisk torkning samt

4) till ett effektivt avloppssystem anslutna vatten-
toaletter i tillräckligt antal, vilka inte får vara direkt 
förbundna med lokaler där livsmedel hanteras.

Tvättplatser för livsmedel skall vara åtskilda från 
platser för handtvättning.
24 §. Upphävd (1997/100).
25 §. Livsmedelslokal jämte anordningar skall hållas 
ren och i otadligt skick varjämte rummens lufttem-
peratur och -fukthalt bör vara ändamålsenlig. Rengö-
ringen av lokalen skall verkställas så, att dammvirvlar 
undvikes.

För redskap, som är erforderliga vid rengöringen av 
lokalen, samt för tvätt- och rengöringsmedel skall fin-
nas ett särskilt förvaringsutrymme.
26 §. I livsmedelslokal får för inkvartering icke ens 
tillfälligt användas andra rum än de som godkänts för 
detta ändamål.

I de rum i livsmedelslokal, där livsmedel beredes, 
saluföres, serveras eller eljest hanteras eller oförpack-
ade förvaras, är tobaksrökning förbjuden, likväl icke 
i de för allmänheten reserverade rummen i förpläg-
ningsrörelse.

Hund och katt får inte släppas in i utrymme där livs-
medel finns. Synskadad får dock medföra ledarhund 

till utrymme där livsmedel saluförs eller serveras. 
(1981/73)

27 §. (1997/100) I livsmedelslokaler får inte förvaras 
förskämda livsmedel eller avfall som kan medföra sa-
nitär olägenhet.

Livsmedelsavfall och annat avfall skall förvaras i 
behållare som går att stänga. Andra typer av behål-
lare får användas om de har godkänts av hälsonämn-
den. Behållarna skall hållas i gott skick samt där så är 
nödvändigt vara lätta att rengöra och att desinficera. 
Avfall och förskämda livsmedel skall tillräckligt ofta 
och minst en gång om dagen bortföras till för dem 
reserverad och lämplig plats.

Utrymmen för avfallsförvaring skall utformas och 
skötas så att uppkomsten av skadedjur och skadein-
sekter förhindras samt så att förorening av livsmedel, 
dricksvatten, utrustning och lokaler förhindras.

b) Hantering av livsmedel som skall försäljas 
eller överlåtas (1997/100)

28 §. Vid produktion, beredning, transport, förvaring, 
saluförande, servering och annan hantering av livs-
medel skall iakttagas renlighet och ordning. Onödig 
beröring av livsmedel med händerna skall undvikas. 
Livsmedlen skall skyddas mot förskämning och sjuk-
domsalstrande smitta, smuts och damm, råttor, möss 
och insekter samt skadlig inverkan av fukt, värme, 
ljus m m., som kan göra livsmedlen hälsofarliga el-
ler på annat sätt otjänliga eller olämpliga som män-
niskoföda.

Råvaror eller ingredienser får inte användas om de 
på något sätt är eller kan antas vara så förorenade att 
de även efter normala hygieniska förfaranden som till-
lämpas inte är tjänliga som människoföda. (1997/100)

29 §. Maskiner, arbetsredskap, anordningar och andra 
inventarier, som användes vid beredning och hante-
ring av livsmedel, skall tillräckligt ofta omsorgsfullt 
rengöras.

30 §. (1997/100) Is, som användes vid beredning, för-
varing och annan hantering av livsmedel, skall fram-
ställas av vatten som uppfyller uppställda kvalitets-
krav på hushållsvatten. Isen skall tillverkas, hanteras 
och förvaras så att den skyddas mot förorening.

Naturis får användas endast för förvaring av ofjäl-
lad och oöppnad fisk.

Ånga som används i direkt kontakt med livsmedel 
får inte innehålla ämnen som utgör en hälsofara eller 
som kan förorena produkten.

31 §. Den som hanterar livsmedel i livsmedelslokal 
skall sköta sin personliga hygien noga samt bära pas-
sande, rena och, där så är lämpligt, skyddande kläder. 
Arbetskläder, förutom sådana som endast används vid 
hantering av förpackade livsmedel eller icke rengjor-
da råvaror i industriinrättning, får bara användas på 
arbetsplatsen. Serveringskläder får dock användas på 
väg till och från arbetet. (1997/100)

Innan arbetet inledes samt vid behov även annars 
under arbetstiden skall händerna omsorgsfullt tvättas.
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I sådant arbete, där händerna kommer i direkt be-
röring med livsmedel, får för vård av hud och nag-
lar icke användas läkemedel eller kosmetiska ämnen, 
som lätt lösgör sig eller avger färg eller smak eller 
försvårar renlighetskontrollen.

Arbetsgivare skall tillse att anställda som hanterar 
livsmedel får handledning och information i fråga om 
livsmedelshygien i rimlig proportion till det arbete de 
utför. (1997/100)

c) Försäljning av livsmedel i butiker

32 §. Livsmedel, som för att bevaras kräver särskilda 
förhållanden, indelas i förskämbara och lätt förskäm-
bara livsmedel.

Med förskämbara livsmedel avses i denna förord-
ning livsmedel, vilkas bevaring i avsevärd mån är be-
roende av temperatur och fukthalt, såsom färskt bröd 
och andra färska bageriprodukter, som icke är att hän-
föra till lätt förskämbara livsmedel, grönsaker, svamp, 
bär, ägg, smör, margarinprodukter, ost, salt fisk samt 
hållbar korv och motsvarande kallrökta köttprodukter.

Med lätt förskämbara livsmedel avses livsmedel, 
som för att bevaras kräver kyl- eller frystemperatur, 
såsom mjölk, grädde, kärnmjölk och andra flytande 
mjölkprodukter, glass, kött och fisk samt kött- och 
fiskprodukter, som icke är konserver och som icke 
heller skall hänföras till de i 2 mom. nämnda livsmed-
len, även andra färdiga rätter än sådana, som inne-
håller kött och fisk och som icke är konserver, samt 
bakelser och tårtor, som fyllts eller dekorerats med 
grädd- eller äggviteskum eller smörkräm, gele eller 
bär- eller fruktsafter eller motsvarande ämnen.

Som konserver anses de livsmedel, som inneslutits 
i hållbara, lufttäta, färdiga minutförsäljningshöljen 
och behandlats på ett sådant sätt att de tål förvaring.

Landskapsregeringen äger rätt att i ovissa fall avgö-
ra till vilken grupp ett livsmedel hänföres samt utfärda 
allmänna anvisningar angående indelningen i grupper.
33 §. Med färdigt minutförsäljningshölje avses i denna 
förordning flaska, ask, fodral, påse eller annat hölje, 
i vilket förnödenheterna genom tillverkarens eller 
förpackarens försorg förpackats för minutförsälj-
ning. Förpackningen får även ske i butiken, om där 
reserverats utrymme för detta ändamål och det icke 
medför sanitär olägenhet. Mjölk och andra flytande 
mjölkprodukter får likväl förpackas i färdiga minut-
försäljningshöljen endast i mejeri.
34 §. I livsmedelsbutiker, vilkas butiksyta utan den för 
förpackning och upplagring använda delen är minst 
80 m2, skall för undvikande av sanitära olägenheter 
iakttagas följande:

Mjölk, grädde och kärnmjölk får saluföras i färdiga 
minutförsäljningshöljen ur kyld försäljningsanord-
ning eller utan minutförsäljningshölje antingen kyld i 
särskild mätanordning eller i öppen cistern i kylanord-
ning, i fall för detta ändamål reserverats en på tillräck-
ligt avstånd från övriga varor belägen del av butiken.

Kött och köttprodukter får saluföras i färdiga mi-
nutförsäljningshöljen i kyld försäljningsanordning el-
ler oförpackade på särskild försäljningsdisk, om för 

kött och köttprodukter finns ett kylt lager samt sär-
skild försäljningspersonal. Plockning och tömning av 
fjäderfä och skogs- eller sjöfågel i livsmedelsbutik är 
icke tillåten.

Vid försäljning av fisk och fiskprodukter skall vad 
i föregående moment är stadgat äga motsvarande till-
lämpning. I den del av butik, där kött och köttproduk-
ter saluföres, kan likväl saluföras även fisk och fisk-
produkter utan försäljningshölje i egen kylanordning. 
Rensning av fisk är tillåten endast på för ändamålet 
reserverad plats.

Övriga lätt förskämbara livsmedel skall i butik hål-
las i kylanordning, djupfrysta produkter likväl i frys-
anordning. Förskämbara livsmedel skall hållas i för 
dem reserverade ändamålsenliga försäljningsdiskar 
eller -anordningar. Bröd och bageriprodukter skall 
hållas åtskilda från övriga förskämbara livsmedel.

Livsmedel skall, med undantag av frukt, grönsaker 
och ägg, vara förpackade i försäljningshöljen, om de 
icke överlåtes till kunden genom försäljarens försorg.

Försäljes i livsmedelsbutik andra varor och förnö-
denheter, skall de placeras på egna hyllor och försälj-
ningsdiskar på tillräckligt avstånd från livsmedlen. 
Tvätt- och rengöringsmedel samt andra teknokemiska 
produkter skall vara inneslutna i färdiga minutförsälj-
ningshöljen. För varor, som icke är livsmedel, får i bu-
tik reserveras högst en tredjedel av försäljnings- och 
förvaringsutrymmet för varor och de skall lagras på 
tillräckligt avstånd från livsmedlen.
35 §. I livsmedelsbutiker, vilkas butiksyta utom den för 
förpackning och upplagring använda delen understi-
ger 80 m2, skall beträffande försäljning av livsmedel 
och andra varor i tillämpliga delar iakttagas vad i 34 § 
är stadgat. Såvida utrymmesbrist i butik, dess skick 
eller dåliga skötsel medför att säkerhet icke förelig-
ger för att de saluförda livsmedlen bevaras eller hålls 
rena, äger hälsonämnden rätt att begränsa det i buti-
ken saluförda urvalet av livsmedel, till dess de brist-
fälligheter, som förorsakat missförhållandet, rättats.

Kan försäljning av materiel, förnödenheter eller 
ämnen, som icke hänföres till livsmedel, anses stö-
rande för livsmedelsförsäljningen, och saluförandet 
av dessa varor i butiken därför kan vara sanitärt skad-
ligt, kan hälsonämnden begränsa urvalet av livsmedel 
samt allmänna bruks- och konsumtionsförnödenheter 
till dess att de bristfälligheter som förorsakat missför-
hållandet rättats.
36 §. I storbutiker eller varuhus, i vilka mer än en tred-
jedel av försäljningsytan reserverats för andra varor 
än livsmedel, skall beträffande försäljningen av livs-
medel i tillämpliga delar iakttagas vad i 34 § är stad-
gat. Försäljningsutrymmet för livsmedel skall avskil-
jas från försäljningsutrymmet för andra varor genom 
tillräckligt breda gångar, butiksinventarier eller andra 
lämpliga anordningar och för förvaring av livsmedel 
skall finnas särskilda förvarings- och kylrum. Livs-
medelsförsäljare får icke deltaga i försäljningen av 
andra varor.
37 §. Med lanthandel avses i denna förordning butik, 
som icke är belägen i tätort och som huvudsakligen 
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betjänar den lokala befolkningen och av vars försälj-
ningsyta mer än en tredjedel reserverats för försälj-
ning av andra varor än livsmedel.

Vid försäljning av livsmedel i lanthandel skall i 
tillämpliga delar iakttagas vad i 34 § är stadgat om 
försäljning av livsmedel och andra varor. Det för 
livsmedel reserverade utrymmet i butiken skall bilda 
en från försäljningen av andra varor tydligt skild av-
delning eller åtminstone en enhetlig del av butiken. 
Försäljare av livsmedel får likväl vid behov delta i 
försäljningen av andra varor.
38 §. Önskar man för förevisning av produkter ordna 
servering i livsmedelslokal, skall, om serveringen 
icke sker ur engångskärl, till förfogande finnas av 
hälsonämnden godkända anordningar att diska kärlen.
39 §. Med hälsonämnds tillstånd och på av densamma 
fastställda villkor får grillning och annan till kund-
tjänsten ansluten mindre matberedning äga rum i 
livsmedelsbutik. Tillredning av färdiga rätter är likväl 
icke tillåten.

d) Försäljning och servering av livsmedel i 
samlings - och nöjeslokaler samt utomhus

40 §. (1997/100) Hanteras livsmedel, som är avsedda 
att säljas eller överlåtas, i såsom butik använt trans-
portmedel, samlings- eller nöjeslokal, kiosk eller 
serveringskärra eller annan motsvarande anordning, 
gäller om godkännande och placering av dem vad i 
14 och 16 §§ är föreskrivet. I övrigt skall vad i denna 
förordning föreskrivs om livsmedelslokal i tillämp-
liga delar gälla även sådan lokal och anordning som 
nämns ovan.
41 §. I transportmedel, som användes som ambuleran-
de butik, får livsmedel försäljas som följer:

Livsmedlen, med undantag av frukt, grönsaker, 
ägg, kött, fisk och färska bageriprodukter, skall vara 
inneslutna i försäljningshöljen.

För färska bageriprodukter skall, såvida de icke för-
packats i försäljningshöljen, finnas ett särskilt slutet 
förvaringsutrymme.

Mjölk, grädde och kärnmjölk får saluföras endast 
i färdiga minutförsäljningsförpackningar i kylanord-
ning.

Kött, fisk och andra lätt förskämbara livsmedel får 
saluföras endast ur ändamålsenlig kylanordning.

Djupfrysta produkter får saluföras endast ur frysan-
ordning och glass därjämte ur ändamålsenlig fryslåda.

För upplagring av livsmedel, som saluföres i fort-
skaffningsmedel, skall dess ägare eller innehavare ha 
till sitt förfogande av hälsonämnden godkänt lager.

8 mom. upphävt (1997/100).
42 §. Transportmedel, som användes som ambule-
rande butik för försäljning av livsmedel, skall vara så 
dammtätt som möjligt och försett med ändamålsenli-
ga ventilationsanordningar. Dess inre ytor och inven-
tarier skall vara av sådant material eller så beklädda 
samt av sådan konstruktion, att de lätt kan rengöras.

För förvaring av livsmedel skall i transportmedel 
finnas hyllor och skåp i tillräckligt antal. Där skall 

även finnas nödiga rengöringsredskap och en anord-
ning för tvättning av händerna.
43 §. På serveringsställe i samlings- eller nöjeslokal 
får serveras kaffe, te, kakao, mjölk, kärnmjölk, saft, 
vatten, malt- och läskedrycker, glass, frukt, bär, kokta 
ägg, sötsaker, bageriprodukter och färdiga smörgåsar 
samt tobaksprodukter och tändstickor. Mjölk, kärn-
mjölk samt lätt förskämbara bageriprodukter och 
smörgåsar skall likväl förvaras i kylanordning. Glass 
får serveras endast ur frysanordning eller ändamåls-
enlig fryslåda.
44 §. I livsmedelskiosk får försäljas helkonserver och 
med dem jämförliga, i slutna glas- och plåtkärl för-
packade safter, sylter och marmelader samt i gastäta 
höljen förpackade torra varor såsom kaffe, te, kakao, 
vällings- och grötmjöl samt andra motsvarande torra 
livsmedel ävensom malt- och läskedrycker, frukt och 
bär, kokta ägg, sötsaker, bageriprodukter och färdiga 
smörgåsar samt tobaksprodukter och tändstickor. An-
gående försäljning av lätt förskämbara bageriproduk-
ter och smörgåsar samt glass gäller därom vad i 43 § 
är stadgat.

Med hälsonämndens tillstånd får i livsmedelskiosk 
serveras där tillredda drycker såsom kaffe, te och ka-
kao samt mjölk och mjölkprodukter om kylanordning 
för dem reserverats.

I livsmedelskiosker på camping-, frilufts- och an-
nat därmed jämförligt område får förutom i 1 mom. 
nämnda varor försäljas kaffe- och teförpackningar, 
smör, konserver, korvprodukter och andra för ut-
flyktsändamål lämpliga livsmedel i färdiga minutför-
säljningshöljen samt mjölk och kärnmjölk i minutför-
säljningsförpackningar ur kylanordning.

Försäljes i livsmedelskiosk andra varor än livsmed-
el, skall i 1 och 3 mom. nämnda förnödenheter, med 
undantag av tobaksprodukter och tändstickor, förva-
ras åtskilda från övriga varor på egna hyllor.
45 §. Vid servering i livsmedelskiosk skall de kärl och 
andra redskap, som ställes till kundernas förfogande, 
vara avsedda för engångsbruk såframt av hälsonämn-
den godkända anordningar att diska kärlen icke står 
till förfogande.

Alla förnödenheter jämte höljen med undantag av 
tomma malt- och läskedrycksflaskor samt lådor för 
dem skall förvaras i kiosken eller i särskilt lager. Livs-
medlen skall skyddas mot droppinfektion, damm och 
annan förorening.

Inredningen och inventarierna i livsmedelskiosk 
skall vara av sådant material eller så beklädda att de 
lätt kan rengöras. För kundernas bruk skall finnas ett 
tillräckligt antal ändamålsenliga avfallskärl.
46 §. Hälsonämnden kan bevilja tillstånd till servering 
av varm korv eller andra därmed jämförliga produk-
ter med eller utan bröd i för ändamålet särskilt an-
ordnad kiosk, som disponerar över ändamålsenliga 
förvaringsutrymmen och tillredningsanordningar för 
livsmedlen samt vid behov ventilationsanordningar. I 
sådan kiosk får därjämte serveras kaffe, te, saft, malt- 
och läskedrycker samt mjölk i färdig minutförsälj-
ningsförpackning ur kylanordning.
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Kioskens inredning och inventarierna skall vara av 
sådant material eller så beklädda, att de lätt kan ren-
göras.
47 §. Från serveringskärra eller annan flyttbar för-
säljningsanordning får på för hälsonämnden anmäld 
försäljningsplats utomhus säljas glass eller varm korv 
med eller utan bröd. Glass, med undantag av mjuk 
glass, får säljas endast ur frysanordning eller ända-
målsenlig fryslåda.

Serveringskärra för försäljning av glass och korv 
utomhus skall vara av sådant material eller så be-
klädd, att den lätt kan rengöras. Livsmedlen skall då 
de saluföres, förvaras i kärran och effektivt skyddas 
mot damm.
48 §. Förutom i transportmedel, använt som ambule-
rande butik, i kiosk eller serveringskärra får livsmedel 
försäljas utomhus endast på torg eller annat av hälso-
nämnden godkänt försäljningsställe. På sådant försälj-
ningsställe får följande livsmedel saluföras:

1) potatis, rotfrukter och grönsaker;
2) frukt, bär och svamp;
3) oplockad fågel och oflått villebråd;
4) färsk och rökt fisk, levande skaldjur samt i kärl 

förpackad salt- och kryddfisk;
5) ägg;
6) (1978/57) matbröd, kaffebröd och piroger i för-

säljningshöljen;
7) (1978/57) med hälsonämndens tillstånd läske-

drycker, kaffe och te som dryck samt kaffebröd; samt
8) (1978/57) honung i färdig minutförsäljningsför-

packning.
De för försäljning avsedda förnödenheterna och 

försäljningsredskapen skall utom försäljningstiden 
förvaras på sätt, som av hälsonämnden godkänts.

Vad ovan är stadgat gäller icke tillfällig mat- eller 
kaffeservering i samband med offentliga tillfällen. 
Därom skall likväl på förhand anmälas till hälsonämn-
den, som vid behov utfärdar från sanitär synpunkt nö-
diga föreskrifter om sådan mat- eller kaffeservering.
49 §. På i 48 § avsett försäljningsställe skall andra livs-
medel än sådana som säljes från lass eller fartyg hållas 
tillräckligt högt på disk eller underlag, som lätt kan 
rengöras. Förvaring i sump av fisk avsedd för försälj-
ning bör ske på sådan plats att sanitär olägenhet icke 
uppstår.
50 §. Då livsmedel saluföres utomhus, skall försäljaren 
tillse att försäljningsplatsen och dess närmaste om-
givning hålls rena. För insamling av avfall skall på 
försäljningsplatsen finnas ändamålsenliga avfallskärl 
i tillräckligt antal.
51 §. Partihandel med livsmedel får bedrivas utomhus 
endast på försäljningsplatser, som av hälsonämnden 
godkänts.

e) Transport av livsmedel, avsedda för försälj-
ning.

52 §. (1997/100) Fordon och andra transportmedel, 
som användes för transport av livsmedel, skall hållas 
rena och i gott skick.

Livsmedelstransporter skall ordnas så att livsmed-
lens hygieniska kvalitet inte försämras under trans-
porten. Livsmedel och transportbehållare skall place-
ras så att livsmedlen inte förorenas, blir våta, utsätts 
för damm eller tar smak av andra livsmedel. Under 
transport från mejeri till distributionsställe får tempe-
raturen på pastöriserad mjölk inte överstiga +9 grader.

Bulktransport av livsmedel i flytande form eller i 
form av granulat eller pulver skall ske i behållare el-
ler containrar som uteslutande används för livsmed-
elstransporter. Containrarna skall vara märkta ”endast 
för livsmedel” eller vara försedd med annan motsva-
rande märkning som anger att de används för trans-
port av livsmedel.

Bulktransport med fartyg av flytande oljor och fet-
ter som är avsedda att användas som livsmedel och 
som skall bearbetas är dock tillåten i:

a) rostfri ståltank eller i tank som invändigt är klädd 
med epoxiharts eller annat tekniskt jämförbart mate-
rial om den närmast föregående lasten har varit livs-
medel eller ämne som nämns i bilagan till kommis-
sionens direktiv om undantag från vissa bestämmelser 
i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i 
fråga om bulktransport av fetter och oljor (96/3/EG),

b) tank av annat än i a) ovan nämnt material om 
de tre närmaste föregående lasterna i tanken varit 
livsmedel eller ämne som uppräknas i den i a) ovan 
nämnda bilagan.

Skall oljan eller fettet inte bearbetas är bulktran-
sport med fartyg tillåten endast om tanken som an-
vänds är av rostfritt stål eller invändigt klädd med 
epoxiharts eller annat tekniskt jämförbart material och 
de tre närmast föregående lasterna har varit livsmedel.

Befälhavare på fartyg där transport som nämns i 4 
och 5 mom. sker skall ha dokumentation om de tre 
närmast föregående laster som transporterats i de be-
rörda tankarna samt om den rengöring som genom-
förts mellan dessa laster. I de fall då lasten överförs till 
ett annat fartyg skall befälhavaren på det mottagande 
fartyget, förutom ovan nämnda dokumentation, ha 
motsvarande dokumentation om föregående fartygs-
transport. Dokumentationen skall på begäran visas 
upp för hälsonämnden.

53 §. Upphävd (1997/100).
Det har aldrig funnits någon 53a §

53b §. (1999/38) Råsocker som skall raffineras innan 
det används som livsmedel eller ingrediens i livsmed-
el får transporteras till sjöss i sådana transportkärl, 
behållare och tankar som inte uteslutande är avsedda 
för livsmedelstransporter. Innan råsockret lastas skall 
transportkärlen, behållarna och tankarna omsorgsfullt 
rengöras och inspekteras för att säkerställa att eventu-
ella föroreningar eller andra rester av föregående last 
avlägsnats effektivt. Det gods som har transporterats 
i transportkärlen, behållarna och tankarna omedelbart 
före råsockertransporten får inte ha varit i flytande 
form i bulklast.

Rengöringen av transportkärlen, behållarna och 
tankarna avsedda för sjötransport av råsocker som 
sker före råsockertransporten inverkar på den hygie-
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niska kvalitén hos det socker som används och verk-
samhetsidkaren skall sörja för att en plan för egenkon-
troll av verksamheten uppgörs.

Det råsockerparti som transporteras för livsmedels-
bruk skall åtföljas av ett intyg av den verksamhetsid-
kare som ansvarar för sjötransporten. Av intyget skall 
framgå den föregående last som transporterats och 
rengöringen av transportkärlen, behållarna och tan-
karna. Dessa uppgifter skall grunda sig på den bok-
föring som verksamhetsidkaren som ansvarar för sjö-
transporten upprätthåller. På det intyg som medföljer 
råsockret skall dessutom på ett eller flera av Europe-
iska gemenskapens språk tydligt och med permanent 
skrift antecknas ”Denna produkt skall raffineras innan 
den används som livsmedel”. Den verksamhetsidkare 
som ansvarar för raffineringsprocessen skall bevara 
en kopia av detta intyg.

De verksamhetsidkare som ansvarar för transporten 
av råsockret och raffineringsprocessen skall på begä-
ran för hälsonämnden visa den bokföring och de an-
dra intyg som avses ovan i 3 mom.

f) Gemensamma stadganden

54 §. Temperaturen för mjölk, grädde och kärnmjölk, 
som saluföres i livsmedelslokal, får icke överstiga 
+10 grader.

I kylanordning och kylt lager får temperaturen stiga 
till högst +8 grader.

I frysanordning får temperaturen icke överstiga 
-18 grader.

Djupfrysta produkter, som skall saluföras, skall 
transporteras och upplagras så att deras temperatur 
icke förändras i sådan grad att deras kvalitet därige-
nom kan försämras. Saluförande av ånyo nedfryst 
djupfryst produkt är förbjuden.

Vad i denna förordning är stadgat om djupfrysta 
produkter gäller även andra nedfrysta livsmedel.
55 §. (1997/100) Råvaror, ingredienser och övriga livs-
medel skall förvaras vid lämpliga temperaturer och 
under lämpliga förhållanden så att skadlig nedbryt-
ning förhindras samt så att livsmedlen skyddas mot 
föroreningar.

Förskämbara och lätt förskämbara livsmedel skall 
upplagras på ändamålsenligt sätt åtskilda från varan-
dra, andra livsmedel och andra varor.

Livsmedel som skall förvaras eller serveras kylda 
skall så fort som möjligt efter den slutliga upphett-
ningen, eller den slutliga beredningen om ingen vär-
mebehandling sker, kylas ned till en för livsmedlet 
lämplig temperatur så att inte någon hälsorisk uppstår.
56 §. Livsmedelsautomat skall uppfylla av landskaps-
regeringen godkända krav. Automaten skall skötas så 
att dess användning icke medför sanitär olägenhet.
57-58 §§. Upphävda (1997/100).

5 kap. Hushållsvatten

59 §. Hälsonämnden kan förbjuda att vatten eller is för 
hushållsändamål tages från viss plats, om skäl före-
ligger till misstanke att användningen av vattnet eller 

isen föranleder sanitär olägenhet. Under samma för-
utsättning kan nämnden förbjuda användning av vat-
tenledningsvatten som hushållsvatten.

Hälsonämnden skall övervaka förpackandet av vat-
ten och is för yrkesmässig transport eller försäljning 
för i 1 mom. nämnt ändamål. (1985/52)

60 §. Vattenledningsvatten, som enligt 52 § hälso-
vårdslagen är underkastat fortgående kontroll, skall 
genomgå av landskapsregeringen fastställd undersök-
ning. Undersökningsfrekvensen fastställs av land-
skapsregeringen. (1997/100)

Vad i 1 mom. sägs gäller även råvatten.

61 §. (1985/52) Hälsonämnden kan förordna att under-
sökning skall företas oftare än de med stöd av 60 § 
meddelade bestämmelserna förutsätter, om det av sa-
nitära skäl, som framgått av undersökningsresultaten, 
eller av andra konstaterade sanitära skäl kan anses up-
penbart nödvändigt.

2 mom. upphävt (1997/100).
62 §. Fysikalisk-kemisk och mikrobiologisk undersök-
ning av vattenledningsvatten skall ske i av landskaps-
regeringen godkänt laboratorium.
63 §. Landskapsregeringen utfärdar närmare före-
skrifter om tagande, insändande och undersökning av 
prov, som erfordras för i detta kapitel nämnda under-
sökningar.

6 kap. Renhållning och avlopp

64 §. I tätort skall i varje gård för skräp och hushålls-
avfall samt annat därmed jämförligt fast avfall finnas 
ett tillräckligt antal på ändamålsenligt underlag upp-
ställda tillslutbara och lätt flyttbara täta behållare, vil-
ka vid behov efter tömningen skall rengöras, eller för 
engångsbruk avsedda täta säckar i ändamålsenlig med 
lock försedd ställning. I dessa behållare eller säckar 
får icke samlas flytande avfall och de skall tillräckligt 
ofta tömmas genom transport av avfall till allmän av-
stjälpningsplats eller allmän inrättning för hantering 
av avfall.

Brännbart avfall får med hälsonämndens tillstånd 
även brännas i av byggnadsmyndighet godkänd 
brännugn, som skall byggas, placeras och skötas så, 
att den icke medför sanitär olägenhet.

Samlas avfall i särskilt avfallsrum, skall detta pla-
ceras så, att det icke medför sanitär olägenhet. Av-
fallsrum skall ha tillräcklig ventilation och vara för-
sett med ändamålsenliga avfallsbehållare och det skall 
hållas rent på av hälsonämnden fastställt sätt. I restau-
ranger, sjukhus eller andra inrättningar, där betydande 
mängder avfall samlas, kan hälsonämnden förordna 
om byggande av ett avkylt avfallsrum.
65 §. Transport av avfall i tätort skall ske så, att avfal-
let icke under transporten kan falla från fordonet eller 
medföra annan sanitär olägenhet.

Transport av avfall skall anordnas tillräckligt ofta. 
Hälsonämnden äger rätt att förordna vilken tid av 
dygnet transport av avfall får äga rum samt att utfärda 
övriga föreskrifter angående transporten.
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66 §. Allmän avstjälpningsplats samt anläggning för 
hantering av fast och flytande avfall skall förläggas 
tillräckligt långt från bosättning, flödesområde för 
grundvatten, som användes som hushållsvatten, och 
allmänt anlitad väg samt ordnas enligt en av hälso-
nämnden godkänd plan. Härvid skall av landskapsre-
geringen utfärdade föreskrifter iakttagas.

Allmän avstjälpningsplats och anläggning för han-
tering av avfall skall skötas så, att de icke åstadkom-
mer sanitär olägenhet.

67 §. Då avlopp saknas, skall i tätort urin och annat 
flytande avfall samlas i ändamålsenliga och täta, lock-
försedda behållare, som tillräckligt ofta skall töm-
mas. Med hälsonämndens tillstånd får flytande avfall 
likväl avledas på annat sätt eller jämte exkrementer 
och urin från torrklosett samlas i kompost, som är om-
skött, därest det kan ske utan att marken i närheten av 
bostäder samt arbets- och samlingsplatser förorenas 
eller brunn, källa, annan vattentäkt eller badstrand 
fördärvas. Om ledande av avfallsvatten till dike eller 
avloppsledning på annans mark är stadgat särskilt.

Annorstädes än i tätort skall avledandet eller trans-
porten av flytande avfall ordnas på lämpligt sätt sålun-
da att i 1 mom. avsedd sanitär olägenhet icke uppstår.

68 §. Torrklosett, som är belägen utanför boningshus, 
får icke placeras så nära gata, väg eller annan allmän 
plats eller vattentäkt för hushållsvatten att sanitär olä-
genhet därav kan uppstå. Likaså är det förbjudet att 
placera avträde i omedelbar närhet av boningshus el-
ler livsmedelslokal sålunda att lukten sprider sig till 
dem eller att avträdet eljest medför sanitär olägenhet.

Torrklosett i byggnad skall placeras så, att den icke 
har omedelbar anslutning till boningsrum eller kök.

69 §. Avträde skall ha tillräcklig ventilation. I tätort 
skall i torrklosett finnas för vätska ogenomträngligt 
underlag, som skall byggas så, att orenlighet icke kan 
utrinna på marken. Hälsonämnden kan även annorstä-
des än i tätort förordna att avträde skall byggas på tätt 
underlag för att förhindra förorening av grundvattnet.

70 §. Användes rörligt fordon för bostadsändamål, 
skall möjlighet att begagna avträde ordnas så, att det 
icke föranleder sanitär olägenhet.
71 §. Fastighet skall byggas och skötas så, att råttor och 
möss så effektivt som möjligt utestänges.

Hälsonämnden skall vid behov vidtaga åtgärder 
för utrotning av råttor och möss. För detta ändamål 
kan nämnden förordna, att av densamma godkänt gift 
utlägges i alla fastigheter i visst område eller i vissa 
byggnader eller byggnadsgrupper på åtgärd av deras 
ägare eller innehavare på fastställd tid i enlighet med 
nämndens föreskrifter. Allmänheten skall genom tyd-
liga anslag varnas för giftet.

Kostnaderna för giftutläggning, som genom hälso-
nämndens försorg företagits i kommun eller del därav, 
fördelas mellan ägare eller innehavare av fastigheter-
na enligt av nämnden fastställda grunder, såvida kom-
munens fullmäktige icke beslutat att kostnaderna skall 
erläggas av kommunens medel.

Hälsonämnden skall bevisligen genom protokolls-
utdrag meddela ägare eller innehavare av fastighet de 
skyldigheter som enligt 2 mom. påförts dem.
72 §. Ägare eller innehavare av fastighet är skyldig att 
tillse, att i bostäderna icke finns ohyra. Hälsonämn-
den skall vid behov låta verkställa utrotning av ohyra, 
varvid bostadsägaren eller -innehavaren är skyldig att 
erlägga de därav föranledda kostnaderna.
73 §. Hälsonämnden skall skrida till åtgärder för utrot-
ning av duvor, måsar, herrelösa kattor och andra med 
dem jämförliga djur i tätort, då deras förökning åstad-
kommer sanitär olägenhet.
74 §. Vid bekämpning av skadeinsekter i skog eller på 
odlingsmark skall försiktighet iakttagas. Då omstän-
digheterna påkallar särskild försiktighet, skall rågran-
narna meddelas om bekämpningen.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan be-
sluta att anmälan även bör göras till myndigheten som 
vid behov ska meddela allmänheten om åtgärden på 
sätt som är föreskrivet om offentliga delgivningar i 
förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. 
(2008/52)

7 kap. Hållande av djur

75 §. Stall, ladugård och annan byggnad samt farm, där 
djur hålles, skall förläggas på tillräckligt långt avstånd 
från brunn, källa och annat vattendrag som användes 
för hushållsändamål. Sagda byggnader och farmer 
samt gödsel och annat avfall från dem skall förläggas 
på tillräckligt avstånd från bostad och skötas så, att de 
icke medför sanitär olägenhet för omgivningen.
76 §. I tätort skall i 75 § avsedd byggnad eller farm 
därjämte förläggas på tillräckligt avstånd från gata, 
väg och annan allmän plats. Djurstall och gödsella-
ger i tätort skall ordnas så, att flytande avfall icke kan 
avrinna annanstans än i sluten avloppsledning eller tät 
avloppsbrunn.

Fast avfall från stall, ladugård och annan byggnad 
samt farm, där djur hålles, skall i tätort hopsamlas på 
lagringsplats, som ordnats på i 1 mom. nämnt sätt. 
Flytande avfall, som icke ledes till sluten avlopps-
ledning, skall uppsamlas i tät avfallsbrunn eller be-
handlas med lämpligt torrströ och därefter lagras på 
samma sätt som torrt avfall.
77 §. Då i 74 § hälsovårdslagen avsett tillstånd att hålla 
djurstall eller -farm i tätort sökes, skall till ansök-
ningen fogas vederbörliga ritningar för den planerade 
byggnaden, planritning, som utvisar byggnadens eller 
farmens läge samt utredning om på vilket sätt gödsel 
och annat avfall skall behandlas.

8 kap. Begravningsplats och begravning

78 §. Då tillstånd sökes till anläggande eller utvidg-
ning av begravningsplats eller anläggande av enskild 
begravningsplats, skall till ansökningen fogas land-
skapsläkarens utlåtande angående områdets lämplig-
het för ändamålet och den tid efter vars förlopp sam-
ma grav ånyo får användas.
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Då fråga är om annan än evangelisk-luthersk för-
samlings begravningsplats, skall till i 1 mom. avsedd 
ansökan även fogas plan angående gravarnas place-
ring på begravningsplatsen.
79 §. Lik skall innan dess förruttnelsetillstånd är långt 
framskridet begravas på minst 180 centimeters djup 
samt på minst 30 centimeters avstånd från närmaste 
likkista. Lik får likväl med hälsonämndens tillstånd 
placeras i murad eller i berg insprängd grav eller i 
gravkammare under förutsättning att nödiga åtgärder 
för förhindrande av sanitära olägenheter vidtages.

Är det av synnerliga skäl påkallat att lik under 
längre tid än vanligt förblir obegravat, skall det pla-
ceras på lämplig förvaringsplats, varjämte sådana åt-
gärder skall vidtagas att sanitär olägenhet därav icke 
uppstår.
80 §. Förnyad användning av grav är tillåten tidigast 15 
år efter föregående begravning.

I för ändamålet byggd gravkammare får begravning 
med hälsonämndens tillstånd och med iakttagande av 
de föreskrifter som nämnden utfärdat likväl ske även 
med kortare mellantider än vad i 1 mom. är stadgat.

81 §. Lik får icke transporteras i annat än för varje gång 
för ändamålet reserverat transportmedel, ifall det icke 
placerats i vatten- och lufttätt hölje.

Angående hantering, transport och begravning av 
sådan persons lik som avlidit i synnerligen farlig smit-
tosam sjukdom skall närmare föreskrifter utfärdas av 
landskapsregeringen.
82 §. Flyttning av jordat lik är icke tillåten utan land-
skapsregeringens tillstånd.

I 1 mom. avsett tillstånd beviljar landskapsreger-
ingen på skriftlig ansökan. Till ansökan skall fogas 
den avlidnes släktutredning samt officiell utredning 
av orsaken till och tidpunkten för dödsfallet, angå-
ende gravplatsen samt därom, att annan gravplats för 
liket reserverats. I tillståndsbeslutet skall bestämmas 
den tid inom vilken överflyttningen skall äga rum.

Innan ärendet avgöres, skall landskapsregeringen 
bereda den avlidnes make och närmaste släktingar, 
som icke ansökt om flyttningen eller meddelat sitt 
skriftliga samtycke därtill och vilkas boningsort är 
belägen inom landet och kan utredas, tillfälle att ut-
tala sin åsikt om flyttningen.

Landskapsregeringen utfärdar närmare föreskrifter 
om vad som i samband med flyttning av lik skall be-
aktas, och dessa föreskrifter skall i nödiga delar om-
nämnas i landskapsregeringens tillståndsresolution.

83 §. Den som erhållit tillstånd till flyttning av jordat 
lik skall bereda ägaren av vederbörande begravnings-
plats samt hälsonämndens representanter tillfälle att 
närvara vid upptagningen av liket ur graven och vid 
den nya begravningen, och en representant för häl-
sonämnden skall alltid vara närvarande vid nämnda 
förrättningar.

84 §. Landskapsregeringen kan under undantagsför-
hållanden och även annars på synnerliga skäl bevilja 
lättnad från stadgandena i detta kapitel.

85 §. Angående kremering gäller vad därom i riket är 
stadgat.

Se 40 § Hälsoskyddsförordning, Mi 410 FL II

9 kap. Särskilda stadganden

86 §. Allmän bastu, badinrättning, simhall och annan 
motsvarande inrättning skall byggas, inredas och skö-
tas så, att därav icke uppstår sanitär olägenhet.

Vad ovan är sagt gäller även för allmänt bruk av-
sedda friluftsbad. Det i dem använda vattnet skall till 
sin kvalitet vara tillfredsställande och hållas tillräck-
ligt rent.
87 §. Hälsonämnden skall övervaka vattnets kvalitet 
vid badstränderna och vid behov vidtaga åtgärder för 
utfärdande av förbud mot badning på badstrand eller 
badställe.
88 §. Lokal eller rum, som brukas såsom rakstuga, fri-
sersalong eller skönhetsinstitut, skall vara lämpligt 
för sitt ändamål och i fråga om utrymme, ventilation, 
uppvärmning och belysning uppfylla skäliga sanitära 
fordringar. Där skall finnas ett av verksamhetens art 
och omfattning förutsatt antal ändamålsenliga lavoa-
rer och tillräckligt förvaringsutrymme. Golvet, väg-
garna och inventarierna skall vara lätta att rengöra. 
Lokalen eller rummet får icke användas som bostad 
eller för annat ändamål, som är till förfång för den där 
bedrivna verksamheten.

Då lokalen eller rummet godkännes för sitt ända-
mål, skall hälsonämnden fastställa det högsta tillåtna 
antalet kundplatser.
89 §. Lokaler eller rum, som avses i 88 §, skall hål-
las rena och snygga. Arbetsredskapen skall efter varje 
användning på ändamålsenligt sätt rengöras. Hälso-
nämnden kan utfärda närmare föreskrifter om rengö-
rings- och desinfektionssättet.

Handdukar, skyddskappor och -höljen samt andra 
förnödenheter skall hållas rena och torra. Pappersva-
ror och vadd skall efter användningen jämte annat av-
fall insamlas i ändamålsenliga behållare.
90 §. Den som arbetar i ovan avsedd affär skall iakttaga 
snygghet och vara iförd arbetsdräkt av ljust tvättbart 
tyg.
91 §. På synnerliga skäl och ifall rörelsen bedrives i 
liten omfattning kan hälsonämnden bevilja undantag 
från stadgandena i 88 §.

I 88 och 89 §§ givna föreskrifter skall i tillämpliga 
delar iakttagas även i andra rörelser, där yrkesmässig 
hudvård eller -behandling äger rum.
92 §. Allmänna bestående föreskrifter, som med stöd 
av hälsovårdslagen och denna förordning utfärdas av 
hälsonämnd, skall delges så, som om offentliggörande 
av kommunala meddelanden i kommunen är stadgat. 
Dessa föreskrifter skall särskilt delges landskapsre-
geringen. Nämnden skall över sagda föreskrifter föra 
en förteckning, av vilken beslutets datum, innehåll 
och giltighetstid framgår.
93 §. Då hälsonämnd mottagit i 43 § 5 mom. hälso-
vårdslagen avsedd anmälan eller förändring av smit-
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tobärares boningsort, arbetsplats och adress annars 
kommit till hälsovårdsmyndigheternas kännedom, 
skall därom anmälas till vederbörande hälsovårds-
myndighet på den nya boningsorten.

L 6 Ålands landskapsregerings beslut 
(1997:101) om tillämpning i landskapet 
Åland av vissa riksförfattningar om 
hushållsvatten (2004/55)

1 §. (2004/55) Beslutets tillämpningsområde
I denna paragraf angivna riksförfattningar skall 

med de undantag som anges i detta beslut tillämpas 
i landskapet,

1) social- och hälsovårdsministeriets förordning 
den 19 maj 2000 om kvalitetskrav på och kontrollun-
dersökning av hushållsvatten (FFS 461/2000),

2) social- och hälsovårdsministeriets förordning 
den 17 maj 2001 om kvalitetskrav på och kontroll-
undersökning av hushållsvatten i små enheter (FFS 
401/2001) samt

3) social- och hälsovårdsministeriets förordning den 
26 februari 2001 om laboratorier som utför kontroll-
undersökningar av hushållsvatten (FFS 173/2001).
2 §. Ändringar av de författningar som anges i 1 § skall 
tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i 
riket.
3 §. Förvaltningsmyndigheter (2001/3)

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § nämn-
da författningarna ankommer på statens myndigheter 
skall i landskapet handhas av landskapsregeringen. 
(2001/3)

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § nämn-
da författningarna ankommer på kommunernas häl-
soskyddsmyndigheter ska i landskapet handhas av 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. (2007/137)
4 §. Upphävd (2001/3).
5 §. Hänvisas i de i 1 § nämnda författningarna till be-
stämmelser i rikslagstiftningen vilka har motsvarighet 
i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna avse 
bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

L 7 Ålands landskapsregerings beslut 
(2008:70) om kvalitetskrav på och 
kontroll av vattnet vid allmänna 
ytvattenbadplatser

Genom detta beslut meddelar landskapsregeringen, 
i syfte att upprätthålla en god badvattenkvalitet för att 
skydda de badandes hälsa, föreskrifter om:

a) kontroll och klassificering av badvattnets kvalitet,
b) förvaltning av badvattnets kvalitet, och
c) tillhandahållande av information till allmänheten 

om badvattnets kvalitet.

Detta beslut ska tillämpas på varje ytvattenföre-
komst (nedan kallat badvatten) där behörig myndig-

het förväntar sig minst 100 badande per dag och där 
den behöriga myndigheten inte har infört ett perma-
nent badförbud eller utfärdat en permanent avrådan 
från bad.

Det ska inte tillämpas på:
a) avgränsade vattenområden som genomgår be-

handling eller som används för terapeutiska ändamål,
b) avgränsade vattenområden som anlagts på 

konstgjord väg och som är avskilda från ytvatten och 
grundvatten.

I beslutet används följande beteckningar med de 
betydelser som här anges:

1. ytvatten: inlandsvatten utom grundvatten;
2. grundvatten: allt vatten som finns under mark-

ytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt 
med marken eller underliggande jordlager.

3. inlandsvatten: allt stillastående eller strömmande 
vatten på markytan och allt grundvatten på landsidan 
av den baslinje från vilken territorialvattnets bredd 
mäts.

4. kustvatten: ytvatten som finns innanför den linje 
på vilken varje punkt befinner sig på ett avstånd av en 
sjömil från närmaste punkt på den baslinje från vilken 
bredden av territorialvattnet mäts och som, när det är 
lämpligt, sträcker sig till den yttre gränsen för vatten 
i övergångszon.

5. avrinningsområde: landområde från vilket all yt-
vattenavrinning strömmar genom en sekvens av åar, 
floder och, möjligen, sjöar till havet vid ett enda flod-
utlopp, eller vid en enda flodmynning eller ett enda 
delta.

6. behöriga myndigheter: Ålands landskapsreger-
ing och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
(nedan kallad myndigheten).

7. permanent: i samband med badförbud eller av-
rådan från bad en varaktighet av minst en hel badsä-
song.

8. allmän badstrand: en badstrand som under bad-
säsongen sannolikt besöks av minst 100 st badande 
per dag.

9. badsäsong: perioden mellan 15.6 och 31.8.
10. förorening: en sådan försämring av badvattnets 

kvalitet som kan konstateras med hjälp av de parame-
trar som anges i tabellerna 1-3 i bilaga I och som kan 
utgöra en risk för de badandes hälsa.

11. förvaltningsåtgärder: följande åtgärder med av-
seende på badvatten:

a. Fastställande och upprätthållande av en bad-
vattenprofil.

b. Fastställande av en kontrollplan.
c. Kontroll av badvattnet.
d. Bedömning av badvattnets kvalitet.
e. Klassificering av badvattnet.
f. Fastställande och bedömning av orsaker till föro-

rening som kan påverka badvattnet och skada de ba-
dandes hälsa.

g. Information till allmänheten.
h. Åtgärder för att förhindra att de badande utsätts 

för föroreningar.
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i. Åtgärder för att minska risken för föroreningar.
12. kortvarig förorening: fekal förorening som av-

viker från det normala tillståndet, som har identifier-
bara orsaker och som normalt inte förväntas påverka 
badvattnets kvalitet under en period av mer än tre 
dygn och för vilken det fastställts prognostiserings- 
och hanteringsförfaranden enligt bilaga II.

13. onormal situation: en händelse eller en kombi-
nation av händelser som påverkar badvattnets kvalitet 
på den berörda platsen och som inte förväntas inträffa 
mer än vart fjärde år i genomsnitt.

14. badvattenkvalitetsdata: data som samlas in i en-
lighet med 5:e stycket

15. bedömning av badvattnets kvalitet: utvärdering 
av badvattnets kvalitet med hjälp av den bedömnings-
metod som fastställs i bilaga II.

16. utbredning av cyanobakterier: ansamling av 
cyanobakterier i form av blomning, lager eller skum.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska:
- inför varje badsäsong upprätta en förteckning över 

de allmänna badstränder som omfattas av denna för-
ordning. Förteckningen över badstränder ska upprät-
tas första gången för badsäsongen 2008.

- övervaka badvattenkvaliteten vid dessa badsträn-
der genom regelbundna undersökningar som ska inne-
fatta analyser och organoleptiska observationer enligt 
tabellerna i bilaga I och genomföras i enlighet med 
bilaga III.

- efter hörande av ägare eller innehavare av allmän 
badstrand inför varje badsäsong fastställa en kontroll-
plan för regelbunden kontroll och övervakning av 
badvattnets kvalitet vid badstranden.

I kontrollplanen antecknas provtagningstidpunkten 
för ett prov som ska tas innan badsäsongen börjar samt 
provtagningstidpunkterna för prover som ska tas un-
der badsäsongen. Kontrollen av badvattenkvaliteten 
ska genomföras senast fyra dagar efter den tidpunkt 
som antecknats i kontrollplanen. Kontrollplanen ska 
fastställas av myndigheten första gången för badsä-
songen 2008. I onormala situationer får myndigheten 
tillfälligt avbryta kontrollen av badvattnets kvalitet. 
Kontrollen enligt kontrollplanen ska återupptas så 
fort som möjligt efter det att förhållandena återgått till 
det normala och nya prover ska tas för att ersätta de 
prover som saknas.

Badvattenprov ska tas vid den del av badstranden 
där majoriteten av de personer som besöker badstran-
den badar eller där det enligt badvattenprofilen för-
väntas att risken för förorening är störst.

Om någon annan än myndigheten tar proverna, ska 
myndigheten säkerställa att den som tar proverna vet 
vilka de allmänna principerna i anslutning till prov-
tagning är. Undersökningsresultaten från kontrollen 
och andra uppgifter om de organoleptiska observatio-
ner av badvattnet som gjorts ska omedelbart lämnas 
till myndigheten. Ett prov i enlighet med kontrollpla-
nen som tagits under en kortvarig förorening behöver 
inte beaktas, men det ska ersättas med ett prov som 
tagits i enlighet med bilaga III.

Myndigheten ska utan dröjsmål vidta lämpliga för-
valtningsåtgärder efter att ha erhållit kännedom om 
oväntade situationer som har eller sannolikt kan för-
väntas ha en negativ inverkan på badvattnets kvalitet 
och på de badandes hälsa. Sådana åtgärder ska inbe-
gripa information till allmänheten och, om så behövs, 
information om avrådan från bad, eller ett tillfälligt 
badförbud.

När badsäsongen är slut ska myndigheten bedöma 
badvattnets kvalitet vid varje allmänna badstrand ut-
gående från undersökningsresultaten för de parame-
trar som fastställts i tabell 1 i bilaga I. Bedömningen 
ska göras i enlighet med det beräkningsförfarande 
som anges i bilaga II för första gången efter att 2011 
års badsäsong är slut.

Bedömningen och klassificeringen av badvattnets 
kvalitet grundar sig på undersökningsresultaten av 
prover som tagits i enlighet med kontrollplanerna för 
de fyra senaste badsäsongerna. Efter den första klas-
sificeringen ska, då en ny badsäsong är slut, under-
sökningsresultaten från den badsäsong som infallit 
tidigast lämnas obeaktade varvid undersökningsresul-
taten från den senaste badsäsongen beaktas i bedöm-
ningen och klassificeringen. Antalet prover ska vara 
minst 16 st.

När bedömningen och klassificeringen avser en 
ny allmän badstrand eller om det i badstrandens när-
het vidtagits sådana åtgärder som sannolikt leder till 
att badvattnet klassificeras som bättre än vid senaste 
klassificering, får badvattenkvaliteten bedömas och 
klassificeras utifrån undersökningsresultaten från 
prover som tagits i enlighet med kontrollplanerna för 
mindre än fyra badsäsonger. I detta fall ska vid be-
dömningen och klassificeringen av badvattnets kvali-
tet endast undersökningsresultaten från tiden efter att 
åtgärderna vidtagits beaktas. Antalet prover ska vara 
minst 16 st.

Vid bedömning av enstaka undersökningsresultat 
och av enstaka observationer av cyanobakterier till-
lämpas de åtgärdsgränser som fastställts i tabell 2 i 
bilaga I.

Badvattnets kvalitet bedöms endast utifrån åtgärds-
gränserna för enstaka undersökningsresultat och på ba-
sen av eventuella åtgärder som vidtagits vid förekomst 
av cyanobakterier, tills den första klassificeringen av 
badvattnet kan göras i enlighet med bilaga II.

Badvattnen ska uppnå åtminstone tillfredsställande 
klassificering vid slutet av 2015 års badsäsong.

Badvattnet får tillfälligt klassificeras som dåligt. 
Därvid ska myndigheten vidta åtgärder i enlighet med 
8:e stycket för att förhindra att de badande utsätts för 
förorening, för att undersöka orsakerna till förore-
ningen och för att förebygga, minska eller undanröja 
föroreningen.

Om badvattnet klassificeras som dåligt ska myn-
digheten tillsammans med ägaren eller innehavaren 
av badstranden fastställa orsakerna till att tillfreds-
ställande kvalitet inte har uppnåtts och vid behov 
meddela ägaren eller innehavaren av badstranden fö-
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reskrifter enligt 80 § i landskapslagen (1967:36) om 
hälsovården, eller vidta andra åtgärder i enlighet med 
gällande vatten- och miljölagstiftning, för att korri-
gera missförhållandena.

Förvaltningsåtgärderna i fråga om badvatten som 
klassificerats som dåligt ska inledas senast i början av 
den badsäsong som följer på klassificeringen.

Bestämmelser om förhindrande, minskande och un-
danröjande av orsakerna till förorening finns i vatten- 
och miljöskyddslagstiftningen.

Om badvattnet har klassificerats som dåligt ska myn-
digheten utfärda en anvisning om att undvika bad eller 
förbjuda bad på badstranden i fråga antingen för en viss 
tid eller permanent, för minst en badsäsong, i syfte att 
förhindra att någon utsätts för förorenat badvatten.

Om badvattnet klassificeras som dåligt under fem 
på varandra följande år eller om orsaken till att vattnet 
är dåligt är sådan att det i praktiken eller till skälig 
kostnad är omöjligt att uppnå en tillfredsställande 
nivå, ska myndigheten permanent förbjuda bad vid 
badstranden för minst en badsäsong.

Om ett enstaka undersökningsresultat eller en en-
staka observation av cyanobakterier överskrider den 
åtgärdsgräns som fastställts i tabell 2 i bilaga I eller 
om en organoleptisk observation av badvattnet över-
skrider den kvalitetsrekommendation som fastställts i 
tabell 3 i bilaga I, ska myndigheten utreda om över-
skridningen medför hälsorisker. Om överskridningen 
kan medföra hälsorisker, ska myndigheten vid behov 
meddela ägaren eller innehavaren av badstranden före-
skrifter enligt 80 § i landskapslagen (1967:36) om häl-
sovården om utfärdande av föreskrifter för avvärjande 
av hälsofara. Om den åtgärdsgräns som fastställts i 
tabell 2 i bilaga I överskrids ska koncentrationen för 
parametern i fråga kontrolleras genom att ytterligare 
prov tas på badvattnet. Dessutom ska förekomsten av 
cyanobakterier kontrolleras genom att organoleptiska 
observationer görs. Resultaten från de extra proven 
används inte för den bedömning och klassificering av 
badvattnets kvalitet som avses i 8:e stycket.

Myndigheten ska upprätta badvattenprofiler i enlig-
het med bilaga IV. Varje badvattenprofil får omfatta 
ett enda badvatten eller flera angränsande badvatten. 
Badvattenprofiler ska första gången upprättas senast 
den 1 mars 2011. Badvattenprofilerna ska ses över 
och uppdateras i enlighet med bilaga IV. När bad-
vattenprofiler upprättas, ses över och uppdateras ska 
man på lämpligt sätt använda de data som erhållits 
vid övervakning och bedömning enligt vattenlagen 
(1996:61) för landskapet Åland och som är relevanta 
för detta beslut.

Om en badvattenprofil tyder på att det finns risk för 
utbredning av cyanobakterier, ska en lämplig kontroll 
ske så att eventuella hälsorisker kan konstateras i tid. 
Om en utbredning av cyanobakterier inträffar och en 
hälsorisk konstateras eller befaras, ska lämpliga för-
valtningsåtgärder omedelbart vidtas av myndigheten 
för att förhindra att någon utsätts för fara, bland annat 
genom information till allmänheten.

Om badvattenprofilen tyder på en tendens till ut-
bredning av makroalger och/eller marina alger ska 
myndigheten genomföra undersökningar för att avgö-
ra om de kan godtas och om det föreligger hälsorisker, 
ska lämpliga förvaltningsåtgärder vidtas, bland annat 
genom information till allmänheten.

Badvatten ska okulärbesiktigas i fråga om förore-
ningar, t.ex. tjärrester, glas, plast, gummi eller annat 
avfall. Om en sådan förorening hittas, ska myndighe-
ten vidta lämpliga förvaltningsåtgärder, bland annat 
vid behov genom information till allmänheten.

Myndigheten ska se till att allmänheten ges tillfälle 
att få information samt att lägga fram förslag och 
synpunkter om sådant som gäller verkställigheten av 
detta beslut och att lägga fram förslag eller synpunk-
ter gällande främst upprättandet, översynen och upp-
dateringen av den förteckning över badstränder som 
avses i 5:e stycket.

Ägaren eller innehavaren av en allmän badstrand 
ska i samarbete med myndigheten ska se till att föl-
jande information finns tydligt uppsatt för allmänhe-
ten vid badstranden:

a) Badvattnets aktuella klassificering, enligt bilaga 
II, samt badförbud eller avrådan från bad genom en 
tydlig och lättbegriplig godkänd skylt eller symbol.

b) En allmän lättfattlig beskrivning av badvattnet, 
på grundval av den badvattenprofil som upprättats i 
enlighet med bilaga IV.

c) När det gäller badvatten som är utsatta för kort-
varig förorening ska det finnas:

- meddelande om att badvattnet är utsatt för kortva-
rig förorening,

- upplysning om antalet dagar då bad var förbjudet 
eller avråddes från under den föregående badsäsongen 
på grund av sådan förorening, och

- en varning när sådan förorening förutses eller re-
dan finns.

d) Information om onormala situationers art och 
förväntade varaktighet under sådana förhållanden.

e) Om bad är förbjudet eller avråds från; ett anslag 
med upplysning till allmänheten om detta och skälen 
till det.

f) Om ett permanent badförbud eller en permanent 
avrådan från bad utfärdas; ett anslag med upplysning 
till allmänheten om att det berörda området inte läng-
re är badvatten samt skälen till detta.

g) En hänvisning till var man kan få mer fullstän-
dig information, med adressuppgifter till ägaren eller 
innehavaren samt till myndigheten, i enlighet med 
16:e stycket.

Myndigheten ska använda lämpliga medier och tek-
niker, till exempel Internet, för att aktivt och snabbt 
sprida den information om badvattnet som avses i 
stycket ovan och även följande information:

a) En förteckning över badvatten.
b) Klassificering av varje badvatten under de se-

naste tre åren och dess badvattenprofil, med resultaten 
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från den kontroll som genomförts enligt detta beslut 
sedan den senaste klassificeringen.

c) När det gäller badvatten som klassificerats som 
dåligt; information om orsakerna till föroreningen och 
de åtgärder som vidtagits för att förhindra att badande 
utsätts för föroreningen och för att hantera orsakerna 
till den på det sätt som anges i 9:e stycket.

d) När det gäller badvatten som är utsatta för kort-
varig förorening; allmän information om:

- förhållanden som sannolikt leder till förorening,
- sannolikheten för en sådan förorening och dess 

sannolika varaktighet,
- orsakerna till föroreningen och de åtgärder som 

vidtagits för att förhindra, minska och undanröja dem.
Den förteckning som nämns i led a ska finnas till-

gänglig varje år innan badsäsongen inleds. Resultaten 
av den kontroll som avses i led b ska göras tillgäng-
liga på Internet när analysen har avslutats.

Den information som avses i detta stycke ska spri-
das utan dröjsmål. Informationen ska ges senast från 
och med början av badsäsongen 2012. Information 
om den anvisning eller det permanenta badförbud 
som myndigheten meddelat med stöd av 9:e stycket 
mom. 3 ska dock tillhandahållas innan den badsäsong 
som följer på klassificeringen inleds och under bad-
säsongen.

Myndigheten ska varje år senast den 30 april till 
landskapsregeringen överlämna den förteckning över 
badstränder som avses i 5:e stycket mom. 1 samt skä-
len till förändringar i förteckningen jämfört med fö-
regående år.

Förteckningen över badstränder ska lämnas första 
gången för badsäsongen 2008 och den ska offentlig-
göras senast före badsäsongen 2012.

Myndigheten ska till landskapsregeringen inom en 
månad efter badsäsongens slut överlämna resultaten 
från undersökningarna av de prover som tagits en-
ligt kontrollplanen, resultaten från de organoleptiska 
observationerna, resultaten från bedömningen och 
klassificeringen av badvattnet, en beskrivning av be-
tydande förvaltningsåtgärder som vidtagits och skälen 
till att kontrollerna enligt kontrollplanen tillfälligt av-
brutits till följd av en onormal situation.

Informationen ska lämnas första gången när badsä-
songen 2008 är slut.

Resultaten från klassificeringen av badvattnet ska 
lämnas första gången när den första klassificeringen 
av badvattnet genomförts efter att badsäsongen 2011 
är slut.

Vid mikrobiologiska kontrollundersökningar av 
badvattnets kvalitet ska de analysmetoder som fast-
ställts i tabell 1 i bilaga I, eller sådana metoder som 
testade enligt standard SFS-EN ISO 17994 motsva-
rar de standardiserade analysmetoder som fastställts 
i tabell 1 i bilaga I, användas. Proven ska hanteras i 
enlighet med de krav som fastställts i bilaga V.

Detta beslut träder i kraft den 27 mars 2008. Genom 
beslutet upphävs Ålands landskapsregerings beslut 

(1997:102) om kvalitetskrav på och kontroll av vatt-
net vid allmänna badstränder och badplatser.

Bilaga I

Krav och rekommendationer för badvatten-
kvaliteten

Tabell 1. Gränsvärden som använts vid bedömningen 
och klassificeringen av badvattenkvaliteten

 

 

 

 

 

 

 

 

* Baserat på 95-percentilen.
** Baserat på 90-percentilen.

Anmärkningarna:
1) Analysmetoden SFS-EN ISO 7899-1 eller SFS-EN ISO 
7899-2
2) Analysmetoden SFS-EN ISO 9308-3, SFS-EN ISO 9308-1 
eller Colilert® Quantitray-metoden

Tabell 2. Åtgärdsgränser för enstaka undersöknings-
resultat eller enstaka observationer av cyanobakterier
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Tabell 3. Kvalitetsrekommendationer för enstaka or-
ganoleptiska observationer

 

 
 

 

 

Anmärkning:
1) Skall kontrolleras, om de bedömts vara en riskfaktor enligt 
badvattenprofilen.

Bilaga II

Bedömning och klassificering av badvatten-
kvaliteten

1. Utmärkt kvalitet
Badvattnet skall klassificeras som utmärkt om 

95-percentilvärdena1) för resultaten från den senaste 
bedömningsperioden2) är lika stora eller mindre än de 
värden på utmärkt kvalitet som anges i tabell 1 i bi-
laga I, och om badvattnet är utsatt för kortvarig föro-
rening på villkor att

i) följande adekvata förvaltningsåtgärder vidtas: 
kontroll, övervakning och system för tidig varning in-
klusive varningar eller, när det behövs, badförbud för 
att förhindra att badande utsätts för förorening,

ii) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att för-
hindra, minska eller undanröja orsakerna till förore-
ningen,

iii) antalet prov som inte beaktats vid kortvarig 
förorening inte utgjorde mer än 15 % av det totala an-
talet prov i de kontrollplaner som har fastställts för 
den bedömningsperioden eller inte mer än ett prov per 
badsäsong.

2. Bra kvalitet
Badvattnet skall klassificeras som bra om 95-per-

centilvärdena1) för resultaten från den senaste be-
dömningsperioden2) är lika stora eller mindre än de 
värden på bra kvalitet som anges i tabell 1 i bilaga 
I, men dock inte uppnår utmärkt kvalitet, och om 
badvattnet är utsatt för kortvarig förorening på vill-
kor att

i) följande adekvata förvaltningsåtgärder vidtas: 
kontroll, övervakning och system för tidig varning in-
klusive varningar eller, när det behövs, badförbud för 
att förhindra att badande utsätts för förorening,

ii) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att för-
hindra, minska eller undanröja orsakerna till förore-
ningen,

iii) antalet prov som inte beaktats vid kortvarig 
förorening inte utgjorde mer än 15 % av det totala an-
talet prov i de kontrollplaner som har fastställts för 
den bedömningsperioden eller inte mer än ett prov per 
badsäsong.

3. Tillfredsställande kvalitet
Badvattnet skall klassificeras som tillfredsställande 

om 90-percentilvärdena1) för resultaten från den se-
naste bedömningsperioden2) är lika stora eller mindre 
än de värden på tillfredsställande kvalitet som anges i 
tabell 1 i bilaga I, men dock inte uppnår bra kvalitet, 
och om badvattnet är utsatt för kortvarig förorening 
på villkor att

i) följande adekvata förvaltningsåtgärder vidtas: 
kontroll, övervakning och system för tidig varning in-
klusive varningar eller, när det behövs, badförbud för 
att förhindra att badande utsätts för förorening,

ii) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att för-
hindra, minska eller undanröja orsakerna till förore-
ningen,

iii) antalet prov som inte beaktats vid en kortvarig 
förorening inte utgjorde mer än 15 % av det totala an-
talet prov i de kontrollplaner som har fastställts för 
den bedömningsperioden eller inte mer än ett prov per 
badsäsong.

4. Dålig kvalitet
Badvattnet skall klassificeras som dåligt om 90-per-

centilvärdena1) för resultaten från den senaste bedöm-
ningsperioden2) är större än de värden på dålig kvalitet 
som anges i tabell 1 i bilaga I.

Anmärkningarna:
1) Percentilen grundar sig på uppskattning av percentilen för, 
log10-värdet av den normala sannolikhetstätheten för undersök-
ningsresultaten från de mikrobiologiska kontrollerna av bad-
vattnet, och den erhålls på följande sätt:
i) Ta, log10-värdet för alla undersökningsresultat. (Om bakte-
riehalten är noll, ta log10-värdet av detektionsgränsen för den 
använda analysmetoden.)
ii) Beräkna det aritmetiska medelvärdet av log10-värdena (μ).
iii) Beräkna standardavvikelserna för log10-värdena (σ).
Percentilerna erhålls genom följande ekvation:
90- percentil = antilog (μ + 1,282 σ)
95- percentil = antilog (μ + 1,65 σ)
2) Med den senaste bedömningsperioden avses de fyra senaste 
badsäsongerna eller den tidsperiod som avses i 8 stycket 3 mom.

Bilaga III

Kontroll och övervakning av badvattenkva-
liteten

Ett badvattenprov skall tas cirka två veckor innan 
varje badsäsong inleds. Utöver detta prov skall alltid 
minst tre prover tas och analyseras under badsäsongen.

Provtagningsdagarna ska fördelas jämnt över hela 
badsäsongen så att intervallet mellan provtagningsda-
garna aldrig överstiger en månad.

Kortvarig förorening
För att bekräfta att en kortvarig förorening har upp-

hört och badvattnets kvalitet återgått till normal nivå 
skall ytterligare ett eller flera prov tas när situationen 
är över. Dessa prov skall inte beaktas i den bedömning 
och klassificering av badvattenkvaliteten som avses i 
8 stycket 1 mom. Om det finns behov av att ersätta 
ett prov enligt kontrollplanen som lämnats obeaktat 
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vid en kortvarig förorening, skall ytterligare ett prov 
tas inom en vecka efter det att den kortvariga förore-
ningen upphört.

Bilaga IV

Upprättande och översyn av badvatten-
profilen

I badvattenprofilen skall ingå följande:
1) en beskrivning av badvattnets fysikaliska, geo-

grafiska och hydrologiska egenskaper och av andra 
ytvatten i tillrinningsområdet för det aktuella badvatt-
net som kan vara en föroreningskälla, som är relevan-
ta med tanke på syftet med detta beslut och i enlighet 
med vattenlagen,

2) en bestämning och bedömning av förorenings-
källor som kan påverka badvattnets kvalitet och skada 
de badandes hälsa,

3) sannolikheten för en sådan ansamling av cyano-
bakterier på ytan av badvattnet eller på badstranden 
som kan upptäckas med blotta ögat,

4) sannolikheten för utbredning av makroalger och/
eller fytoplankton,

5) i de fall då bedömningen enligt 2 punkten visar att 
det finns risk för kortvarig förorening, information om:

i) förväntad karaktär, frekvens och varaktighet hos 
den förväntade kortvariga föroreningen,

ii) orsakerna till föroreningen, inklusive de förvalt-
ningsåtgärder som vidtagits och tidsplanen för att eli-
minera föroreningskällorna,

iii) de förvaltningsåtgärder som vidtagits vid kort-
variga föroreningar samt kontaktuppgifter för de 
myndigheter som är ansvariga för åtgärderna,

6) kontrollpunkternas placering.

Om badvattnet klassificerats som bra, tillfredsstäl-
lande eller dåligt, skall badvattenprofilen ses över 
regelbundet och vid behov uppdateras. Den frekvens 
med vilken översynen åtminstone ska äga rum be-
stäms enligt följande tabell:

Tabell 1: Frekvensen för översyn av badvattenpro-
filen

 
 

 
 

Om badvattnet klassificerats som utmärkt, skall 
badvattenprofilen ses över och vid behov uppdateras 
endast om klassificeringen ändras till bra, tillfredsstäl-
lande eller dålig.

Om omfattande konstruktionsarbeten och ändrings-
arbeten som har stor inverkan på badvattnet görs vid 
badstranden eller i närheten, skall badvattenprofilen 
uppdateras innan nästa badsäsong börjar.

Informationen enligt 1 och 2 punkten skall anges på 
en detaljerad karta alltid då det i praktiken är möjligt.

Bilaga V

Krav för hantering av prover för mikrobiolo-
giska analyser

1. Kontrollpunkter
Badvattenproverna ska om möjligt tas 30 centimeter 

under vattenytan i vatten som är minst 1 meter djupt.

2. Sterilisering av provbehållare
Provbehållarna ska
- genomgå sterilisering i autoklav vid 121 °C under 

minst 15 minuter, eller
- genomgå torrsterilisering vid 160-170 °C i minst 

en timme, eller
- vara provbehållare som steriliserats av tillverkaren.

3. Provtagning
Provbehållarens volym beror på den mängd vatten 

som behövs för varje parameter som ska analyseras. 
Minimivolymen är i allmänhet 250 ml.

Provbehållarna ska vara av genomskinligt eller 
ofärgat material (glas, polyeten eller polypropen).

Provtagningen ska utföras aseptiskt.

Proverna ska märkas med vattenfast penna både på 
provbehållaren och i provtagningsprotokollet.

4. Förvaring och transport av prover före analys
Badvattenproverna ska under transporten skyddas 

från ljus.

Proverna ska förvaras vid en temperatur på om-
kring 4°C i en kylväska eller i kylskåp. Om transpor-
ten väntas ta mer än fyra timmar ska proverna vara 
nedkylda under transporten.

Proverna ska analyseras så fort som möjligt efter att 
de tagits, helst under en och samma arbetsdag. Tiden 
mellan provtagning och analys får inte vara mer än 
24 timmar och under den tiden ska proverna förvaras 
mörkt och vid en temperatur på 4 ± 3°C.

L 8 Ålands landskapsregerings beslut 
(2010:44) om kvalitetskraven och 
övervakningen i fråga om vattnet vid 
små allmänna badstränder

1 §. Tillämpningsområde
Detta beslut tillämpas på kontroll och övervakning 

av badvattnets kvalitet samt på tillhandahållande av 
information om badvattnets kvalitet vid små allmänna 
badstränder.
2 §. Definitioner

I detta beslut avses med
1) liten allmän badstrand en sådan allmän bad-

strand som under badsäsongen beräknas besökas av 
mindre än 100 badande per dag,

2) badsäsong perioden mellan 15 juni och 31 au-
gusti.
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3 §. Åtgärdsgränser och kvalitetsrekommendationer 
för badvatten

Badvattnet får inte utgöra en risk för de badandes 
hälsa. Åtgärdsgränser för enstaka undersökningsre-
sultat och för enstaka observationer av cyanobakterier 
har fastställts i tabell 1 i bilaga I.

Badvattnet ska också i övrigt vara lämpligt för an-
vändningsändamålet. En kvalitetsrekommendation 
för användbarhet har fastställts i tabell 2 i bilaga I.

4 §. Regelbunden kontroll och övervakning av badvat-
tenkvaliteten

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) 
ska inför varje badsäsong upprätta en förteckning 
över de allmänna badstränder som omfattas av detta 
beslut. Förteckningen över badstränder ska upprättas 
första gången för badsäsongen 2010.

ÅMHM ska övervaka badvattenkvaliteten vid dessa 
badstränder genom regelbundna undersökningar som 
ska innefatta analyser och organoleptiska observatio-
ner enligt tabellerna i bilaga I och genomföras i enlig-
het med bilaga II.

5 §. Provtagning och analysmetoder
Badvattenprov ska tas vid den del av badstranden 

där ett stort antal personer förväntas bada eller där det 
förväntas att risken för förorening är störst.

Om någon annan än ÅMHM tar proverna, ska 
ÅMHM säkerställa att den som tar proverna vet vilka 
de allmänna principerna i anslutning till provtagning 
är. Undersökningsresultaten från kontrollen och andra 
uppgifter om de organoleptiska observationer av bad-
vattnet som gjorts ska omedelbart lämnas till ÅMHM.

På analysmetoderna tillämpas vad som föreskrivs 
om analysmetoder i statsrådets förordning om labo-
ratorier som utför undersökningar enligt livsmedels-
lagen (23/2006) och hälsoskyddslagen (1174/2004). 
Proven ska hanteras i enlighet med de krav som fast-
ställts i bilaga III.

6 §. Tillsynsmyndighetens skyldigheter
Om ett enstaka undersökningsresultat eller en en-

staka observation av cyanobakterier överskrider den 
åtgärdsgräns som fastställts i tabell 1 i bilaga I eller 
om en organoleptisk observation av badvattnet över-
skrider den kvalitetsrekommendation som fastställts i 
tabell 2 i bilaga I, ska ÅMHM utreda om överskrid-
ningen medför hälsorisker.

Om överskridningen kan medföra hälsorisker, ska 
ÅMHM vid behov meddela ägaren eller innehavaren 
av badstranden föreskrifter enligt 79-80 §§ landskaps-
lagen (1967:36) om hälsovården om vidtagande av 
korrigerande åtgärder samt behövliga anvisningar och 
föreskrifter för att förhindra hälsoriskerna.

Om den åtgärdsgräns som fastställts i tabell 1 i bi-
laga I överskrids ska koncentrationen för parametern 
i fråga kontrolleras genom att ytterligare prov tas 
på badvattnet. Förekomsten av cyanobakterier ska 
kontrolleras genom att organoleptiska observationer 
görs.

7 §. Information till allmänheten och allmänhetens 
medverkan

Ägaren eller innehavaren av en badstrand ska i 
samarbete med ÅMHM se till att följande information 
finns synligt uppsatt för allmänheten vid badstranden:

1) resultaten av de kontrollundersökningar och or-
ganoleptiska observationer som gjorts under inneva-
rande badsäsong och tolkningarna av resultaten,

2) anvisningar och föreskrifter för att förhindra häl-
soriskerna om sådana har meddelats samt orsakerna 
till att de har meddelats,

3) information om de korrigerande åtgärder som 
vidtagits med stöd av 6 § 2 mom.,

4) kontaktuppgifter för ägaren eller innehavaren av 
badstranden samt för ÅMHM.

Den information som avses ovan ska ges utan 
dröjsmål.

ÅMHM ska se till att allmänheten ges tillfälle att 
få information samt att lägga fram förslag om och 
synpunkter på den förteckning över badstränder som 
avses i 4 § 1 mom. i detta beslut.
8 §. Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2010.

Bilaga I

Åtgärdsgränser och kvalitetsrekommenda-
tioner för badvatten

Tabell 1. Åtgärdsgränser för enstaka undersöknings-
resultat eller enstaka observationer av cyanobakterier

 

 

Tabell 2. En kvalitetsrekommendation för enstaka or-
ganoleptiska observationer

 
 

 

 

Bilaga II

Kontroll och övervakning av badvattenkva-
liteten

Under badsäsongen ska alltid minst tre prover tas 
och analyseras.

Provtagningsdagarna ska fördelas jämnt över hela 
badsäsongen.
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Bilaga III

Krav för hantering av prover för mikrobiolo-
giska analyser

1. Kontrollpunkter
Badvattenproverna ska om möjligt tas 30 centi-

meter under vattenytan i vatten som är minst 1 meter 
djupt.

2. Sterilisering av provbehållare
Provbehållarna ska
- genomgå sterilisering i autoklav vid 121 °C under 

minst 15 minuter, eller
- genomgå torrsterilisering vid 160-170 °C i minst 

en timme, eller
- vara provbehållare som steriliserats av tillverka-

ren.

3. Provtagning
Provbehållarens volym beror på den mängd vatten 

som behövs för varje parameter som ska analyseras. 
Minimivolymen är i allmänhet 250 ml.

Provbehållarna ska vara av genomskinligt eller 
ofärgat material (glas, polyeten eller polypropen).

Provtagningen ska utföras aseptiskt.
Proverna ska märkas med vattenfast penna både på 

provbehållaren och i provtagningsprotokollet.

4. Förvaring och transport av prover före analys
Badvattenproverna ska under transporten skyddas 

från ljus.
Proverna ska förvaras vid en temperatur på om-

kring 4°C i en kylväska eller i kylskåp. Om transpor-
ten väntas ta mer än fyra timmar ska proverna vara 
nedkylda under transporten.

Proverna ska analyseras så fort som möjligt efter att 
de tagits, helst under en och samma arbetsdag. Tiden 
mellan provtagning och analys får inte vara mer än 
24 timmar och under den tiden ska proverna förvaras 
mörkt och vid en temperatur på 4 ± 3°C.

L 9 Landskapslag (2007:26) om tillämpning 
i landskapet Åland av livsmedelslagen

1 §. Vid tillverkning och hantering av livsmedel skall 
livsmedelslagen (FFS 23/2006) tillämpas i landskapet 
Åland med de undantag som följer av denna lag.

Ändringar av livsmedelslagen skall tillämpas i 
landskapet från det att de träder i kraft i riket.

Se La 201 FL II.

2 §. Den information som enligt livsmedelslagen skall 
ges om livsmedlen skall i landskapet vara skriven på 
svenska.
3 §. De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedels-
lagen ankommer på statens myndigheter ska i land-
skapet skötas av landskapsregeringen och de uppgif-
ter som ankommer på kommunerna och kommunala 
myndigheter ska skötas av Ålands miljö- och hälso-

skyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar 
sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på områ-
det. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska 
dock även utföra köttbesiktningen och övervakningen 
i anslutning därtill och sköta tillsynen över den första 
ankomstplatsen för animaliska livsmedel. (2011/84)

Hänvisningar i livsmedelslagen till bestämmelser i 
rikslagstiftningen skall avse motsvarande bestämmel-
ser i landskapslagstiftningen.

Bestämmelser om avgifter finns i landskapslagen 
(1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.
4 §. Oavsett vad som sägs i livsmedelslagen kan land-
skapsregeringen besluta att livsmedel som enligt gäl-
lande bestämmelser i Sverige får saluföras där även 
får säljas och överlåtas i landskapet. Detta gäller dock 
inte kött och köttprodukter eller livsmedel som land-
skapet inte har rätt att lagstifta om. I beslutet skall 
livsmedlets handelsnamn anges samt namnet på den 
som tillverkat eller berett livsmedlet och eventuella 
andra uppgifter som behövs för att ytterligare speci-
ficera livsmedlet.
4a §. (2009/15) En jägare får för konsumtion i land-
skapet årligen sälja högst två obesiktigade djurenheter 
kött från frilevande vilt till konsumenter och livsmed-
elsföretagare för direkt vidareförsäljning till konsu-
menter.

I denna lag avses med begreppet
1) frilevande vilt frilevande vilt av älg eller rådjur,
2) jägare den som har jakträtt i enlighet med jaktla-

gen (1985:31) för landskapet Åland, eller som annars 
har rätt att utöva jakt och som har fällt det frilevande 
vilt som avses i 1 mom.,

3) livsmedelsföretagare de fysiska eller juridiska 
personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslag-
stiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver, 
dock så att jägaren inte är livsmedelsföretagare i den 
betydelse som avses i denna lag,

4) inälvor organ från bröst-, buk- och bäckenhålor, 
luft- och matstrupe samt med

5) djurenhet den kvantitet som anges i följande ta-
bell:

Jägare kan avpälsa djurkroppar av frilevande vilt 
samt behandla dem med sedvanlig hängning, kylning, 
styckning och infrysning. Köttet kan levereras som 
hela slaktkroppar, i delar eller som styckningsdetaljer, 
dock inte som malet kött, till en eller flera konsumen-
ter eller till en eller flera livsmedelsföretagare. Andra 
inälvor än tungan får inte säljas.

Livsmedelsföretagare ska hantera kött av obesikti-
gade djurkroppar från frilevande vilt i ändamålsenliga 
utrymmen samt ha ett av Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet godkänt dokumenterat egenkon-
trollsystem av vilket framgår verksamhetsrutiner för 
köttets hantering.
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5 §. (2007/122) Beslut som fattats enligt denna lag 
överklagas enligt bestämmelserna i livsmedelslagen. 
I Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets beslut 
i ärende som avses i denna lag får ändring sökas 
i enlighet med vad som sägs i 19 § landskapslagen 
(2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-
dighet.
6 §. Den som bryter mot bestämmelserna i denna lag 
straffas med böter, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag.
7 §. Landskapsregeringen kan inom landskapets be-
hörighet genom landskapsförordning besluta att för-
fattningar som utfärdats med stöd av livsmedelslagen 
skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de 
ändringar landskapsregeringen föreskriver.
8 §. Landskapsregeringen kan inom landskapets behö-
righet i landskapsförordning besluta om genomföran-
det i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägen-
heter som avses i denna lag.

Landskapsregeringen kan i landskapsförordning 
besluta närmare om krav på hantering av kött från 
frilevande vilt samt om den spårbarhet och den egen-
kontroll som avseende kött från frilevande vilt krävs 
av en livsmedelsföretagare. (2009/15)

Ikraftträdelsebestämmelse (2007:26):
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
Genom denna lag upphävs landskapslagen 

(1977:43) om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om livsmedel och landskapslagen 
(1997:97) om tillämpning i landskapet Åland av la-
gen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livs-
medel.

Landskapsförordningen (2006:88) om tillämpning 
i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel 
och livsmedelshygien som utfärdats med stöd av de 
upphävda lagarna förblir i kraft.

L 10 Landskapsförordning (2011:94) om 
tillämpning av riksförfattningar om 
livsmedel och livsmedelshygien

1 §. Författningar om livsmedel
Följande riksförfattningar om livsmedel ska tilläm-

pas i landskapet:
1. Handels- och industriministeriets beslut om 

verkställigheten av vissa av Europeiska gemenskaper-
nas direktiv om livsmedel (FFS 1312/1993).

2. Förordningen om djupfrysta livsmedel (FFS 
165/1994).

3. Handels- och industriministeriets beslut om 
hönsägg och andra fågelägg (FFS 1331/1995).

4. Handels- och industriministeriets beslut om kött 
och köttvaror (FFS 138/1996).

5. Handels- och industriministeriets beslut om 
sammansättningen hos och påskrifter för korv (FFS 
139/1996).

6. Handels- och industriministeriets beslut om 
barnmat (FFS 789/1997).

7. Handels- och industriministeriets beslut om bant-
ningspreparat (FFS 904/1997).

8. Handels- och industriministeriets beslut om glass 
(FFS 4/1999).

9. Handels- och industriministeriets förordning 
om livsmedel för speciella medicinska ändamål (FFS 
406/2000).

10. Handels- och industriministeriets förordning 
om kaffe- och cikoriaextrakt (FFS 675/2000).

11. Handels- och industriministeriets förordning 
om socker (FFS 446/2003).

12. Handels- och industriministeriets förordning 
om honung (FFS 447/2003).

13. Handels- och industriministeriets förordning 
om kakao- och chokladprodukter (FFS 451/2003).

14. Handels- och industriministeriets förordning 
om vissa former av konserverad, helt eller delvis de-
hydratiserad mjölk (FFS 458/2003).

15. Handels- och industriministeriets förordning 
om sylt av frukt, gelé och marmelad samt vissa andra 
produkter (FFS 474/2003).

16. Handels- och industriministeriets förordning 
om saft och vissa liknande produkter (FFS 943/2004).

17. Handels- och industriministeriets förordning om 
provtagnings- och mätmetoder som används vid över-
vakningen av djupfrysta livsmedel (FFS 101/2006).

18. Handels- och industriministeriets förordning 
om saluföring av matsvampar (FFS 489/2006).

19. Handels- och industriministeriets förordning 
om saluföring av matpotatis (FFS 690/2006).

20. Handels- och industriministeriets förordning 
om ost (FFS 856/2007).

21. Handels- och industriministeriets förordning 
om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (FFS 
1216/2007).

22. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
kosttillskott (FFS 78/2010).

23. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
livsmedel för särskilda ändamål (FFS 121/2010).

24. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om fruktjuice och vissa liknande produkter (FFS 
1054/2010).

2 §. Författningar om tillsatser och främmande ämnen 
i livsmedel

Följande riksförfattningar om tillsatser och främ-
mande ämnen i livsmedel ska tillämpas i landskapet:

1. Förordningen om tillsatsämnen för livsmedel 
(FFS 521/1992).

2. Handels- och industriministeriets beslut om färg-
ämnen för användning i livsmedel och alkoholdrycker 
(FFS 1756/1995).

3. Handels- och industriministeriets anvisningar om 
högsta halter av vissa biologiska orenheter i livsmedel 
(FFS 135/1996).

4. Handels- och industriministeriets beslut om 
högsta tillåtna halt för nitrat i vissa grönsaker (FFS 
688/1998).

5. Handels- och industriministeriets förordning om 
behandling av livsmedel med joniserande strålning 
(FFS 852/2000).
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6. Handels- och industriministeriets förordningar 
om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt 
och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggproduk-
ter (FFS 273/2001, 500/2001, 1183/2001, 104/2002, 
727/2002, 952/2002, 1190/2002, 241/2003, 308/2003, 
475/2003, 476/2003, 633/2003, 777/2003, 464/2004, 
620/2004, 869/2004, 1090/2004, 143/2005, 909/2005, 
935/2005, 81/2006, 175/2006, 262/2006, 319/2006, 
383/2006, 554/2006, 732/2006, 733/2006, 955/2006, 
1008/2006, 245/2007, 263/2007, 515/2007, 754/2007, 
814/2007, 822/2007, 887/2007, 967/2007, 1037/2007 
och 1092/2007).

7. Handels- och industriministeriets förordning om 
högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i 
livsmedel (FFS 237/2002).

8. Handels- och industriministeriets förordning om 
sötningsmedel för användning i livsmedel och alko-
holdrycker (FFS 117/2005).

9. Handels- och industriministeriets förordning om 
de nationella arrangemang som ikraftträdandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineral-
ämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter 
(FFS 726/2007).

10. Handels- och industriministeriets förordning om 
andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker 
än sötningsmedel och färgämnen (FFS 752/2007).

11. Handels- och industriministeriets förordning 
om resterna av bekämpningsmedel i barnmat (FFS 
1215/2007).

12. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
förpackat vatten (FFS 166/2010).

13. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa 
bestämningsmetoder (FFS 110/2011).

14. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
processhjälpmedel i livsmedel (FFS 1020/2011).

3 §. Författningar om livsmedelsförpackningar och 
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Följande riksförfattningar om livsmedelsförpack-
ningar och produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel ska tillämpas i landskapet:

1. Handels- och industriministeriets beslut om tung-
metaller som övergår från förnödenheter som kommer 
i beröring med livsmedel (FFS 268/1992).

2. Handels- och industriministeriets beslut om 
grundregler som behövs för undersökning av migra-
tion av beståndsdelar i förnödenheter av plast som 
kommer i beröring med livsmedel (FFS 487/1998).

3. Handels- och industriministeriets förord-
ning om förpackningspåskrifter för livsmedel (FFS 
1084/2004).

4. Handels- och industriministeriets förordning om 
förnödenheter av plast som kommer i beröring med 
livsmedel (FFS 141/2005).

5. Handels- och industriministeriets förordning om 
förnödenheter av plast som kommer i beröring med 
livsmedel (FFS 181/2005).

6. Handels- och industriministeriets förordning om 
regenererad cellulosafilm som används vid framställ-

ningen av förnödenheter som kommer i beröring med 
livsmedel (FFS 697/2005).

7. Handels- och industriministeriets förordning om 
keramiska förnödenheter som kommer i beröring med 
livsmedel (FFS 165/2006).

8. Handels- och industriministeriets förordning om 
förnödenheter av plast som kommer i beröring med 
livsmedel (FFS 762/2006).

9. Handels- och industriministeriets förordning om 
förnödenheter av plast som kommer i beröring med 
livsmedel (FFS 1065/2007).

10. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
förnödenheter av plast som kommer i beröring med 
livsmedel (FFS 107/2009).

11. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (FFS 
588/2009).

12. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 
om informationsmaterial om föda för spädbarn och 
småbarn (FFS 267/2010).

13. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
förnödenheter av plast som kommer i beröring med 
livsmedel (FFS 106/2011).

4 §. Författningar om livsmedelshygien
Följande riksförfattningar om livsmedelshygien ska 

tillämpas i landskapet:
1. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ana-

lys- och testmetoder för obehandlad mjölk, mjölk för 
tillverkning av mjölkbaserade produkter och värme-
behandlad konsumtionsmjölk (11/VLA/1998).

2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
provtagning enligt hygienlagen (3/VLA/2000).

3. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
verksamhet vid första ankomstplatser (FFS 118/2006).

4. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
kraven på primärproduktion för säkerställande av 
livsmedelssäkerheten (FFS 134/2006).

5. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung 
(37/VLA/2006).

6. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 
om det nationella genomförandet av överenskommel-
sen om internationell transport av lättfördärvliga livs-
medel och om specialutrustning för sådan transport 
(FFS 971/2006).

7. Statsrådets förordning om laboratorier som utför  
undersökningar enligt livsmedelslagen och hälso-
skyddslagen (FFS 1174/2006).

8. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung 
(1/VLA/2007).

9. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 
om utredning av matförgiftningsepidemier som sprids 
via livsmedel eller vatten (FFS 251/2007).

10. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler (FFS 
28/2009).

11. Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 
(FFS 420/2011).
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5 §. Författningar om kötthygien
Följande riksförfattningar om kötthygien ska till-

lämpas i landskapet:
1. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om 

uppföljning, bokföring av sjukdomsfrekvens och an-
mälan av sjukdomar som förekommer hos slaktsvin  
(30/VLA/1995).

2. Förordningen om statens köttbesiktningsperso-
nal (FFS 1337/1996).

3. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om 
bakteriologisk undersökning vid köttbesiktning  
(1/VLA/2000).

4. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
salmonellakontroll av slakterier och styckningsan-
läggningar (20/VLA/2001).

5. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
påvisande med mikrobiologisk metod av mikrobläke-
medelssubstanser vid köttbesiktning (21/VLA/2001).

6. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakte-
rier och på djurhållningsplatser (24/VLA/2006).

7. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
köttbesiktning (38/VLA/2006).

8. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
kontroll av campylobacter hos broiler (10/VLA/2007).

9. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
märkning av nötkött (FFS 434/2008).

10. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
saluföring av kalvkött (FFS 435/2008).

11. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller 
slakterier och styckningslokaler (7/VLA/2009).

12. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
ett program för kontroll av salmonella hos höns (FFS 
1172/2009). 

6 §. Ändring i riksförfattning
Ändringar i ovannämnda författningar ska tilläm-

pas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

7 §. Förvaltningsuppgifter
De förvaltningsuppgifter som staten har enligt 

ovannämnda författningar ska i landskapet skötas av 
landskapsregeringen till den del förvaltningen grun-
dar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på om-
rådet. Köttbesiktning och övervakning i anslutning 
därtill samt tillsynen över den första ankomstplatsen 
för animaliska livsmedel sköts dock av Ålands miljö- 
och hälsoskyddsmyndighet.

De förvaltningsuppgifter som kommunerna har en-
ligt ovannämnda författningar sköts i landskapet av 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, vad gäller 
uppgifter som faller inom landskapets behörighets-
område.

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen 
i ovannämnda författningar ska avse motsvarande be-
stämmelser i landskapslagstiftningen.

8 §. Språkkrav
Den information som ska finnas på livsmedel som 

saluförs i landskapet ska vara skriven på svenska.

Ikraftträdelsebestämmelse (2011:94):
Denna förordning träder i kraft den 1 december 

2011.
Genom denna förordning upphävs landskapsför-

ordningen (2010:35) om tillämpning av riksförfatt-
ningar om livsmedel och livsmedelshygien.

L 11 Landskapsförordning (2003:39) om 
livsmedelshygienisk kompetens

1 §. Livsmedelshygienisk kompetens
Den som bedriver verksamhet i vilken livsmedel 

som lätt blir förskämda hanteras ansvarar för att de 
som hanterar livsmedel i verksamheten har livsmed-
elshygienisk kompetens i rimlig proportion till det 
arbete de utför.

Detta betyder att de som hanterar lätt förskämbara 
livsmedel skall

a) förstå betydelsen av god personlig hygien och 
hygieniska förhållanden på arbetsplatsen,

b) kunna redogöra för de vanligaste mikroorganis-
mernas förekomst och egenskaper,

c) kunna redogöra för hur man förebygger matför-
giftningar,

d) kunna identifiera kritiska punkter i sin livsmed-
elshantering och förstå vikten av att dessa punkter 
kontrolleras i egenkontrollprogrammet,

e) vara motiverad att tillämpa hygieniska princi-
per och arbetsmetoder vid hantering av livsmedel i 
produktionsarbetet och vid rengöring av lokaler och 
redskap, samt

f) känna till vilka allmänna krav lagstiftningen stäl-
ler på hanteringen av livsmedel och vilken myndighet 
som svarar för livsmedelstillsynen.

Näringsidkaren skall som en del av egenkontrollen 
föra bok över den livsmedelshygieniska kompetensen 
hos de som hanterar livsmedel i verksamheten och på 
begäran visa dessa uppgifter för hälsonämnden eller 
landskapsregeringen.
2 §. Påvisande av livsmedelshygienisk kompetens

De som inte med handlingar kan styrka sin livs-
medelshygieniska kompetens skall efter anställning-
ens början testa sin livsmedelshygieniska kompetens 
genom ett kompetenstest.

Handlingar som styrker den livsmedelshygieniska 
kompetensen kan vara

1) examensintyg eller utdrag från studieregistret 
från utbildningar i vilka baskunskaper i livsmedels-
hygien ingår eller

2) andra utbildningar på minst 20 studieveckor el-
ler 800 timmar som syftar till att den studerande skall 
behärska arbetsuppgifter som kräver hantering av 
livsmedel eller

3) separata kurser i livsmedelshygien.
Bevis på godkänt kompetenstest gjort i någon an-

nan region inom EU gäller även på Åland.
2a §. (2006/44) Personer som inte behöver kunna styr-
ka sin livsmedelshygieniska kompetens

En person som endast arbetar i kassan eller med att 
servera färdiga portioner i en livsmedelslokal behö-
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ver inte ha kompetensintyg. Inte heller krävs kompe-
tensintyg av en person som är klient enligt lagen om 
klientens ställning och rättigheter inom socialvården 
(FFS 812/2000), som arbetar i arbetsverksamhet en-
ligt lagen angående specialomsorger om utvecklings-
störda (FFS 519/1977) eller i skyddat arbete enligt la-
gen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 
380/1987). Detsamma gäller en person som dömts till 
samhällstjänst enligt lagen om samhällstjänst (FFS 
1055/1996).
3 §. Kompetenstest

Avsikten med kompetenstestet är att uppskatta per-
sonens livsmedelshygieniska baskunskaper inom de 
områden som nämns i 1 §.

Kompetenstesterna sköts i landskapet inom ramen 
för restaurangutbildningen vid landskapets skolor av 
en utbildad kompetenstestare. (2006/44)

Kompetenstestet är skriftligt men kompetenstesta-
ren kan i enskilda fall anordna ett muntligt test.
4 §. Kompetensintyg

Kompetenstestaren skriver ut ett kompetensintyg 
till den som med godkänt betyg har genomgått kom-
petenstestet eller har genomgått en utbildning enligt 
2 § punkt 2 och 3.

Som kompetensintyg gäller även ett examensintyg 
över en sådan examen som nämns i 2 § punkt 1 eller 
ett utdrag ur studieregistret över studier som leder till 
en sådan examen, av vilket framgår att personen har 
avlagt studier enligt hygienkompetenskrav.

Kompetenstestaren kan på begäran skriva ut ett 
kompetensintyg åt en sådan person som avses i 
2 mom.

L 12 Landskapslag (1988:8) om tillämpning 
i landskapet Åland av riksförfattningar 
om produktsäkerhet (1995/59)

1 §. (1998/111) I syfte att förebygga risk för skada som 
konsumtionsvaror och konsumenttjänster kan orsaka 
på person eller egendom skall, med de undantag som 
följer av denna lag, följande författningar tillämpas i 
landskapet:

1) lagen om konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet (FFS 75/2004), nedan kallad konsu-
mentsäkerhetslagen,

2) lagen om kosmetiska produkter (FFS 22/2005),
3) lagen om leksakers säkerhet (FFS 287/1997) 

samt
4) lagen om underrättelser till Europeiska gemen-

skapernas kommission om åtgärder för att begränsa 
utsläppande på marknaden, saluföring och använd-
ning av vissa produkter som medför allvarlig risk 
(FFS 76/2004). (2006/21)

Ändringar i ovannämnda författningar skall tilläm-
pas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

Se Ft 502 och 509 FL I

2 §. Denna lag tillämpas inte då det i annan landskaps-
lag särskilt är stadgat om förebyggande av risker i 1 § 
1 mom. nämnt avseende.

Denna lag tillämpas inte i fråga om sådan närings-
utövning som enligt 27 och 29 §§ självstyrelselagen 
regleras genom rikslagstiftning. (1993/64)
3 §. (2007/123) De förvaltningsuppgifter som enligt 
de författningar som avses i 1 och 8 §§ ankommer 
på statens myndigheter skall i landskapet skötas av 
landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer 
på kommunerna och kommunala myndigheter skall 
skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, 
till den del förvaltningen grundar sig på landskapets 
lagstiftningsbehörighet på området.
4 §. (1995/59) Anvisningar, anteckningar och annan in-
formation som enligt de författningar som avses i 1 och 
8 §§ skall finnas på vara skall i landskapet vara skrivna 
åtminstone på svenska, om inte landskapsregeringen 
av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.
5 §. (2006/21) Bestämmelserna i 37, 38 och 39 §§ i 
konsumentsäkerhetslagen skall inte tillämpas i land-
skapet.

Hänvisningen i konsumentsäkerhetslagens 19 § till 
förvaltningslagen (FFS 434/2003) skall i landskapet 
avse landskapslagen (1971:42) om Ålands landskaps-
regering. Hänvisningen i konsumentsäkerhetslagens 
33 § till lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (FFS 621/1999) skall i landskapet avse 
landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars 
offentlighet.
6 §. (2007/123) I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens 
beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sö-
kas i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § land-
skapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet med beaktande av bestämmelserna 
i 34 och 35 §§ i konsumentsäkerhetslagen.
7 §. Den som bryter mot bestämmelserna i 4 § straffas 
med böter.
8 §. Landskapsregeringen kan inom landskapets behö-
righet genom landskapsförordning besluta att författ-
ningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses 
i 1 § skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade 
eller med de ändringar landskapsregeringen föreskri-
ver. (1998/111)

Landskapsregeringen kan inom landskapets behö-
righet i landskapsförordning besluta om genomföran-
det i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägen-
heter som avses i denna lag.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och 
tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom 
landskapsförordning.

L 13 Landskapsförordning (1995:64) om 
tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om produktsäkerhet

1 §. (2010/54) Författningar om produktsäkerhet
Följande riksförfattningar ska med de undantag 

som anges i denna förordning tillämpas i landskapet:
1) förordningen om de högsta tillåtna mängderna 

formaldehyd i vissa textilprodukter (FFS 210/1988),
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2) förordningen om brandsäkerhetskrav för stop-
pade sittmöbler (FFS 743/1990),

3) förordningen om brandsäkerhetskrav för mad-
rasser (FFS 57/1991),

4) förordningen om farliga livsmedelsimitationer 
(FFS 359/1991),

5) statsrådets förordning om uppgifter som skall 
lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster 
(FFS 613/2004),

6) handels- och industriministeriets förordning om 
kosmetiska produkter (FFS 75/2005),

7) statsrådets förordning om säkerställande av barn-
säkerheten hos tändare som släpps ut på marknaden 
och om förbud att på marknaden släppa ut leksakslik-
nande tändare (FFS 780/2006),

8) statsrådets förordning om maskiners säkerhet 
(FFS 400/2008),

9) arbets- och näringsministeriets förordning om 
förbud mot djurförsök för kosmetiska produkter (FFS 
108/2009),

10) statsrådets förordning om förbud mot utsläp-
pande och tillhandahållande på marknaden av kon-
sumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfuma-
rat (FFS 251/2009) samt

11) statsrådets förordning om krav på personlig 
skyddsutrustning som är avsedd att användas av kon-
sumenter (FFS 1101/2009).
2 §. Undantag från tillämpning av bestämmelser i de 
riksförfattningar som avses i 1 §

Denna förordning tillämpas inte då det i annan land-
skapslagstiftning särskilt är stadgat om förebyggande 
av risker i 1 § 1 mom. nämnt avseende. (2006/22)

Denna förordning tillämpas inte i fråga om sådan 
näringsutövning som enligt 27 och 29 §§ självstyrel-
selagen regleras genom rikslagstiftning. (2006/22)

Landskapsregeringen kan i särskilda fall godkänna 
en konsumtionsvara som produktsäker trots att sådant 
godkännande inte givits av riksmyndighet i enlighet 
med bestämmelse i 1 §.

3 §. Ändring i riksförfattning
Ändringar av de författningar som avses i 1 § skall 

tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i 
riket.
4 §. Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information 
som enligt de författningar som avses i 1 § skall fin-
nas på förpackning skall i landskapet vara skrivna åt-
minstone på svenska, om inte landskapsregeringen av 
särskilda skäl beviljar undantag från kravet.

5 §. Förvaltningsmyndigheter
De förvaltningsuppgifter som enligt de författning-

ar som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter 
skall i landskapet skötas av landskapsregeringen till 
den del förvaltningen grundar sig på landskapets lag-
stiftningsbehörighet på området och inte annat följer 
av bestämmelser i denna förordning.

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § an-
givna författningarna ankommer på kommunerna och 
kommunala myndigheter ska i landskapet handhas av 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, såvitt fråga 
är om uppgifter som faller inom landskapets behörig-
hetsområde. (2007/140)

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen 
i de författningar som avses i 1 § skall avse motsva-
rande bestämmelser i landskapslagstiftningen.
6 §. Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 
1995.

Ikraftträdelsebestämmelse (2006/22):
Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2006.
Den som tillverkar en konsumtionsvara som avses i 

statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas 
om konsumtionsvaror och konsumenttjänster, nedan 
kallad riksförordningen, får överlåta konsumtionsva-
ran till handeln fram till den 30 september 2006 även 
om de uppgifter som lämnats om varan vid överlåtel-
sen inte uppfyller de krav som följer av riksförord-
ningen under förutsättning att uppgifterna då lämnas i 
enlighet med de bestämmelser som gäller innan denna 
förordning träder ikraft. Detsamma gäller även för 
den för vilken konsumtionsvaran tillverkats och den 
som för in konsumtionsvaran till landskapet.

Även andra än de i 2 mom. nämnda näringsidkarna 
får sälja en konsumtionsvara som levererats till dem 
före den 1 oktober 2006, även om de uppgifter som 
lämnats om varan vid försäljningen inte uppfyller de 
krav som följer av riksförordningen under förutsätt-
ning att uppgifterna då lämnas i enlighet med de be-
stämmelser som gäller innan denna förordning träder 
i kraft.

De uppgifter som lämnas om konsumenttjänster 
skall överensstämma med kraven i riksförordningen 
senast den 1 oktober 2006.

L 14 Landskapslag (1990:32) om tillämpning 
i landskapet Åland av riksförfattningar 
om kemikalier (1995/60)

1 §. (2010/41) Inom landskapets behörighet ska kemi-
kalielagen (FFS 744/1989) tillämpas med de avvikel-
ser som följer av denna lag.

Till den del kemikalielagen reglerar sådant som hör 
till landskapets behörighet ska den tillämpas sådan 
den lyder när denna lag träder i kraft. Ändras därefter 
något i kemikalielagen som hör till landskapets behö-
righet ska ändringarna gälla i landskapet från tidpunk-
ten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer 
av denna lag.

Se Mi 412 FL II

2 §. (1995/60) Anvisningar, anteckningar eller annan 
information som enligt de författningar som avses i 1 
och 4 §§ skall finnas på kemikalie skall i landskapet 
vara skrivna åtminstone på svenska, om inte land-
skapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag 
från kravet.
3 §. (1995/60) De förvaltningsuppgifter som enligt de 
författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på 
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statens myndigheter skall i landskapet skötas av land-
skapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig 
på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen 
i de författningar som avses i 1 och 4 §§ skall avse 
motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.
3a §. (2007/124) De förvaltningsuppgifter som enligt 
de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer 
på en kommunal kemikalietillsynsmyndighet skall i 
landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på 
landskapets lagstiftningsbehörighet på området.
3b §. (2007/124) Beslut som fattats med stöd av denna 
lag överklagas enligt bestämmelserna i de författning-
ar som avses i 1 och 4 §§. I miljö- och hälsoskydds-
myndighetens beslut i ärende som avses i denna lag 
får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 
19 § landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet.
4 §. (1995/60) Landskapsregeringen kan inom land-
skapets behörighet genom landskapsförordning be-
sluta att författningar som utfärdats med stöd av ke-
mikalielagen ska tillämpas i landskapet Åland oför-
ändrade eller med de ändringar landskapsregeringen 
föreskriver. (2010/41)

Landskapsregeringen kan inom landskapets behö-
righet i landskapsförordning besluta om genomföran-
det i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägen-
heter som avses i denna lag.

3 mom. upphävt (2010/41).
Beträffande kemikalier se även J 8, Landskapslag (2007:98) om 
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säker-
het vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor och 
J 9, Landskapförordning (2007:99) om tillämpning av riksför-
fattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga 
kemikalier och explosiva varor

5 §. (2011/45) Utöver straffbestämmelserna i 52 § 
kemikalielagen ska bestämmelserna i 44 kap. 1 § 
3 punkten strafflagen (FFS 39/1889) om hälsobrott 
tillämpas i landskapet. Dessutom ska den som uppsåt-
ligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, 
transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett 
ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett 
föremål eller använder en anordning i strid med

1) denna lag,
2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach), inrät-
tande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förord-
ning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning 
(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG  
och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG (REACH-förordningen),

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 om klassificering, märkning och för-
packning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/
EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
(CLP-förordningen) eller

4) bestämmelser som utfärdats med stöd av dem
så att gärningen är ägnad att förorena miljön, or-

saka andra motsvarande skadliga förändringar i mil-
jön, skräpa ned miljön eller förorsaka fara för häl-
san dömas till straff enligt 35–38 §§ landskapslagen 
(2008:124) om miljöskydd. Därvid tillämpas även 
40a § samma lag om juridiska personers straffansvar.

Se St 101 FL I och K 1, Landskapslag (2008:124) om miljö-
skydd

6 §. Denna lag träder i kraft den 1 september 1990. Ge-
nom lagen upphävs landskapslagen (1982:20) den 21 
april 1982 angående tillämpning i landskapet Åland 
av vissa riksförfattningar rörande bekämpningsmedel.

Ikraftträdelsebestämmelse (2010/41):
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
De förordningar och beslut som utfärdats med stöd 

av landskapslagen (1990:32) om tillämpning i land-
skapet Åland av riksförfattningar om kemikalier så-
dan den lyder innan denna lag träder i kraft, förblir 
dock i kraft till dess att den utsatta giltighetstiden för 
dem utgår eller till dess landskapsregeringen upphä-
ver dem.

L 15 Tobakslag (1978:52) för landskapet 
Åland (1997/64)

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Syftet med denna lag är att genom begränsning 
av det för hälsan skadliga nyttjandet av tobakspro-
dukter minska de skadeverkningar nyttjandet orsakar 
och samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem 
som inte nyttjar tobaksprodukter. (1997/64)

Det ankommer på de organ, som är ansvariga för 
den förebyggande hälsovården, att genom saklig upp-
lysningsverksamhet bland medborgarna verka för 
minskad användning av tobaksprodukter överhuvud-
taget.

Denna lag tillämpas inte på tobaksprodukter 
som betraktas som läkemedelspreparat eller gifter. 
(1992/38)

I rikslagstiftningen finns bestämmelser om arbets-
tagares arbetsskydd i lokaler där tobaksprodukter an-
vänds. (2007/4)

2 kap. Restriktioner beträffande försäljning av tobaks-
produkter och tobaksrökning

2 §. Tobaksprodukter får inte säljas eller överlåtas till 
den som inte har fyllt 18 år. Vid behov ska försäljaren 
förvissa sig om kundens ålder. (2012/3)

Automat för försäljning av tobaksprodukter skall 
placeras så att förbudet mot försäljning till unga per-
soner inte överträds.

Ombord på i landskapet hemmahörande fartyg som 
i huvudsak färdas i internationell trafik och som regel-
bundet används i passagerartrafik får tobaksprodukter 
inte säljas i automat. (1997/64)



631Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd

L 15Tobakslag (1978:52)

L

2a §. (2007/101) Det är förbjudet att sälja eller på annat 
sätt i näringsverksamhet överlåta tobak som är avsedd 
för användning i munnen. Dessutom är det förbjudet 
att på annat sätt på marknaden släppa ut tobak för an-
vändning i munnen. Med tobak som är avsedd för an-
vändning i munnen avses alla produkter för använd-
ning i munnen, utom sådana som är avsedda att rökas 
eller tuggas, och som helt eller delvis är framställda 
av tobak i pulver- eller partikelform eller i någon 
kombination av dessa former, särskilt i portionspåsar 
eller porösa påsar, eller i en form som påminner om 
ett livsmedel.
2b §. Upphävd (2007/147).
2c §. (2012/3) Den som inte har fyllt 18 år får inte 
inneha tobaksprodukter.
3 §. (1997/64) Reklam för tobaksprodukter är förbju-
den. Förbudet gäller inte reklam i utländska tryckalster 
vars huvudsakliga ändamål är annat än att göra reklam 
för tobaksprodukter och inte tryckalster som tillhan-
dahålls ombord på i landskapet hemmahörande fartyg 
som huvudsakligen färdas i internationell trafik.

Alla former av reklam eller annan försäljningsfräm-
jande verksamhet för tobaksprodukter eller för andra 
produkter än tobaksprodukter, som sker i sådana tele-
visionsprogram som avses i landskapslagen (2011:95) 
om radio- och televisionsverksamhet, är förbjuden om 
den är utformad så att den är ägnad att främja bruket 
av tobaksprodukter. (2011/96)
4 §. (1992/38) Tobaksrökning är förbjuden:

1) i utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverk-
samhet eller annan verksamhet för barn, för idrotts-
verksamhet samt för hälso- och sjukvård,

1a) (2007/4) på utomhusområden som främst är av-
sedda för personer som inte fyllt arton år och som hör 
till utrymmen avsedda för barnomsorg, skolverksam-
het eller annan verksamhet för barn,

2) i allmänna kommunikationsmedel samt i utrym-
men som står till förfogande för resande med allmän-
na kommunikationsmedel,

3) i allmänna utrymmen hos myndigheter, ämbets-
verk och andra offentliga inrättningar,

4) (2007/4) i enskilda arbetsrum och andra utrym-
men där arbete som omfattas av arbetarskyddslagen 
(FFS 738/2002) utförs, då två eller flera arbetstagare 
brukar vistas där,

5) (2007/4) i utrymmen där en offentlig nöjestill-
ställning som avses i landskapslagen (1969:28) om 
offentliga nöjestillställningar och en allmän samman-
komst som avses i lagen om sammankomster (FFS 
530/1999) anordnas samt i de utrymmen som de som 
deltar i ovan avsedda tillställningar behöver passera 
eller besöka samt

6) (2007/4) i restaurang och annat serveringsutrym-
me där servering i förvärvssyfte sker av mat eller för-
friskningar, utom när sådan servering sker utomhus.

2 mom. upphävt (2007/4).
3 mom. upphävt (2007/4).

4a §. (2007/4) Särskilda utrymmen för rökning kan 
reserveras i anslutning till de i 4 § 1 – 6 punkten av-

sedda utrymmena. Särskilda utrymmen för rökning 
kan dock inte reserveras i anslutning till utrymmen 
avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 
verksamhet för barn. Med undantag av i anslutning 
till särskilda utrymmen för patienter kan inte sär-
skilda utrymmen för rökning reserveras i anslutning 
till utrymmen avsedda för hälso- eller sjukvård. I ut-
rymme som avses i 4 § 4 punkten är rökning alltid 
förbjuden om utrymmet är avsett för regelbunden 
kundkontakt.
4b §. (2007/4) Om en näringsidkare tillåter tobaksrök-
ning i sin serveringsrörelses utomhusutrymme eller 
inom något annat område utomhus som är i dennes 
besittning, skall denne tillse att tobaksrök inte spri-
der sig till serveringsrörelsens lokaler genom öppna 
fönster, dörrar eller andra öppningar eller via venti-
lationen.

Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § kan rök-
ning tillåtas i gästers tillfälliga bostadsrum på hotell 
eller andra inkvarteringsrörelser samt i restauranger 
och andra förplägnadsrörelser i fartyg i internationell 
sjötrafik vilkas serveringsutrymme är mindre än 50 
kvadratmeter. Av den del av ett serveringsutrymme 
som är större än 50 kvadratmeter får högst 50 procent 
reserveras för rökare. Tobaksrök får då inte sprida sig 
till det område där tobaksrökning är förbjuden. Om 
flera serveringsutrymmen ingår i en serveringshelhet 
betraktas de som delar i en serveringsrörelse. Med 
serveringsutrymme avses utrymme reserverat för in-
tagande av mat och dryck som serveras där.
4c §. (2007/4) Tobaksrökning i serveringsrörelsers lo-
kaler kan tillåtas endast i separata rökrum som god-
känts för tobaksrökning. Tobaksrök får härvid inte 
sprida sig till det område där tobaksrökning är för-
bjuden. Det är förbjudet att servera och inta mat och 
dryck i rökrum.

4d §. (2007/4) Näringsidkaren skall göra en plan för 
egenkontroll där det framgår hur man säkerställer att 
rökrummet är funktionellt och hur förhållandena och 
ordningen i rökrummet kan övervakas utifrån.

Landskapsregeringen kan besluta närmare om så-
dana dimensioneringskrav, byggnadstekniska krav 
och funktionella krav på rökrum som är ändamålsen-
liga med hänsyn till de risker och olägenheter som är 
förbundna med tobaksrök. Landskapsregeringen kan 
också besluta närmare om vad den egenkontroll som 
avses i 1 mom. skall omfatta och om genomförandet 
av egenkontrollen.

5 §. (1992/38) Den som innehar lokal där tobaksrök-
ning helt eller delvis är förbjuden enligt denna lag el-
ler med stöd av den utfärdade förbud ansvarar för att 
förbudet genomförs och iakttas och för att anvisningar 
om förbudet finns synligt uppsatta i de utrymmen som 
berörs.

Den som röker i utrymme som avses i 1 mom., och 
som fortsätter med detta trots tillsägelse av innehava-
ren eller någon som företräder denna, får avvisas från 
utrymmet om detta inte med beaktande av omständig-
heterna är oskäligt.
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Polisman är skyldig att vid behov lämna handräck-
ning vid avvisning av tobaksrökare.

2a kap. Tillverkning, presentation och försäljning av 
tobaksprodukter (2003/66)

5a §. (2003/66) I landskapet tillämpas bestämmelserna 
om tillverkning, presentation och försäljning av to-
baksprodukter i EG:s direktiv 2001/37/EG av den 5 
juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror, nedan kallat tobaks-
direktivet.

Den som för saluhållande i landskapet tillverkar el-
ler importerar tobaksprodukter skall tillse att

a) tobaksprodukternas förpackningar är korrekt 
märkta med varningstext och innehållsdeklaration på 
åtminstone svenska,

b) de erforderliga uppgifter om tobaksprodukterna 
som avses i tobaksdirektivet lämnas till landskapsre-
geringen samt att

c) undersökning och återkommande kvalitetskon-
troller görs av ingredienser i tobaksprodukter, varvid 
halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid i cigaretter 
för att få saluhållas skall vara testade och godkända i 
enlighet med tobaksdirektivet.
5b §. (2003/66) Varningstext skall finnas på varje 
förpackning till en tobaksprodukt som är avsedd att 
tillhandahållas konsumenter. Varningstexterna skall 
avseende innehåll, förekomst, placering, storlek och 
utformning uppfylla minst de krav som anges i artikel 
5 i tobaksdirektivet.

Tillverkare och importörer skall i enlighet med be-
stämmelserna därom i artikel 6.1 i tobaksdirektivet 
årligen före utgången av november månad för varje 
märke och typ av tobaksprodukter lämna en förteck-
ning med uppgifter om de ingredienser och de kvan-
titeter av dessa som ingår i en produkt som används 
vid tillverkning av tobaksprodukter. Tillverkaren eller 
importören skall när en sådan förteckning lämnas sär-
skilt ange vilka av uppgifterna i förteckningen som 
denne betraktar som affärshemligheter och begära att 
dessa hålls hemliga.

3 kap. Ledning och övervakning

6 §. Den allmänna ledningen och övervakningen av att 
denna lag och med stöd därav utfärdade föreskrifter 
iakttages, ankommer på landskapsregeringen.

Lokal övervakande myndighet är Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet. (2007/125)
7 §. Representanter för i 6 § avsedda myndigheter är 
berättigade att i övervakningssyfte vinna tillträde till 
plats där tobaksprodukt tillverkas, förpackas, lagras 
och säljes.
8 §. (2007/125) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-
dighet skall på eget initiativ eller på grund av anmälan 
förrätta inspektion av lagrings- och försäljningsplat-
ser för tobaksprodukter, övervaka försäljningen av 
tobaksprodukter samt genomförande och efterlevnad 
av rökningsförbud och -restriktioner.

Konstaterar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten 
att verksamhet som strider mot denna lag förekom-
mer, skall den uppmana vederbörande att upphöra 
därmed inom av myndigheten utsatt, skälig tid. Sker 
ej rättelse skall myndigheten underrätta landskaps-
åklagaren härom.

Konstaterar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att 
innehavare underlåter att fullgöra sin skyldighet att 
genomföra rökförbud, skall den uppmana innehava-
ren att fullgöra sin skyldighet inom viss tid. Sker inte 
rättelse inom den förelagda tiden skall myndigheten 
vid vite ålägga innehavaren att genomföra rökförbud.

4 kap. Upplysningsverksamhet

9 §. Landskapsregeringen har ansvaret för att upplys-
ningsverksamhet om tobaksprodukternas inverkan på 
medborgarnas hälsa effektivt bedrives. Sådan infor-
mation skall också avse konsumentupplysning om 
tobaksprodukternas sinsemellan jämförbara skade-
verkningar.

2 mom. upphävt (1993/63).
10 §. I landskapets [ordinarie] årsstat skall för bekos-
tande av i 9 § angiven verksamhet årligen upptagas 
erforderliga anslag.

5 kap. Särskilda bestämmelser

11 §. Tillverkare, importör och försäljare av tobakspro-
dukt skall till de i 6 § avsedda myndigheterna vid an-
fordran och utan kostnad lämna sådana uppgifter och 
utredningar som är nödvändiga för utförandet av de i 
9 § avsedda uppgifterna eller för utredandet av laglig-
heten av överlåtelse av tobaksprodukt.

Lämnas i 1 mom. avsedda uppgifter och utredning-
ar icke inom föreskriven tid, kan landskapsregeringen 
ålägga vederbörande att vid vite fullgöra sina skyldig-
heter.

I 2 mom. avsett vite utdömes av allmän domstol på 
yrkande av landskapsregeringen.
12 §. Personer som deltar i den lednings- och övervak-
ningsverksamhet som avses i denna lag får icke för 
utomstående yppa eller till enskild fördel använda det 
som de vid fullgörandet av åligganden enligt denna 
lag erfarit om näringsutövares affärs- eller yrkeshem-
ligheter.
13 §. Den som säljer tobaksprodukter i strid med be-
stämmelserna i 2 §, 2a § eller 5a § eller som placerat 
automat så att försäljning till unga personer inte för-
hindras, skall för förseelse vid försäljning av tobaks-
produkter dömas till böter. (2007/4)

Den som bedriver verksamhet i strid med bestäm-
melserna i 3 § skall för brott vid marknadsföring av 
tobaksprodukter dömas till böter och, om det är ända-
målsenligt, åläggas att avlägsna reklamen eller upp-
höra med verksamheten.

Åtal får inte väckas för ett brott som avses i denna 
paragraf, om inte miljö- och hälsoskyddsmyndigheten 
anmält brottet till åtal. (2007/125)
13a §. (1992/38) Den som röker där tobaksrökning 
enligt denna lag är förbjuden och som fortsätter med 
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detta trots tillsägelse av innehavaren eller någon som 
företräder denna skall för rökningsförseelse dömas till 
böter.

Åtal får inte väckas för ett brott som avses i 1 mom. 
om inte innehavaren av utrymmet anmält brottet till 
åtal.
14 §. (1992/38) Den som bryter mot bestämmelserna i 
12 § skall för brott mot tystnadsplikt dömas till böter 
eller till fängelse i högst ett år, om inte strängare straff 
för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

Åtal får inte väckas för ett brott som avses i 1 mom. 
om inte målsäganden anmält brottet till åtal eller ett 
betydande allmänt intresse kräver att åtal väcks.
15 §. (1992/38) Den ekonomiska fördel som till följd 
av brott som avses i 13 § tillfallit gärningsmannen el-

ler den för vilken han handlat skall dömas förverkad 
till staten. Kan fördelen inte noggrant beräknas, skall 
den med beaktande av verksamhetens art och omfatt-
ning uppskattas. Tobaksprodukt som saluförts i strid 
med 2 § eller dess värde skall dömas förverkad till 
staten, om detta inte med beaktande av att förseelsen 
är ringa kan anses oskäligt.
16 §. Beslut som förvaltningsmyndighet fattat med 
stöd av denna lag kan verkställas oavsett besvär. Be-
svärsmyndighet är likväl berättigad att förbjuda eller 
avbryta verkställigheten av beslutet intill dess besvä-
ren avgjorts genom utslag som vunnit laga kraft.
17 §. Närmare bestämmelser om verkställigheten och 
tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom 
landskapsförordning.

L 16 Djurskyddslag (1998:95) för landskapet 
Åland

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §. Lagens syfte
Syftet med denna lag är att säkerställa att djur skyd-

das mot lidande samt att främja djurs välbefinnande.
2 §. Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om hur djur skall be-
handlas och hanteras. Lagen är tillämplig på alla djur.

Vid tillämpningen skall dessutom iakttas vad som 
bestäms särskilt om avel, artificiell reproduktion av 
djur, jakt, fiske, naturvård och hälsovård samt vad 
som bestäms om genteknik i rikslagstiftningen.
3 §. Grundläggande principer

Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt 
lidande och sjukdom. Djurens hälsa skall främjas och 
hänsyn skall tas till djurens fysiologiska och beteen-
demässiga behov. Djuren skall dessutom ges möjlig-
het till naturligt beteende.

Det är förbjudet att utsätta djur för onödigt lidande. 
Med onödigt lidande avses lidande som inte står i 
proportion till den nytta som erhålls. Med nytta avses 
endast nytta för djuret i fråga eller en godtagbar sam-
hällelig nytta.

Djur får inte utsättas för sjukdom förutom vid för-
söksdjursverksamhet som bedrivs med landskapsre-
geringens tillstånd.
4 §. Uppsiktsskyldighet

Vårdnadshavare och andra som har uppsikt över 
barn som inte har fyllt 15 år ansvarar för att barnet 
inte behandlar djur på ett sätt som strider mot denna 
lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

2 kap. Djurhållning

5 §. Utrymmen för djur
Utrymmen där djur hålls skall ge djuren tillräckligt 

utrymme, ljus och skydd samt hållas rena och i övrigt 
vara anpassade till djurartens behov. Det är förbjudet 
att hålla djur på ett sätt som utsätter dem för onödigt 
lidande.

Genom landskapsförordning utfärdas närmare be-
stämmelser om utrymmen för djurhållning.

6 §. Tillsyn och skötsel av djur
Djur skall ges tillräckligt med lämplig föda, vätska 

och skötsel samt ges tillräcklig tillsyn. Djur som är i 
människans vård får inte överges. Djur som insjuknat 
skall ges ändamålsenlig vård.

Genom landskapsförordning utfärdas närmare be-
stämmelser om de krav som ställs på tillsynen och 
skötseln av djur.

6a §. (2004/42) Uppdragsgivares ansvar
Den som anställer eller anlitar någon för skötsel el-

ler tillsyn av djur skall se till att den som anställs el-
ler anlitas har fått råd och anvisningar om hur djuren 
skall skötas med beaktande av gällande djurskydds-
bestämmelser.

6b §. (2011/34) Behörigheten för dem som håller slakt-
kycklingar

En fysisk person som håller slaktkycklingar och 
ansvarar för skötseln av minst 500 fåglar ska ha en 
utbildning som minst motsvarar en av behörig natio-
nell myndighet fastställd examen inom lantbruksbran-
schen, med köttfjäderfä som specialiseringsområde. 
Med slaktkyckling avses en fågel av arten Gallus gal-
lus som föds upp för slakt.

Djurskydd
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6c §. (2011/34) Bokföring av produktionsdjur
Den som äger eller håller produktionsdjur ska föra 

bok över den medicinska behandling som givits pro-
duktionsdjuren och över antalet döda djur.

Bokföringen över den medicinska behandlingen 
ska bevaras minst fem kalenderår och bokföringen 
över antalet döda djur minst tre år efter utgången av 
det år då den senaste anteckningen om ett djur gjordes 
i bokföringen. Bokföringen ska på begäran uppvisas 
för de myndigheter och den djurskyddsövervakare 
som nämns i 44 och 45 §§.

Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-
melser om bokföringen över antalet döda djur utfär-
das.
7 §. Behandling av djur

Det är förbjudet att överanstränga djur, att dres-
sera dem oskäligt strängt och att behandla dem alltför 
hårdhänt. Djur får inte hållas bundna på ett sådant sätt 
att de utsätts för onödigt lidande. Djur skall ges till-
räcklig rörelsefrihet och möjlighet till vila.

Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-
melser utfärdas om sådan behandling av djur som är 
förbjuden.
8 §. Operativa ingrepp m.m.

Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på djur 
såvida det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl.

Operativa ingrepp på djur får endast utföras av ve-
terinär. Detsamma gäller för annan behandling i syfte 
att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller 
skada hos ett djur. Om det lidande som behandlingen 
vållar är obetydligt eller om behandlingen är så bråd-
skande att veterinär inte hinner tillkallas kan den dock 
utföras även av någon annan än en veterinär.

Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-
melser utfärdas om undantag från 1 och 2 mom. Un-
dantag får dock inte medges för åtgärder vars syfte 
är att ändra ett djurs utseende eller att göra det stumt. 
Landskapsregeringen kan förbjuda att djur används 
vid tävlingar eller förevisas om de har utsatts för ope-
rativa ingrepp som är förbjudna enligt denna lag.

9 §. Avel och genteknik
Vid avel skall djurs hälsa och andra djurskyddssyn-

punkter beaktas.
Sådan avel och användning av avelsmetoder som 

kan utsätta djur för lidande eller som kan medföra 
betydande men för djurs hälsa eller välbefinnande är 
förbjuden. Genom landskapsförordning kan närmare 
bestämmelser utfärdas om djurskyddskrav vid avel.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är det förbjudet 
att använda genteknik i syfte att förändra djurproduk-
tionens kvantitet eller kvalitet, om det kan inverka 
menligt på djurs hälsa eller välbefinnande. I övrigt 
gäller vad som i rikslagstiftningen stadgas om gen-
teknik.
10 §. Påverkande av djurs prestationsförmåga

Det är förbjudet att påverka djurs prestationsför-
måga på konstgjord väg med läkemedel eller andra 
motsvarande ämnen eller preparat. Det är också för-
bjudet att påverka djurs prestationsförmåga genom att 

använda redskap eller anordningar på ett sådant sätt 
att djuren utsätts för lidande.

Vid misstanke om att sådana ämnen, preparat, 
redskap eller anordningar som avses i 1 mom. har 
använts har en djurskyddsansvarig tjänsteman vid 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet rätt att få 
tillträde till de utrymmen där djuren hålls samt att ta 
de prov som behövs. Djurens ägare eller innehavare 
är skyldig att bistå tjänstemannen vid provtagningen 
och att ge de upplysningar som behövs för tillsynen. 
(2007/126)
11 §. Ökande av djurs produktionsförmåga

Det är förbjudet att öka djurs produktionsförmåga 
på konstgjord väg med läkemedel eller andra motsva-
rande ämnen eller preparat, om det inte kan visas att 
dessa inte åsamkar men för djurens hälsa eller välbe-
finnande.

Vid misstanke om att sådana ämnen eller preparat 
som avses i 1 mom. har använts skall 10 § 2 mom. 
tillämpas.
12 §. Tvångsmatning av djur

Djur får inte tvångsmatas i gödningssyfte eller för 
att öka produktionen.
13 §. Redskap, anordningar och ämnen

Redskap, anordningar eller ämnen som är avsedda 
för djur och som uppenbart kan utsätta djuren för onö-
digt lidande får inte införas till landskapet, tillverkas, 
säljas, överlåtas eller användas.

Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-
melser utfärdas om vilka redskap, anordningar och 
ämnen som skall anses utsätta djur för onödigt li-
dande.
14 §. Tagande av vilda däggdjur och fåglar ur deras 
naturliga omgivning

Vilda däggdjur och fåglar får inte tas ur sin na-
turliga omgivning för att hållas i fångenskap, såvida 
det inte är fråga om djur som skall hållas i djurgård, 
om farmuppfödning för att producera kött, ägg el-
ler avelsdjur för kött- eller äggproduktion eller om 
farmuppfödning i viltvårdssyfte. Vilda däggdjur och 
fåglar får dock tas om hand för tillfällig sjukvård el-
ler annat godtagbart tillfälligt behov eller för veten-
skapligt forskningsarbete med landskapsregeringens 
tillstånd.

Ett djur som tagits om hand tillfälligt skall återföras 
till sin naturliga omgivning då dess tillstånd möjliggör 
detta. Om djuret inte kan återföras till sin naturliga 
omgivning och vården av det inte kan ordnas, skall 
djuret avlivas.
15 §. Sjuka eller skadade djur

Då ett sjukt eller skadat djur överlåts skall mottaga-
ren underrättas om sjukdomen eller skadan.

Den som påträffar ett husdjur eller annat djur som 
är i människans vård och som är sjukt, skadat eller 
annars i hjälplöst tillstånd skall själv hjälpa djuret el-
ler göra anmälan därom till djurets ägare eller skötare 
eller till polisen eller till djurskyddsansvarig tjänste-
man vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 
(2007/126)
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Är det oskäligt svårt att göra en anmälan som avses 
i 2 mom. och är djuret i sådant tillstånd att det är up-
penbart grymt att hålla det vid liv, får det avlivas. Om 
detta skall utan dröjsmål göras en anmälan som avses 
i 2 mom.

Vilda djur som är sjuka, skadade eller annars i 
hjälplöst tillstånd bör hjälpas. Är djuret i sådant till-
stånd att det är uppenbart grymt att hålla det vid liv, 
får djuret avlivas. Om avlivning av vilda däggdjur och 
fåglar som är sjuka, skadade eller annars i hjälplöst 
tillstånd gäller vad som stadgas i jaktlagen (1985:31) 
för landskapet Åland.

Se K 32, Jaktlag (1985:31) för landskapet Åland

16 §. Tillvaratagna djur
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska ord-

na förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa hundar, 
katter och andra små motsvarande sällskaps- och hob-
bydjur som tillvaratagits. Tillvarataget husdjur ska 
förvaras minst 15 dagar, varefter djuret kan säljas, 
överlåtas på annat sätt eller avlivas. Beslut om för-
säljning, överlåtelse och avlivning fattas vid Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som också verk-
ställer en eventuell avlivning. (2011/34)

Djurägaren eller -innehavaren är skyldig att ersätta 
kostnaderna för förvaring, skötsel och eventuell avliv-
ning av djur som tillvaratagits.

2 mom  upphävt varvid tidigare 3 mom  blivit 2 mom  (2011/34)

17 §. Djurtävlingar
Djur får inte användas i rollen som tävlande i täv-

lingsverksamhet på ett sådant sätt att de utsätts för li-
dande. Om det finns risk för att djur vid en tävling kan 
utsättas för lidande, skall arrangören på egen bekost-
nad kalla en veterinär till tävlingen. Veterinären skall 
övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade 
bestämmelser följs vid tävlingen. Landskapsreger-
ingen kan vid behov bestämma att en veterinär skall 
kallas till en tävling på arrangörens bekostnad.

Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-
melser utfärdas om att viss tävlingsverksamhet alltid 
skall övervakas av veterinär såsom avses i 1 mom.

18 §. Övervakning av djurtävlingar
En veterinär som kallats till en tävling skall förbju-

da användningen av ett djur i tävlingen om det finns 
grundad anledning att misstänka att djuret används i 
strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den.

Om djurets ägare eller innehavare inte följer av 
veterinären meddelat förbud är tävlingsarrangören 
skyldig att förhindra att djuret deltar i tävlingen. Täv-
lingsarrangören kan i detta syfte avbryta tävlingen el-
ler omhänderta djuret under den tid tävlingen pågår. 
Polisen skall vid behov ge tävlingsarrangören hand-
räckning för verkställande av förbudet.

19 §. Andra tillställningar där djur testas
Med djurtävlingar likställs vid tillämpningen av 17 

och 18 §§ tillställningar där djurs avelsvärde, bruks-
värde eller andra egenskaper testas på ett sätt som kan 
utsätta djur för lidande.

20 §. Fotografering, filminspelning samt förevisning 
av djur

Djur får inte användas vid fotografering, filmin-
spelning, föreställning eller annan förevisning som 
anordnas för allmänheten på ett sådant sätt att de ut-
sätts för lidande.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. kan land-
skapsregeringen på ansökan bevilja tillstånd att an-
vända djur vid fotografering eller filminspelning om 
det finns särskilda skäl därtill och djuret endast kan ut-
sättas för lindrigt lidande. Till sådant tillstånd kan fo-
gas villkor som behövs med avseende på djurskyddet. 
Om villkoren inte iakttas kan tillståndet återkallas.

Närmare bestämmelser om fotografering och film-
inspelning som sker i vetenskapligt forskningssyfte 
eller därmed förknippat undervisningssyfte utfärdas 
vid behov med stöd av 41 §.
21 §. Överlåtelse av djur som pris

Det är förbjudet att överlåta djur som pris vid lot-
terier och tävlingar. Landskapsregeringen kan dock på 
ansökan bevilja tillstånd att överlåta djur som pris om 
det finns särskilda skäl därtill.
22 §. Rörlig handel

Det är förbjudet att idka rörlig handel med djur.

3 kap. Djurtransporter

23 §. Allmänna principer
Transport av djur skall ske på ett sådant sätt att dju-

ren inte utsätts för onödigt lidande. Under transporten 
skall djuren skyddas mot skada och sjukdom. Djur 
som är i sådant tillstånd att transporten kan utsätta 
dem för onödigt lidande får inte transporteras.
24 §. Behandling av djur vid transport

Vid transport, inberäknat lastning och avlastning, 
skall djur behandlas lugnt och de får inte skrämmas 
eller hetsas upp. Djurens naturliga beteende, såsom 
flockinstinkten, skall i största möjliga utsträckning 
utnyttjas vid lastning och avlastning.

Djur skall stå under tillräcklig tillsyn under trans-
port och deras välbefinnande skall tillgodoses. Djur 
skall ges vätska, lämplig föda och vila med lämpliga 
intervaller med beaktande av den djurart som trans-
porteras, djurens ålder, transportmedlet, transport-
förhållandena och transporttiden samt andra faktorer 
som inverkar på djurens behov av vätska, föda och 
vila under transporten. Vid behov skall djur mjölkas 
under transporten.

Genom landskapsförordning utfärdas närmare be-
stämmelser om behandling av djur vid transport samt 
om den utrustning som används vid lastning och av-
lastning.
25 §. Djur som blir sjuka eller skadas under transport

Djur som blir sjuka eller skadas under transport 
skall ges hjälp så snart som möjligt. Vid behov skall 
de transporteras för erforderlig vård eller avlivas på 
ett sätt som inte utsätter dem för onödigt lidande.
26 §. Transportmedel

Transportmedel för djur skall vara trygga och rym-
ningssäkra och de får inte vara så beskaffade att de 
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utsätter djuren för onödigt lidande under transport. 
Transportmedel för djur skall dessutom vara tillräck-
ligt rymliga och ha tillräcklig ventilation. De djur som 
finns i transportmedlet skall kunna kontrolleras och 
vid behov skötas utan svårighet.

Genom landskapsförordning utfärdas närmare be-
stämmelser om de krav som transportmedel för djur 
skall uppfylla.

27 §. Dokument
Genom landskapsförordning utfärdas närmare be-

stämmelser om de dokument som skall åtfölja djur-
transporter.

28 §. Särskilda villkor för transporter
Genom landskapsförordning utfärdas närmare be-

stämmelser om sådana villkor för transport av djur 
som behövs för att uppfylla landskapets internatio-
nella förpliktelser.

28a §. (2011/34) Rådets förordning (EG) nr 1/2005
Inom landskapet är den behöriga myndigheten 

enligt artiklarna 4-6, 10-16, 18-23 samt 26 och 27 i 
Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur 
under transport och därmed sammanhängande förfa-
randen och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, nedan 
EG-förordning nr 1/2005, Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet. Behörig myndighet gällande den 
del i artikel 17 som gäller utfärdande av kompetens-
bevis efter ordnad utbildning är landskapsregeringen.

4 kap. Avlivning och slakt

29 §. Avlivning av djur
Avlivning av djur skall ske så snabbt och smärtfritt 

som möjligt.
Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-

melser utfärdas om avlivning av djur.
30 §. Slakterier och slaktplatser

Slakterier och slaktplatser skall vara konstruerade 
och utrustade så att verksamheten vid dem inte utsät-
ter djur för onödigt lidande. Tillräckliga och ända-
målsenliga utrymmen skall finnas för förvaring av 
djur som inte slaktas omedelbart efter ankomsten till 
anläggningen. Dessutom skall det finnas ändamålsen-
liga utrymmen för slakt och blodavtappning av djur 
som är sjuka eller skadade.

Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-
melser utfärdas om de krav som ställs på slakterier 
och slaktplatser i djurskyddshänseende.
31 §. Behandling av djur som skall slaktas

Djur som hålls vid slakterier eller slaktplatser i vän-
tan på slakt skall ges lämplig skötsel och tillräcklig 
tillsyn.

Vid förflyttning av djur inom slakteriområde skall 
djuren behandlas lugnt och de får inte skrämmas eller 
hetsas upp. Djurens naturliga beteende, såsom flock-
instinkten, skall i största möjliga utsträckning utnytt-
jas vid förflyttning.

Djur får inte i väntan på slakt hållas i det rum eller 
på den plats där slakten utförs.

Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-
melser utfärdas om behandling av djur som skall 
slaktas.
32 §. Slakt och därtill hörande åtgärder

Djur får inte utsättas för onödigt lidande i samband 
med slakt. Vid slakt skall djur avlivas eller bedövas 
innan blodet tappas av. Inga andra åtgärder än bedöv-
ning och blodavtappning får vidtas innan djuret är 
dött.

Person som utför slakt och därtill hörande åtgärder 
samt sköter och hanterar djur som skall slaktas skall 
ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att vidta 
åtgärderna på ett vederbörligt sätt.

Genom landskapsförordning kan närmare bestäm-
melser utfärdas om de krav som ställs på personer 
som avses i 2 mom. samt om särskilda djurskyddskrav 
i samband med slakt.

5 kap. Anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet

33 §. Farmuppfödning av vilda djur i produktionssyfte
Endast de arter av vilda djur som anges i landskaps-

förordning får uppfödas i farm för att producera ägg, 
kött eller avelsdjur för ägg- eller köttproduktion.

Innan farmuppfödning av vilda djur i syfte att pro-
ducera ägg, kött eller avelsdjur för ägg- eller kött-
produktion inleds skall verksamhetsidkaren i god tid 
göra en skriftlig anmälan till Ålands miljö- och häl-
soskyddsmyndighet. Skriftlig anmälan skall också 
göras innan sådan verksamhet avslutas eller förändras 
väsentligt. (2007/126)
34 §. (2007/126) Farmuppfödning av vilda djur i vilt-
vårdssyfte

Innan farmuppfödning av vilda djur i viltvårdssyfte 
inleds, avslutas eller förändras väsentligt skall verk-
samhetsidkaren i god tid göra en skriftlig anmälan till 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
35 §. (2007/126) Hållande av husdjur yrkesmässigt el-
ler i större omfattning

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning äm-
nar saluföra, förmedla, hyra ut, föda upp, träna eller 
dressera andra husdjur än nyttodjur skall i god tid inn-
an verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Skyldighet 
att göra skriftlig anmälan gäller också den som yrkes-
mässigt eller i större omfattning ämnar ta om hand så-
dana djur för förvaring eller vård samt den som ämnar 
meddela undervisning i användning av sådana djur. 
Verksamhet som varaktigt omfattar fler än fem djur 
samtidigt anses ske i större omfattning. Skriftlig an-
mälan skall också göras innan ovan avsedd verksam-
het avslutas eller förändras väsentligt.
36 §. (2007/126) Granskning av anmälan

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan, efter 
att ha granskat en anmälan som avses i 33, 34 eller 
35 §, meddela verksamhetsidkaren föreskrifter som 
är påkallade av djurskyddsskäl. Om verksamheten 
inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller i 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den och om 
verksamhetsidkaren inte avhjälper bristfälligheter 
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i verksamheten inom utsatt tid, kan miljö- och häl-
soskyddsmyndigheten besluta att verksamheten skall 
upphöra. Innan beslutet fattas skall verksamhetsidka-
ren beredas möjlighet att yttra sig.
37 §. (2007/126) Förteckning

Den som bedriver verksamhet som avses i 33, 34 
eller 35 § skall upprätthålla en förteckning enligt mil-
jö- och hälsoskyddsmyndighetens anvisningar över 
de djur som verksamheten omfattar. Förteckningen 
skall på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheten.
38 §. (2003/51) Förevisning av djur för allmänheten

En djurpark är en permanent anläggning där levan-
de djur som tillhör vilda arter hålls för att förevisas 
för allmänheten under minst sju dagar per år. Djur-
affärer skall inte anses vara djurparker. Anläggningar 
som inte förevisar ett betydande antal djur eller arter 
för allmänheten skall inte heller anses vara djurparker 
om de inte måste anses som djurparker av hänsyn till 
skyddet av vilda djurarter eller bevarandet av den bio-
logiska mångfalden.

Förevisning för allmänheten av levande djur som 
tillhör vilda arter i djurpark eller på annat sätt, an-
vändning av djur vid cirkus eller därmed jämförbar 
föreställning samt ambulerande djurutställning får 
endast ske med miljö- och hälsoskyddsmyndighetens 
tillstånd. Innan en ny djurpark öppnas för allmänheten 
måste den ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
myndigheten. (2007/126)

Tillstånd beviljas inte beträffande sådana djurarter 
som uppenbart utsätts för lidande genom verksamhe-
ten i fråga. Tillstånd får beviljas endast i de fall där 
det står klart att djuren hålls under djurskyddsmässigt 
godtagbara förhållanden och behandlas på ett från 
djurskyddssynpunkt godtagbart sätt.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall 
stänga en djurpark som i strid mot denna lag drivs 
utan tillstånd. (2007/126)

När en djurpark eller en del av en djurpark stängs 
skall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten övervaka 
att de berörda djuren behandlas eller avlägsnas under 
lämpliga förhållanden. (2007/126)
39 §. Transport av djur i förvärvssyfte

Transport av djur samt uthyrning eller annan över-
låtelse av transportmedel för djur i förvärvssyfte får 
ske endast med tillstånd av Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet. (2007/126)

För att tillstånd skall beviljas krävs att sökanden har 
tillgång till transportmedel som är lämpligt för djur-
transporter samt att sökanden eller en person som är 
anställd hos sökanden har erforderlig utbildning eller 
motsvarande praktisk erfarenhet av transport av djur 
samt hantering och skötsel av dem i samband med 
transporten. Kravet på utbildning eller erfarenhet 
behöver dock inte uppfyllas om verksamhetsidkaren 
endast avser att hyra ut eller överlåta transportmedel 
utan att själv transportera djur.

Den som har beviljats tillstånd enligt denna para-
graf skall utan dröjsmål underrätta miljö- och hälso-
skyddsmyndigheten om förändringar som sker i fråga 
om transportmedlen, de personer som ansvarar för 

transporterna eller andra förutsättningar för tillstån-
det. (2007/126)
40 §. (2007/126) Register över djurtransportörer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ett 
register över de djurtransportörer som beviljats till-
stånd enligt 39 §. Sådana uppgifter som behövs med 
tanke på tillsynen över djurtransporterna skall infö-
ras i registret. Verksamhetsidkaren är skyldig att till-
handahålla de uppgifter som krävs för registret. Till-
synsmyndigheterna har rätt att i tillsynssyfte använda 
registret över djurtransportörer. I övrigt tillämpas vid 
utlämnandet av uppgifter ur registret landskapslagen 
(1977:72) om allmänna handlingars offentlighet och 
vad som bestämts med stöd av den.

Se C 4, Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars of-
fentlighet

41 §. Försöksdjursverksamhet
Försöksdjursverksamhet som hänför sig till rygg-

radsdjur får bedrivas endast med landskapsreger-
ingens tillstånd. Med försöksdjursverksamhet avses 
djurhållning för djurförsök samt utförande av olika 
experiment, test och undersökningar med försöksdjur 
eller med utnyttjande av försöksdjur.

För att tillstånd skall beviljas krävs att sökanden, el-
ler person som är anställd hos sökanden, har erforder-
lig utbildning och kan anses lämplig att bedriva verk-
samheten samt att anläggningarna där verksamheten 
skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

Vid beviljande av tillstånd till djurhållning för djur-
försök skall behovet av försöksdjur särskilt beaktas. 
Tillstånd till annan försöksdjursverksamhet än djur-
hållning för djurförsök får beviljas endast om verk-
samhetens betydelse kan anses uppväga det lidande 
djuren utsätts för. Tillstånd får inte beviljas om det är 
möjligt att få likvärdig kunskap genom att använda 
andra metoder.

Genom landskapsförordning utfärdas vid behov 
närmare bestämmelser om djurskyddskrav vid bedri-
vande av försöksdjursverksamhet.
42 §. (2003/51) Tillståndsvillkor och återkallande av 
tillstånd

Tillstånd som beviljas enligt 38, 39 eller 41 §§ kan 
förenas med villkor som är påkallade av djurskydds-
skäl.

Tillstånd för en djurpark måste förenas med villkor 
om att djurparken skall

1) delta i forskning som leder till att arternas beva-
rande främjas eller i utbildning eller informationsut-
byte som ger relevanta kunskaper om arternas beva-
rande eller deras uppfödning i fångenskap, återinplan-
tering och anpassning till ett liv i vilt tillstånd,

2) främja utbildning av allmänheten och öka med-
vetenheten hos allmänheten vad beträffar bevarande 
av den biologiska mångfalden, särskilt genom att till-
handahålla information om de förevisade arterna och 
deras naturliga livsmiljöer,

3) bedriva djurhållning under förhållanden som är 
ägnade att uppfylla de enskilda arternas biologiska 
behov och deras bevarande, bland annat genom att 
djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt och 
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att en hög djurskötselstandard upprätthålls med ett 
program som har utarbetats för preventiv och kurativ 
veterinärvård och näringstillförsel,

4) förhindra att djur rymmer och därigenom se till 
att eventuella ekologiska hot mot inhemska arter und-
viks samt förhindra att skadegörare och ohyra tar sig 
in utifrån och

5) föra och uppdatera register över parkens djurbe-
stånd.

Landskapsregeringen och Ålands miljö- och häl-
soskyddsmyndighet kan återkalla ett tillstånd om 
den som beviljats tillståndet inte iakttar denna lag el-
ler de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Tillståndet kan även återkallas om tillståndsvillkoren 
inte iakttas eller om verksamheten inte längre mot-
svarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd. 
(2007/126)

43 §. (2007/126) Blanketter
Skriftliga anmälningar och ansökningar om till-

stånd som avses i denna lag skall göras på blanketter 
som fastställts av landskapsregeringen eller Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

6 kap. Förvaltning och tillsyn

44 §. Myndigheter
Förvaltningen av djurskyddet i landskapet handhas 

av landskapsregeringen som också leder den allmänna 
tillsynen över denna lag och de bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den.

Övriga tillsynsmyndigheter enligt denna lag är 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt po-
lisen. Beträffande gränsveterinärens uppgifter inom 
gränsbevakningen gäller vad som bestäms i rikslag-
stiftningen. (2007/126)

45 §. (2007/126) Djurskyddsövervakare
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på 

villkor som den föreskriver bevilja en person med er-
forderlig utbildning eller erfarenhet rätt att i egenskap 
av djurskyddsövervakare verkställa inspektioner som 
avses i 46 § 1 mom. Djurskyddsövervakaren skall ha 
en försäkring för eventuella skador som uppstår vid 
inspektionerna.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan åter-
kalla rätten att verkställa inspektioner om djuröverva-
karen inte följer de fastställda villkoren. Rätten kan 
också återkallas av annan grundad anledning.
46 §. Inspektion

Om det finns anledning att misstänka att djur sköts, 
behandlas, används eller transporteras i strid med 
denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den, har tillsynsmyndighet och djurskyddsöverva-
kare rätt att utföra inspektion.

Landskapsregeringen och Ålands miljö- och häl-
soskyddsmyndighet får utföra inspektion vid djurtäv-
lingar, tillställningar som avses i 17 §, förevisningar 
av vilda djur för allmänheten, cirkusar och därmed 
jämförbara föreställningar, ambulerande djurutställ-
ningar samt på platser där försöksdjursverksamhet 
eller verksamhet som avses i 33, 34 eller 35 § be-

drivs oavsett misstanke om överträdelse av denna lag 
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Inom slakteri- eller slaktplatsområde har dessutom 
den som fungerar som besiktningsveterinär rätt att 
inspektera djurtransporter samt utrymmen där djur 
hålls oavsett misstanke om överträdelse av denna lag 
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
(2007/126)

Innan miljö- och hälsoskyddsmyndigheten beslu-
tar om tillstånd för en djurpark skall miljö- och häl-
soskyddsmyndigheten inspektera djurparken för att 
förvissa sig om att tillståndsvillkoren enligt 42 § kan 
uppfyllas. Inspektion skall även ske innan miljö- och 
hälsoskyddsmyndigheten beslutar att tillståndsvillko-
ren för en djurpark skall ändras i väsentlig grad eller 
förlängas. (2007/126)

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten skall in-
spektera alla djurparker minst en gång vart tredje år 
för att kontrollera att tillståndsvillkoren efterlevs. 
(2007/126)

Den som utför inspektion har rätt att få tillträde till 
de utrymmen där djuren hålls och att utan ersättning ta 
de prov som behövs för inspektionen. Vid inspektion 
kan djuren, utrymmen där de hålls, transportmedel 
samt föda, dryck, utrustning och redskap för djuren 
inspekteras.

Nya 3 och 4 mom , varvid ursprungliga 3 mom  blivit 5 mom  
(2003/51)

47 §. Råd
Den som utför inspektion skall genom råd till djur-

ägaren eller -innehavaren främja djurens välbefin-
nande samt verka för att avhjälpa lindriga missförhål-
landen i djurskyddshänseende.

På ett slakteri- eller slaktplatsområde skall råd som 
avses i 1 mom. ges till den som bär ansvaret för att 
missförhållandena har uppkommit.

48 §. (2007/126) Anmälan
Om polisen eller djurskyddsövervakaren vid en in-

spektion finner att denna lag eller bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den överträtts, skall detta anmä-
las till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som 
vid behov vidtar åtgärder enligt 49 och 50 §§.

49 §. (2007/126) Förbud och föreskrifter
Om det konstateras att denna lag eller bestämmel-

ser som utfärdats med stöd av den har överträtts får 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet meddela 
djurägaren eller –innehavaren de förbud och före-
skrifter som behövs för att förhindra att det lagstridiga 
förfarandet fortsätter eller upprepas. Vid meddelande 
av förbud och föreskrifter får djurägaren eller –inne-
havaren även åläggas att fullgöra sina skyldigheter 
inom utsatt tid.
50 §. (2007/126) Vite och hot om tvångsutförande

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan för-
ena ett förbud eller ett åläggande som meddelas med 
stöd av 49 § med vite eller hot om att den försummade 
åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

Se C 2, Landskapslag (2008:10) om tillämpning i landskapet 
Åland av viteslagen
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51 §. Brådskande åtgärder
Om det behövs av djurskyddsskäl, får tillsynsmyn-

dighet med avvikelse från 48 och 49 §§ vidta ome-
delbara åtgärder för att trygga djurs välbefinnande. I 
detta syfte kan djuren ges skötsel, foder eller annat 
som är nödvändigt för deras välbefinnande. Djur kan 
även flyttas för vård på annan plats eller, om detta inte 
är möjligt eller ändamålsenligt, avlivas, sändas till 
slakt eller säljas till gängse pris. Om det är möjligt 
skall åtgärder enligt detta moment vidtas i samråd 
med en veterinär.

Om någon annan tillsynsmyndighet än Ålands mil-
jö- och hälsoskyddsmyndighet vidtagit åtgärder enligt 
1 mom., skall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten 
underrättas om åtgärderna. (2007/126)

52 §. Hörande
Innan beslut enligt 49 eller 50 § fattas skall djuräga-

ren eller -innehavaren beredas möjlighet att yttra sig. 
Innan åtgärder enligt 51 § vidtas skall djurägaren el-
ler -innehavaren beredas möjlighet att yttra sig endast 
om denne kan anträffas omedelbart. Djurägaren eller 
-innehavaren skall underrättas om beslutet.

53 §. Omhändertagande och förstöring
Tillsynsmyndighet har rätt att omhänderta redskap, 

anordningar och ämnen som avses i 13 §. Innan beslut 
om omhändertagande fattas skall redskapets, anord-
ningens eller ämnets ägare eller innehavare beredas 
möjlighet att yttra sig. Ägaren eller innehavaren skall 
underrättas om beslutet.

Om någon annan tillsynsmyndighet än polisen har 
verkställt ett omhändertagande enligt 1 mom. skall de 
föremål som omhändertagits omedelbart lämnas till 
polisen.

En anhållningsberättigad tjänsteman får bevisligen 
förstöra eller låta förstöra redskap, anordningar och 
ämnen enligt 13 § som tas i beslag, om det är sanno-
likt att dessa skulle komma att dömas förverkade till 
staten och saknar betydande värde.

54 §. Undersökningar
För tillsynen över att denna lag och bestämmelser 

som utfärdats med stöd av den efterlevs får land-
skapsregeringen förordna veterinärer att utföra un-
dersökningar i sådana djurhållningsenheter där djur 
hålls för idkande av näring, i djurtransporter samt i 
slakterier och på slaktplatser. Samma rätt har land-
skapsregeringen när det gäller fullgörandet av ett in-
ternationellt avtal som är förpliktande för Åland eller 
då Europeiska gemenskapens rättsordning förutsätter 
detta.

Den som utför undersökningen har rätt att få till-
träde till de utrymmen där djur hålls samt till de förråd 
och andra utrymmen som hänför sig till djurhållning-
en. Djurhållningsenhetens ägare eller innehavare samt 
slakteriets eller slaktplatsens ägare eller innehavare är 
skyldig att bistå den som utför undersökningen samt 
att, vid behov skriftligen, lämna de uppgifter som be-
gärs för undersökningen.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller också för utländ-
ska inspektörer då ett internationellt avtal som är för-

pliktande för Åland eller Europeiska gemenskapens 
rättsordning förutsätter detta.

55 §. Utförande av inspektioner och undersökningar
Inspektioner och undersökningar enligt denna lag 

skall om möjligt utföras så att de inte medför olägen-
heter för djuren, djurhållningsenhetens ägare eller 
innehavare, djurtransporten eller djurhållningsenhe-
tens verksamhet.

56 §. Handräckning
Polisen skall vid behov ge andra tillsynsmyn-

digheter samt veterinärer och inspektörer som utför 
undersökningar med stöd av 54 § handräckning vid 
tillsynen över att denna lag och bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den efterlevs.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska vid 
behov ge polisen handräckning vid verkställigheten 
av förverkandepåföljd som gäller djur. (2011/92)

57 §. Tystnadsplikt
Den som vid tillsynen över att denna lag eller med 

stöd av den utfärdade bestämmelser efterlevs eller vid 
utförandet av en undersökning enligt 54 § har fått kän-
nedom om en enskild persons eller ett företags eko-
nomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller 
om en enskild persons personliga omständigheter får 
inte utan samtycke av den som saken gäller röja dessa 
uppgifter för utomstående eller utnyttja dem till egen 
eller annans fördel.

Oavsett vad som stadgas i 1 mom. får dock upplys-
ningar och dokument lämnas till

1) tillsynsmyndigheterna för utförande av uppgifter 
enligt denna lag,

2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheterna för utre-
dande av brott,

3) en myndighet som behandlar en ändringsansö-
kan i ett ärende enligt denna lag eller

4) utländska organ och inspektörer som förutsätts 
av ett internationellt avtal som är förpliktande för 
landskapet eller av Europeiska gemenskapens rätts-
ordning, då avtalet eller rättsordningen förutsätter 
detta.

7 kap. Ansvarsbestämmelser

57a §. (2011/92) Förseelse mot administrativa bestäm-
melser i djurskyddslagen

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot ett förbud mot tillverkning, införande 

till landskapet, försäljning eller överlåtelse enligt 13 § 
eller mot ett förbud som avses i eller utfärdats med 
stöd av 8 § 3 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 – 22 eller 
36 §§,

2) bryter mot ett djurhållningsförbud eller är en 
mellanhand för någon annan för kringgående av ett 
djurhållningsförbud,

3) försummar en skyldighet som avses i eller som 
ålagts med stöd av 4, 6a - 6c §§, 14 § 2 mom., 15, 17 
- 18, 33 - 35, 37 §§, 38 § 2 mom. eller 41 § 1 mom.,

4) försummar att ansöka om det tillstånd att trans-
portera de djur som avses i artiklarna 10 eller 11 i EG-
förordning nr 1/2005,
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5) bryter mot den anmälningsskyldighet som avses 
i artikel 6.2 i EG-förordning nr 1/2005,

6) försummar att ansöka om det intyg om godkän-
nande av vägtransportmedel som avses i artikel 18 
i EG-förordning nr 1/2005 eller det intyg över god-
kännande av fartyg för djurtransport som avses i arti-
kel 19 i EG-förordning nr 1/2005,

7) försummar att ansöka om kompetensbevis i en-
lighet med artikel 17 i EG-förordning nr 1/2005,

8) bryter mot skyldigheten att i transportmedlet 
medföra de handlingar som avses i artikel 4 i EG-
förordning nr 1/2005 eller

9) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter el-
ler visa upp handlingar som föreskrivs artikel 4 i EG-
förordning nr 1/2005
ska för förseelse mot administrativa bestämmelser i 
djurskyddslagen dömas till böter.
58 §. (2011/92) Djurskyddsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) behandlar ett djur i strid med 3, 5 - 7, 9, 29 eller 

32 §§ eller de bestämmelser och de föreskrifter som 
har utfärdats med stöd av dem,

2) använder de anordningar, de redskap eller de äm-
nen som avses i 13 § och som är förbjudna eller

3) i strid med 8 eller 10 - 12 §§ vidtar en åtgärd som 
avses i dem
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i 
59 - 59b §§, för djurskyddsförseelse dömas till böter.
59 §. (2011/92) Djurskyddsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ge-
nom misshandel, överansträngning, bristfällig skötsel 
eller bristfällig utfordring eller annars i strid med

1) denna lag eller en bestämmelse som utfärdats 
med stöd av den eller

2) bilaga I i EG-förordning nr 1/2005
behandlar ett djur på ett grymt sätt eller utsätter det 
för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga, 
ska för djurskyddsbrott dömas till böter eller fängelse 
i högst två år.
59a §. (2011/92) Grovt djurskyddsbrott

Om vid ett djurskyddsbrott
1) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt,
2) brottet riktar sig mot ett mycket stort antal djur 

eller
3) eftersträvas en avsevärd ekonomisk vinning 

och 
brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gär-
ningsmannen för grovt djurskyddsbrott dömas till 
fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.
59b §. (2011/92) Lindrigt djurskyddsbrott

Om djurskyddsbrottet, med hänsyn till att lidandet, 
smärtan eller plågan är ringa eller andra omständig-
heter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, ska 
gärningsmannen för lindrigt djurskyddsbrott dömas 
till böter.
59c §. (2011/92) Juridiska personers straffansvar

På djurskyddsbrott och grovt djurskyddsbrott till-
lämpas vad som bestäms om juridiska personers 
straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

Se St 101 FL I.

60 §. (2011/92) Djurhållningsförbud
Den som döms för ett grovt djurskyddsbrott ska 

samtidigt av domstolen meddelas ett djurhållningsför-
bud. Domstolen kan dock avstå från att meddela om 
ett djurhållningsförbud, om det finns särskilt vägande 
skäl för detta. Den som döms för ett djurskyddsbrott 
eller ett lindrigt djurskyddsbrott kan samtidigt med-
delas djurhållningsförbud. Djurhållningsförbud kan 
också meddelas en person som döms för en djur-
skyddsförseelse med stöd av 58 § och som kan anses 
vara olämplig eller oförmögen att sörja för djurens 
välfärd. Ett djurhållningsförbud kan också meddelas 
en person som med stöd av strafflagens 3 kap. 4 § 
2 mom. eller 6 kap. 12 § 4 eller 5 punkten inte döms 
till straff. Ett djurhållningsförbud kan meddelas på yr-
kande av åklagaren.

Den som har meddelats ett djurhållningsförbud får 
inte äga, hålla eller sköta djur och inte heller annars 
sörja för ett djurs välfärd. Förbudet kan gälla vissa 
djurarter eller djur över huvud taget. Domstolen kan 
av särskilda skäl förordna att den dömde alltjämt helt 
eller delvis får äga djur som inte är föremål för ett 
brott och som den dömde äger då beslutet fattas, om 
det är möjligt att i beslutet ange vilka dessa djur är.

Förbudet kan meddelas för minst ett år eller så att 
det blir bestående. Ett djurhållningsförbud kan med-
delas så att det blir bestående, om den som meddelas 
förbudet

1) har gjort sig skyldig till ett grovt djurskyddsbrott,
2) tidigare med en lagakraftvunnen dom har till-

dömts ett djurhållningsförbud för viss tid eller
3) har en svag hälsa

och han eller hon ska anses bestående vara olämplig 
eller oförmögen att äga, hålla eller sköta djur eller an-
nars sörja för deras välfärd.

Ett djurhållningsförbud gäller även om det överkla-
gas. Om domstolen i enlighet med rikslagstiftningen 
om förverkande förbjuder verkställigheten av en dom 
som gäller förverkande av djur till staten, gäller djur-
hållningsförbudet inte sådana djur som har hållits i 
enlighet med domstolens förordnande.

Om någon har meddelats ett djurhållningsförbud 
ska domstolen underrätta landskapsregeringen och 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om detta.

61 §. Brott mot tystnadsplikt
Den som bryter mot den tystnadsplikt som före-

skrivs i 57 § skall för brott mot tystnadsplikt enligt 
djurskyddslagen för landskapet Åland dömas till bö-
ter eller fängelse i högst ett år, om inte strängare straff 
för gärningen bestäms någon annanstans.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som 
avses i 1 mom. om inte målsäganden anmält brottet 
till åtal.

62 §. (2011/92) Förverkandepåföljd
Om ett förverkande bestäms i rikslagstiftning.
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8 kap. Särskilda bestämmelser

63 §. Ändringssökande
Beslut som landskapsregeringen fattat med stöd 

av denna lag får överklagas hos högsta förvaltnings-
domstolen.

Beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får 
överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

Om sökande av ändring i beslut som Ålands miljö- 
och hälsoskyddsmyndighet fattat gäller vad som fö-
reskrivs i 19 § landskapslagen (2007:115) om Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet. (2007/126)

Besvär över beslut som fattats med stöd av denna 
lag skall behandlas i brådskande ordning.

I beslut som fattats med stöd av 49-51 eller 53 § får 
föreskrivas att beslutet skall iakttas trots att ändring 
sökts, såvida inte besvärsmyndigheten bestämmer nå-
got annat.
64 §. Kostnader

Djurägaren eller -innehavaren skall betala de kost-
nader som föranleds av åtgärder enligt 49 och 51 §§. 
Om åtgärder som vidtagits enligt nämnda paragrafer 
har inbringat någon inkomst skall kostnaderna avdras 
från den erhållna inkomsten och återstoden betalas till 
djurägaren eller -innehavaren.

Kostnader som föranleds av åtgärder enligt 51 § 
kan av särskilda skäl i första hand betalas av landska-
pet. Djurägaren eller -innehavaren ansvarar dock för 
den slutliga betalningen av kostnaderna enligt 1 mom.

Kostnader som avses i denna paragraf får indrivas 
utan dom eller beslut i den ordning som bestäms om 
indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. 
Om kostnaderna inte kan indrivas ersätts de av land-
skapets medel.
65 §. Ersättning

I landskapsförordning kan föreskrivas om ersätt-
ning för inspektion av djur och transportmedel i sam-
band med djurtransport.
66 §. Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om tillämpningen och verk-
ställigheten av denna lag utfärdas genom landskaps-
förordning.
67 §. Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 1998.
Genom denna lag upphävs, såvitt gäller tillämp-

ningen i landskapet Åland, djurskyddslagen den 
27 januari 1971 (FFS 91/1971) och förordningen den 
10 maj 1968 om kringföringshandel med husdjur (FFS 
280/1968) samt de ändringar i dessa författningar som 
tillkommit före den 1 januari 1993. Hänvisningar i 
andra lagar till den upphävda djurskyddslagen gäller 
denna lag efter att den har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter 
får vidtas innan den träder i kraft.
68 §. Övergångsbestämmelser

Den som när denna lag träder i kraft bedriver verk-
samhet som avses i 33, 34 eller 35 § skall inom ett år 
från ikraftträdandet anmäla verksamheten till [land-
skapsstyrelsen].

Den som när denna lag träder i kraft bedriver verk-
samhet som avses i 39 § 1 mom. skall inom sex måna-
der från ikraftträdandet ansöka om [landskapsstyrel-
sens] tillstånd för verksamheten.

Ärenden som är anhängiga när denna lag träder i 
kraft behandlas enligt de bestämmelser som gäller 
före lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsebestämmelse (2011/34):
Denna lag träder i kraft den 15 juni 2011.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter 

får vidtas innan lagen träder i kraft.
Av personer som före den 30 juni 2010 har minst 

tre års praktisk erfarenhet av att sköta slaktkycklingar 
krävs inte i 6b § avsedd utbildning. En sådan per-
son ska inom ett år efter att denna lag trätt i kraft av 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ansöka om 
intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen. 
Till ansökan ska fogas en sådan redogörelse över för-
värvad praktisk erfarenhet som krävs för att intyget 
ska beviljas.

L 17 Djurskyddsförordning (1998:96)

1 kap. Allmänt om skötsel och tillsyn av djur

1 §. Skötsel
Djur skall behandlas väl och med fasta skötselru-

tiner samt skyddas mot onödigt lidande, stress och 
sjukdom. De skall hållas och skötas i en god miljö 
och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och 
ger dem möjlighet att bete sig naturligt. De får inte i 
onödan skrämmas eller skärras upp.

Djur får inte hållas bundna på ett plågsamt sätt eller 
så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet, vila eller 
tillräckligt skydd mot väder och vind. Djur får inte av-
siktligt skadas eller utsättas för våld. Det är förbjudet 
att sparka djur och att i tuktnings- eller dressyrsyfte 
eller i annat sådant syfte slå djur med ett tillhygge som 
skadar dem.

Djur får inte utom i nödfall släpas i hornen, benen, 
svansen, pälsen eller omedelbart i huvudet eller an-
nars hanteras så att de åsamkas onödigt lidande.

Ett sjukt eller skadat djur skall snarast ges nödvän-
dig vård, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att 
djuret måste avlivas omedelbart.

Djurens tänder, klövar, hovar eller klor skall in-
spekteras tillräckligt ofta och vid behov åtgärdas.

Foder samt föremål och ämnen som kan skada dju-
ren skall förvaras utom räckhåll för dem.

Djur skall hållas tillfredsställande rena.
2 §. Tillsyn

Djuren skall hållas så att tillsyn kan ske utan svå-
righeter och på ett betryggande sätt. Tillsynen skall 
normalt göras minst en gång per dag. Nyfödda, sjuka 
eller skadade djur och djur som beter sig onormalt 
skall ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga 
djur, särskilt vid tiden kring förlossningen och vid 
stora förändringar i vårdförhållandena. Tillsyn av djur 
på bete skall ske så ofta att djuren inte riskerar att bli 
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förvildade. Vid sammanslagning av grupper av djur 
eller när nya djur förs in i gruppen skall särskild upp-
märksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem 
till följd av omställningar i de sociala relationerna.

En individuell inspektion av djuren skall göras om 
en allmän inspektion visar att det är nödvändigt. Upp-
täcks något onormalt skall åtgärder omedelbart vidtas 
för att utreda och avhjälpa situationen.

Djur som uppträder aggressivt mot varandra eller 
som annars löper en uppenbar risk att skada varandra 
skall hållas åtskilda.

3 §. Foder och vatten
Djur skall dagligen ges foder av god hygienisk 

kvalitet i tillräcklig mängd och av lämplig struktur. 
Fodergivan skall garantera en tillräcklig, allsidig och 
välbalanserad näringstillförsel. Plötsliga förändringar 
i födans sammansättning eller födomängder bör und-
vikas.

Djuren bör alltid ha fri tillgång till vatten. Om det 
inte är möjligt skall de få vatten minst två gånger per 
dygn.

Sjuka eller skadade djur skall hela tiden ha tillgång 
till vatten om inte veterinär ordinerar annat.

Det är förbjudet att tillföra djur hormoner eller an-
dra ämnen i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota 
eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom.

2 kap. Allmänna krav på stallar och förvaringsutrym-
men för djur

4 §. Klimatet i stallar och förvaringsutrymmen för djur
Klimatet i stallet skall vara anpassat till djuren och 

till djurhållningsformen. I värmeisolerade stallar får 
den relativa luftfuktigheten under vintern inte annat 
än undantagsvis överstiga 80 procent. I oisolerade 
stallar får den relativa fuktigheten inte annat än un-
dantagsvis överstiga uteluftens relativa fuktighet med 
mer än 10 procentenheter. Djuren får endast tillfäl-
ligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger 
följande värden:

1) ammoniak: 10 ppm men 25 ppm i fjäderfästallar 
med ströbäddar,

2) koldioxid: 3 000 ppm,
3) kolmonoxid: 10 ppm,
4) svavelväte: 0,5 ppm och
5) organiskt damm: 10 mg/m3.
Stallar och andra utrymmen för djur skall ha till-

räcklig ventilation. Om ett mekaniskt ventilationssys-
tem används och ett avbrott i systemet kan leda till 
att djuren avlider eller skadas måste det vara försett 
med larm som varnar för temperaturavvikelser, ström-
avbrott och fel på larmanordningen. Slutar det meka-
niska ventilationssystemet att fungera måste ventila-
tionen ordnas på annat sätt.

Djuren får inte utsättas för ständigt buller över 
65 dBA. Ett djurstall skall om möjligt vara försett med 
fönster för dagsljus och belysningen skall vara lämplig 
för inspektion och skötsel av djuren samt tillgodose 
djurens fysiologiska och beteendemässiga behov. An-
vänds elektrisk belysning skall den vara tänd och ge så 
mycket ljus att det uppfyller djurens ljusbehov.

5 §. Utformningen och skötsel av stallar
Stall och utrymmen för lösgående och uppbundna 

djur skall hållas i gott skick och vara utformade så 
att de inte skadar djuren. De skall vara så rymliga att 
samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt, röra sig 
obehindrat och bete sig naturligt. Inredning och övrig 
utrustning får inte otillbörligt inskränka djurens rörel-
sefrihet eller annars verka störande på dem.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall 
hållas rena. Stallutrymmen skall rengöras och utgöds-
las minst en gång dagligen, om inte systemet för djur-
hållningen är uppbyggt för andra rutiner som också 
ger god hygien, t.ex. djupströbädd. Ströbäddar och 
ströade liggplatser skall hållas torra och strömedlet 
skall ha god hygienisk kvalitet. Vid kontinuerlig upp-
födning skall stallet eller stallavdelningen rengöras 
noggrant minst en gång per år. Vid omgångsuppföd-
ning skall noggrann rengöring ske före varje insätt-
ning av en ny omgång djur. Automatiska utfodrings- 
och vattningssystem skall ses till dagligen.

Ytbehandlingen i djurstallar, boxar och kättar får 
inte bestå av ämnen som kan förgifta djuren. Fönster, 
belysningsanordningar och elektriska ledningar skall 
vara placerade utom räckhåll för djuren eller försedda 
med lämpliga skydd.

För sjuka eller skadade djur skall det finnas en 
avskild ändamålsenlig box eller annat utrymme där 
djuret kan vårdas och varifrån det om möjligt har syn-
kontakt med andra djur av samma art. Utrymmet skall 
kunna värmas upp.

Golv i stallar och båspallar skall ha en jämn och 
halkfri yta och vara utformade så att träck avlägsnas 
på ett snabbt och effektivt sätt eller absorberas väl 
i ströet. Liggplatser skall vara torra och så stora att 
alla djur i samma inhägnad samtidigt kan ligga ner. 
Båspallar utan spaltgolv skall vara försedda med strö. 
Dränerade golv får endast finnas i värmeisolerade stall 
och skall vara utformade så att de inte skadar djuren 
eller inverkar menligt på deras beteende.

Drivgångar och dörröppningar skall vara utformade 
så att djuren kan röra sig obehindrat och att risken för 
att djuren skadar sig är så liten som möjligt. Gnagare 
och skadedjur skall bekämpas i djurstall.

Vid en nödsituation skall djuren snabbt kunna ut-
rymmas från stallarna.

6 §. Anordningar för utfodring och dricksvatten
Utfodrings- och vattningssystemen skall vara ut-

formade, dimensionerade och placerade så att djuren 
kan äta och dricka lugnt och naturligt och så att det 
inte uppstår onödig konkurrens om foder eller dryck. 
Om djuren inte ständigt har tillgång till foder skall alla 
djur kunna äta samtidigt vid utfodringen.

Djurens dricksvattensanordningar och dricksvat-
tenbehållare skall hållas rena. Urin och avföring får 
inte förorena dricksvattnet eller fodret och vattnet får 
inte heller frysa.

All automatisk utrustning som är avgörande för 
djurens hälsa och trivsel måste inspekteras med jämna 
mellanrum. Om fel upptäcks måste de rättas till ome-
delbart eller, om inte det är genomförbart, lämpliga 
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åtgärder vidtas för att säkra djurens hälsa och trivsel 
tills felet avhjälps.

3 kap. Speciella krav på skötsel och miljö för vissa 
djurarter

7 §. Nötkreatur
Nötkreatur som hålls bundna skall inspekteras 

minst två gånger om dagen. Bindslen, klavar och tju-
der skall hållas rena och i gott skick.

Elektriska kodressörer får inte användas.
Kor och kvigor som har mindre än två månader 

kvar till kalvning får inte stå på spaltgolv. Åtminstone 
främre hälften av båset för en bunden kviga och tjur 
skall ha helt golv.

I lösdriftsstall för nötkreatur skall det finnas minst 
en dricksvattenbehållare eller dricksvattensystem för 
varje påbörjat tiotal djur.

Nötkreatur som är äldre än sex månader och som 
hålls för mjölkproduktion ska hållas på bete sommar-
tid. De nötkreatur som inte hålls för mjölkproduktion 
ska också hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle 
att vistas ute under sommaren. Kravet på utevistelse 
gäller inte för tjurar och inte för kalvar. Betesperio-
den ska vara minst 60 dagar under perioden 1 maj - 1 
oktober. Mjölkkor ska under ett dygn minst hållas på 
bete under tiden mellan två mjölkningstillfällen. Be-
läggningen får inte vara högre än att ett växttäcke bi-
behålls på minst 80 % av betesarealen. Ålands miljö- 
och hälsoskyddsmyndighet kan bevilja befrielse från 
kravet att ordna bete om produktionsenheten inte till 
sitt förfogande har lämplig betesmark eller om upp-
fyllandet av kravet är oskäligt av orsaker som hänför 
sig till trafik, terräng eller avstånd. Befrielse beviljas 
för högst tre år åt gången och den återkallas om förut-
sättningarna för beviljandet upphör. (2010/43)

Nötkreaturens drivningsvägar och rasthagar skall 
vara så rymliga att uppkomsten av beteendeproblem 
på grund av den sociala rangskalan förhindras.

Om foder inte hela tiden finns tillgängligt skall 
alla nötkreatur i lösdriftsstallarna kunna äta samtidigt 
under utfodringstiden. I lösdriftsstallarna skall foder-
bordets kant vara minst 70 cm långt per vuxet djur 
och minst 40 cm långt per ungdjur. Vid fri tillgång till 
foder skall foderbordets kant minst vara 40 cm res-
pektive 30 cm långt per djur.

8 §. Kalvar
Med kalv menas ett nötkreatur som är högst sex 

månader gammalt.
Kalvar som hålls inomhus skall ses till minst två 

gånger om dagen.
Kalvar skall utfodras minst två gånger per dag. I 

kalvfodret skall det finnas tillräckligt med järn så 
att blodets genomsnittliga hemoglobinhalt är minst 
4,5 mmol/liter.

För utfodring eller annan skötsel får kalvar under 
sex månader tillfälligt hållas bundna under högst en 
timme.

När det finns fler än fem kalvar i en besättning får 
en kalv inte hållas i ensambox efter åtta veckors ålder 
om det inte föreligger veterinärmedicinska skäl.

Kalvar bör inte flyttas till en annan besättning innan 
de uppnått en månads ålder.
9 §. Hästar

Hästar bör ges tillfälle till daglig utevistelse. Hästar 
får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant 
sätt att de utsätts för lidande. De får inte heller utsättas 
för doping eller andra otillbörliga åtgärder som påver-
kar deras prestationsförmåga eller temperament under 
träning eller tävling på tävlingsbana.

Vid uppbindning i spilta eller box skall grimma 
eller halsrem och löpande grimskaft användas. En 
grimma eller halsrem får inte bestå av material som 
kan skada hästen.

Bindslen, remmar och annan utrustning skall hållas 
hela och rena så att de inte skadar hästen.

Hästar får endast tillfälligtvis hållas bundna på bete 
och skall då ha särskild tillsyn. Vid sådan uppbind-
ning får endast grimma eller halsrem användas.

Mellan spiltor eller boxar skall det finnas en avskilj-
ningsanordning som hindrar hästar att skada varandra.

Om fölning sker i stall skall fölningsbox finnas.
10 §. (2003/40) Svin

Svin skall i sina utrymmen kunna se andra svin och 
ha möjlighet till socialt umgänge.

Svin får inte fixeras annat än tillfälligt.
Ljusintensiteten i utrymmen där svin hålls skall 

vara minst 40 lux under minst åtta timmar per dag.
Suggor och gyltor skall hållas i grupp under tiden 

från och med fyra veckor efter betäckning till en 
vecka före den beräknade tidpunkten för grisningen. 
I en anläggning med färre än tio suggor får de dock 
hållas i individuella boxar även under denna period. 
Svin som måste hållas i grupp får tillfälligt hållas i 
individuella boxar om de är särskilt aggressiva, har 
angripits av andra svin eller är sjuka eller skadade.

Dräktiga suggor och gyltor som är betäckta för för-
sta gången måste vid behov behandlas mot in- och 
utvärtes parasiter. Betäckta suggor och gyltor skall 
rengöras innan de placeras i grisningsboxar.

I ett stall skall svinen ha tillgång till utrymme som 
ger dem möjlighet att utnyttja olika delar av utrymmet 
för att ligga, äta och gödsla. Liggplatsen får inte bestå 
av gödseldränerande golv.

I grisningsboxen skall det finnas tillräckligt med 
plats bakom suggan för grisningen. Suggan skall utan 
svårighet kunna ge di åt smågrisarna och smågrisarna 
skall kunna komma i skydd för suggan. Smågrisarna 
skall ha en liggplats med helt och torrt golv där alla 
smågrisar kan ligga ner samtidigt samt vid behov en 
ändamålsenlig värmeapparat.

Utfodringshon per svin skall vara minst 15 cm lång 
för svin som väger mindre än 25 kg, minst 25 cm lång 
för svin som väger 25 men inte 50 kg och minst 30 cm 
lång för svin som väger mer än 50 kg. När suggor ut-
fodras i bås skall de hållas åtskilda av båsavskiljare.

Svin skall ha tillgång till halm eller annan för plat-
sen lämplig stimulans varmed djuren kan tillfreds-
ställa sina arttypiska beteendebehov.

Svin skall ha tillgång till tillräckligt med vatten el-
ler annan lämplig vätska.
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Smågrisar under fyra veckor får inte avvänjas om 
det inte är nödvändigt på grund av djurens hälsa eller 
välbefinnande. Grisarna skall i god tid före avvänj-
ningen vänjas vid det foder de får efter avvänjningen. 
De avvanda grisarna skall födas upp i grupp.

Sammanföring av olika grupper under uppföd-
ningen skall undvikas. Om det måste göras bör det 
ske då svinen är så unga som möjligt. När svin från 
olika grupper blandas skall de ha tillräckliga möjlig-
heter att fly och gömma sig för andra svin. Om det 
finns tecken på våldsamma slagsmål skall orsakerna 
omedelbart undersökas och åtgärdas. Lugnande läke-
medel får inte användas för att underlätta blandning 
av grupper annat än i undantagsfall och då efter att en 
veterinär rådfrågats.

11 §. Får och getter
Får och getter får inte fixeras annat än tillfälligt.
Får och getter av ullras skall klippas minst en gång 

om året. Djuren får inte läggas på rygg under klipp-
ningen. De skall klippas försiktigt och noggrant av en 
kunnig person. Sår som eventuellt uppkommit i sam-
band med klippningen skall skötas omedelbart. Den 
utrustning som används vid klippningen skall hållas 
ren och funktionsduglig.

Får som nyligen klippts skall ha särskild tillsyn 
och får inte hållas utomhus om de där kan utsättas för 
ogynnsamma väderleksförhållanden.

I ett utrymme med golv med ströbädd skall en tacka 
jämte lamm ha ett utrymme med en golvyta på minst 
2 m2.

Används spaltgolv skall stavbredden vara minst 
80 mm och spaltbredden högst 25 mm.

Utfodringsutrymmen för lamm (lammkammare) 
skall ha en yta på minst 0,2 m2 per lamm.

Lamningsboxar får inte ha spalt eller gallergolv och 
skall vara försedda med riklig ströbädd.

Fårens foderhäck skall vara minst 35 cm per får vid 
användning av en rak foderhäck och 20 cm vid an-
vändning av en cirkulär foderhäck. Vid användning av 
en rak foderhäck skall kanten dock vara minst 45 cm 
per dräktig tacka. Vid fri fodertillgång skall kanten på 
foderhäcken vara minst 17 cm per får. I utrymmen för 
får skall det finnas minst en dricksvattenbehållare el-
ler dricksho per 30-tal får.

För getter gäller att kanten på foderhäcken skall 
vara minst 20 cm per killing, minst 33 cm per ungget, 
minst 40 cm per fullvuxen get och minst 45 cm per 
dräktig get.

12 §. Fjäderfä
När fjäderfäna fångas skall de hanteras varsamt 

och hinder och redskap som kan skada dem skall ha 
avlägsnats. Extra varsamt hanteras fjäderfän som har 
slutat värpa.

Om fjäderfäna kan komma ut och röra på sig skall 
den gång som leder ut ur stallet vara trygg för fåg-
larna.

Bestämmelser om slaktkycklingar och slaktkyck-
lingsmödrar finns i landskapsförordningen (2011:53) 
om skydd av slaktkycklingar. (2011/51)

Vid behov skall fjäderfänas foder kompletteras med 
mineraler.

Inredningen i hönsstall skall vara utformad så att 
hönsen inte utsätts för foder-, vatten- och gödselspill.

Utfodrings- och dricksvattenanordningarnas höjd 
skall justeras allt eftersom fågeln växer så att alla 
fåglar kan äta och dricka utan svårigheter. Kycklingar 
skall alltid ha tillgång till färskt dricksvatten och strö.

Fjäderfäna skall skötas av en tillräckligt stor och 
kunnig personal med erfarenhet av fjäderfän och det 
system som används.

Fullständig rengöring och desinficering av samtliga 
lokaler, all utrustning och alla redskap som kommer 
i direkt beröring med hönorna skall ske regelbundet 
samt varje gång utrymmena töms och innan en grupp 
fjäderfän tas in. Medan utrymmena används skall de 
och all övrig utrustning hållas rena på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Gödsel måste avlägsnas så ofta det är nöd-
vändigt. (2002/91)

Gäss och ankor som föds upp inomhus skall hållas 
på ströbädd. Kalkoner som föds upp inomhus bör hål-
las på ströbädd.

Se L 19, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slakt-
kycklingar

12a §. (2002/91) Särskilda krav på anläggningar med 
minst 350 värphöns

Minst en gång om dagen måste alla höns inspekte-
ras av ägaren eller den som ansvarar för dem. Döda 
hönor får inte ligga kvar längre än en dag.

För att hönorna visuellt skall kunna utforska sin 
omgivning samt uppvisa normal aktivitet måste bygg-
naderna ha sådan belysning att hönorna tydligt kan se 
varandra och själva synas tydligt. Om dagsljus finns 
skall ljusöppningarna vara placerade på ett sådant 
sätt att de ger en jämn fördelning av ljuset i lokalen. 
Ljussystemet skall vara så inrättat att hälsoproblem 
och beteendestörningar undviks. Systemet skall ha en 
24-timmarsrytm med en tillräcklig sammanhängande 
mörkerperiod, som riktvärde 8 timmar, för att ge hö-
norna möjlighet att vila och att undvika att de får ned-
satt immunförsvar, ögonbesvär eller andra åkommor 
som vållas av ständigt ljus. När ljuset avtar bör det 
dämpas stegvis så att hönorna får möjlighet att finna 
sin viloplats utan att störas eller skadas.

Anläggningar i flera våningar skall vara konstru-
erade på så sätt att det är lätt att ta ut hönorna och 
att det är möjligt att inspektera samtliga våningar utan 
hinder.

13 §. Värphöns på golv
Hönsen skall rymmas att sitta på vagel, på galler 

eller på nät. Om hönsen går på nätgolv eller annat 
dränerande golv, skall minst en tredjedel av golvytan 
vara ströbädd. Utrymmena skall uppfylla hönsens be-
hov av rede, sittpinne och sandbad.

Om utfodringstråg används vid utfodring av höns 
skall längden vid utfodringstrågets kant vara minst 
12,5 cm per fullvuxen höna. Utrymme vid fodertråg 
vid fri utfodring: rak 40 mm per djur, rund 30 mm per 
djur.
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Fullvuxna höns skall ha lämpliga utrymmen där 
de kan värpa. I ett stall i vilket värpande hönor finns, 
skall det per 4-5 hönor finnas minst ett rede. An-
vänds kollektivreden skall det finnas 1 m2 rede per 
100 hönor.
13a §. (2002/91) Särskilda krav på anläggningar med 
minst 350 värphöns på golv

Alla hönor skall ha tillgång till raka fodertråg med 
en trågkant om minst 10 cm per höna eller runda fo-
dertråg med en trågkant om minst 4 cm per höna.

Alla hönor skall ha tillgång till raka vattentråg med 
en trågkant om 2,5 cm per höna eller runda vattentråg 
med en trågkant om 1 cm per höna. Om vattennipplar 
eller vattenkoppar används skall det finnas minst en 
vattennippel eller vattenkopp per grupp om tio hönor 
och minst två vattennipplar eller vattenkoppar skall 
vara tillgängliga för varje höna.

Det skall finnas minst 15 cm sittpinne för varje 
höna. Sittpinnarna får inte ha vassa kanter eller pla-
ceras ovanför ströbädden. Det horisontella avståndet 
mellan pinnarna skall vara minst 30 cm. Avståndet 
mellan pinne och vägg skall vara minst 20 cm.

Det skall finnas en ströarea om minst 250 cm2 per 
höna. Minst en tredjedel av golvarean skall vara täckt 
med strö.

Golvet i anläggningarna skall vara så konstruerat 
att det på ett lämpligt sätt ger stöd för var och en av de 
främre klorna på varje fot.

I inhysningssystem där hönorna kan röra sig fritt 
mellan olika plan skall antalet våningsplan i höjdled 
vara begränsat till fyra, den fria höjden mellan vå-
ningsplanen vara minst 45 cm, utrustningen för ut-
fodring och vattning vara fördelad på ett sådant sätt 
att alla hönor har lika tillgång till den och vånings-
planen placeras så att spillning inte kan falla ner på 
lägre plan.

När värphönsen har möjlighet till utevistelse skall 
flera öppningar ge direkt tillträde till utomhusytorna. 
Öppningarna, som skall finnas utefter hela byggna-
dens längd, skall vara minst 35 cm höga och 40 cm 
breda. En total öppningsbredd om 2 m måste finnas 
tillgänglig för varje grupp om 1000 hönor. Utomhus-
ytorna skall ha en area som är anpassad till belägg-
ningsgraden och markytans beskaffenhet så att förore-
ning undviks. De skall vara försedda med skydd mot 
dåligt vatten och rovdjur. Vid behov skall utomhus-
ytorna vara försedda med lämpliga vattentråg.

Beläggningsgraden skall inte vara mer än nio värp-
höns per kvadratmeter tillgänglig area.
14 §. (2002/91) Värphöns i bur

Hönorna skall ha tillgång till ett rede, strö samt sitt-
pinnar med en längd om minst 15 cm per höna. Inhys-
ningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och 
beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå. 
Burarna skall vara rymningssäkra samt konstruerade 
så att de förhindrar att djuren skadas så långt det är 
möjligt. Buröppningen skall vara så stor att det går 
att ta ut en vuxen höna ur buren utan att djuret utsätts 
för lidande eller skadas. Burarna får placeras i högst 
tre våningar.

En fullvuxen höna skall om hon är ensam i buren 
ha en burarea på minst 1000 cm2. Om flera hönor 
hålls i samma bur skall utrymmet vara minst 750 cm2 
per höna. Deflektorplattor mot spill får inte inkräkta 
på denna yta. Det skall finnas ett fodertråg som fåg-
larna har oinskränkt tillgång till. Dess längd skall 
vara minst 12 cm per fullvuxen höna. Om inte dryck-
esnipplar eller dryckestråg finns, skall varje batteri 
vara försett med en sammanhängande dryckesränna 
av samma längd som fodertråget. Där dryckesnipplar 
eller dryckestråg används, skall minst två nipplar eller 
tråg vara tillgängliga för varje höna.

Burarna skall vara minst 40 cm höga över 65 % av 
burytan och de får inte vara under 38 cm på något 
ställe.

Burgolven skall vara konstruerade så att de ger till-
räckligt stöd åt de främre klorna på varje fot. Lutning-
en får inte överstiga 14 % eller 8°. Trådens tjocklek i 
burens golvnät skall vara minst 2,0 mm.

Burarna skall vara försedda med klonötare av lämp-
ligt slag.

Landskapsregeringen får i enskilda fall meddela 
undantag från kraven i 1 och 2 mom. angående rede, 
strö, sittpinnar och burarea per höna. Ett undantag 
får inte innebära att utrymmet i en bur understiger 
550 cm2 per höna. Undantag får inte meddelas för 
burar som tagits i bruk efter den 1 januari 2003. Ett 
undantag får inte sträcka sig längre än fram till den 
31 december 2009.

15 §. Pälsdjur
En pälsdjursfarm skall placeras på sådan plats i ter-

rängen att det är lätt att sköta djuren. Omgivningen 
skall vara störningsfri och området skall inhägnas.

I anslutning till en minkbur skall det finnas en lya 
där djuren kan söka skydd. Under den kalla årstiden 
skall lyorna vara försedda med strö.

Bottenytan i springburar avsedda för minkar och 
djur av motsvarande storlek skall vara minst 1800 cm2 
och burens höjd minst 38 cm. Hålls en hona med val-
par eller ett vuxet handjur i bur skall bottenytan vara 
2100 cm2. Med undantag för iller får endast ett vuxet 
djur placeras i varje bur.

Maskstorleken på bottennät i minkbur får högst 
vara 8,8 cm2 och tjockleken på tråden minst 1,8 mm. 
Under diperioden skall det finnas ett valpgaller på 
golvet.

Bosektioner för rävar och djur av motsvarande stor-
lek skall minst ha följande mått: längd 240 cm, bredd 
105 cm och höjd 60 cm. Bosektionen kan indelas i 
2-4 lika stora avdelningar. Delas sektionen i två av-
delningar får det finnas tre djur per avdelning. Delas 
sektionen i tre avdelningar får två djur finnas i vardera 
avdelning och delas sektionen i fyra delar får det fin-
nas ett djur i varje avdelning. Burarna skall inte pla-
ceras så nära varandra att djuren kommer åt att skada 
varandra.

Maskstorleken på bottennät i rävbur får högst vara 
11,5 cm2 och tjockleken på tråden minst 2,1 mm. Bot-
tennätet i bur för avelsdjur skall vara tillverkat av 
plastbeklädd metalltråd.
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16 §. Reptiler och amfibier
Terrariets längd bör inte vara kortare än den mark-

levande ormens längd samt bredden och höjden inte 
kortare än halva längden. För trädlevande ormar skall 
istället höjden vara minst lika med ormens längd och 
kortaste sidan två tredjedelar av ormens längd.

För jätteormar (boa och pyton) kan ovanstående 
mått reduceras så att terrariets längd är minst tre fjär-
dedelar av ormens längd. Bredden och höjden bör inte 
understiga halva ormens längd.
17 §. Hjortdjur

Välbefinnandet hos hjortarna skall kontrolleras re-
gelbundet utan att djuren störs i onödan. Under till-
skottsutfodringsperioden tillses hjortarna i samband 
med den dagliga utfodringen.

Minst 10 % av ytan i ett vilthägn för hjortdjur och 
mufflon skall bestå av skog eller buskmark.
18 §. Strutsfåglar

Strutsarna skall tillses minst två gånger per dag. 
Störning av djuren skall undvikas särskilt under fort-
plantningstiden. Störning av rangordningen inom få-
gelgruppen skall undvikas.

Ett djur får inte hållas åtskild från de andra djuren 
om inte djuret är sjukt, trakasseras av de andra eller 
beter sig aggressivt mot de andra djuren. En fågel som 
skilts från de övriga skall om möjligt hållas inom syn- 
eller hörhåll för de övriga fåglarna.

Över tre månader gamla strutsfåglar får inte vara 
inomhus kontinuerligt. Tiden inne i stallet får inte 
överstiga 10 dygn per månad. Strutsfåglar bör inte bli 
genomvåta.

Strutsfåglarnas kycklingar skall börja rastas så 
snart som möjligt efter kläckningen. Om vädret till-
låter skall över tre dagar gamla kycklingar släppas ut 
dagligen. Är vädret ogynnsamt skall det sörjas för att 
kycklingarna rör på sig inne i stallet.

Transport av strutsfåglar skall i möjligaste mån 
undvikas.

Strutsfåglarna får inte användas i löptävlingar eller 
ridas på.

Det är viktigt med rätt sammansatt kost för att för-
hindra uppkomsten av ledskador och skador på ben-
stommen. Strutsfåglarna skall redan som kycklingar 
ha tillgång till både grovt och färskt foder. Kyck-
lingar under tre månader skall alltid ha tillgång till 
foder. Djuren skall hela tiden ha tillgång till dricks-
vatten.

För matsmältningen skall över fem månader gamla 
djur ha tillgång till grus eller småsten. Veckogamla 
kycklingar ges endast små mängder grus.

Om kycklingarna präglas på sin skötare skall skö-
taren dagligen vara tillsammans med kycklingarna så 
mycket som möjligt.

Fjädrar får inte plockas från en levande strutsfågel. 
Fjädrar får endast klippas av ovanför fjäderns blod-
sträng och av fågelns ving och stjärtdelar får inga be-
tydande delar klippas bort.

Höjden till stallets innertak skall för vuxna strut-
sar vara minst 3 m och för vuxna nanduer och emuer 
minst 2,5 m.

Golvet i stallet skall vara grovt och lätt att rengöra. 
Golvet i utrymmen för kycklingar skall vara värme-
isolerat eller försett med golvvärme. Fuktabsorberan-
de strö av t.ex sand, sågspån eller hackad halm som 
fåglarna inte gärna äter av skall användas på golven 
med undantag för utrymmen för kycklingar under 3 
veckor.

I stallet skall djurgrupperna hållas åtskilda från var-
andra så att kontakten mellan dem inte orsakar onödig 
stress.

I hägn för strutsfåglar skall omgivningarna vara 
lugna och jordmånen torr. Kontakten mellan avels-
grupper skall undvikas.

Innan fåglarna placeras i en tom farm skall föremål 
som fåglarna kan svälja avlägsnas. Farmen skall se-
dan kontrolleras dagligen. Vid farmen skall det finnas 
skyltar som förbjuder obehöriga tillträde samt anger 
att det är förbjudet att kasta in föremål i rasthagen.

I rasthagen skall det finnas ett område med ren 
sand för sandbad som är minst 1,5 m x 1,5 m stort 
och 15 cm djupt. I en rasthage för avelsgrupp skall det 
finnas ett lämpligt område för äggläggning.

Från rasthagen skall det finnas tryggt tillträde till 
stallet. Om marken i rasthagen är frusen, skall den 
sandas så att fåglarna inte halkar.

Rasthagar som ligger bredvid varandra skall skiljas 
från varandra för att förhindra konfrontationer mellan 
fåglarna.
19 §. Skötsel av nyfödda djur

Djur skall ges möjlighet att föda på ett så naturligt 
sätt som möjligt och så att avkomman inte kommer 
till skada.

Gödselrännan bakom en bunden ko eller kviga skall 
täckas före kalvningen.

Ett nyfött lamm och en nyfödd killing skall hållas 
tillsammans med tackan respektive geten i minst 24 
timmar efter födseln om inte någon särskild orsak ta-
lar för att djuren skiljs åt. Nyfödda lamm och killingar 
skall övervakas för att man skall kunna försäkra sig 
om att det uppstår ett band mellan modern och avkom-
man. Vid behov skall det finnas en värmeapparat för 
att trygga tillgången till tilläggsvärme för lammen och 
killingarna. Nyfödda djur som inte ges möjlighet att 
dia skall ges råmjölk eller någon ersättande produkt 
så snart som möjligt efter födseln. Nyfödda kalvar 
skall ges råmjölk eller någon ersättande produkt senast 
inom sex timmar från födseln. Därefter skall djuren 
ha mjölk eller någon ersättande produkt fram till av-
vänjningen. Fr.o.m. en veckas ålder och fram till av-
vänjningen skall kalvar, lamm, killingar och föl ha fri 
tillgång till gräs, hö eller något annat fiberhaltigt foder.
20 §. Sällskapsdjur

Det är förbjudet att inneha eller genom avel fram-
bringa hundar som har extremt stor kamplust, blir lätt 
retade och biter, bara med svårighet kan förmås av-
bryta ett angrepp och har en benägenhet att rikta sitt 
kampintresse mot människor eller andra hundar.

I hundrastgården skall det finnas en från marken 
upphöjd liggplats samt en hundkoja som skydd mot vä-
der och vind. En katts rastgård skall vara utrustad med 
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klätter- och klösanordningar. Hundar ska, om de hålls 
bundna utomhus annat än tillfälligt, vara kopplade till 
en löplina. Inomhus får hundar endast tillfälligt hållas 
bundna och då inte längre än vad som är nödvändigt 
med hänsyn till avsikten med åtgärden. Hundar som är 
yngre än ett år får endast tillfälligt hållas bundna.

Övriga sällskapsdjur skall ha ett förvaringsutrym-
me som är tillräckligt stort för att möjliggöra de rörel-
ser och den motion som varje djur behöver. Det skall 
också innehålla en inredning som aktiverar djuret och 
ger de klättermöjligheter, grävmöjligheter, viloplat-
ser, gömställen, bad-, sim- eller dykmöjligheter som 
varje djurart behöver för att kunna utöva sitt naturliga 
beteende. Om ett djur har särskilda krav på klimat, 
som temperatur och luftfuktighet, skall detta tillgodo-
ses. Djur som har behov av att vara tillsammans med 
andra djur skall hållas och skötas på ett sätt som till-
godoser dessa behov.

4 kap. Allmänna krav på beten och hägn

21 §. Beten, fållor och rastgårdar
Betena skall vara lämpliga för de djur som finns 

där. Antalet djur skall stå i proportion till betenas 
storlek, terräng och växtlighet. Betesmarker, rast-
gårdar och drivningsvägar skall vara fria från främ-
mande föremål som kan skada djuren. Stängslet skall 
vara utformat så att djur under normala förhållanden 
inte skadas. I betet får det inte finnas för trånga eller 
vassa hörn. Marken ska, i anlagda rastgårdar, utfod-
ringsplatser och på andra av djur hårt belastade ytor 
utomhus, vara hårdgjord, dränerad eller naturligt ha 
motsvarande funktion.

I fållor, rastgårdar och hagar för utegående djur 
skall det finnas skydd mot ogynnsamma väderleksför-
hållanden.

På utfodringsplatserna måste det finnas tillräckligt 
med utrymme så att alla djur i gruppen kan äta sam-
tidigt såvida djuren inte har fri fodertillgång. Ett djur 
högt upp på den sociala rangskalan får inte tillåtas do-
minera hela foderplatsen.

När ett djur hålls på bete får djurets rörelsefrihet 
inte begränsas genom att tyngder eller andra hindran-
de föremål fästs vid djuret eller genom att olika delar 
av djurets kropp binds samman eller genom att djuret 
binds samman med ett annat djur.

Bara sådana djur som är lämpade för utevistelse 
under den kalla årstiden får hållas ute året om under 
förutsättning att de yttre förhållandena, som terräng 
och markbeskaffenhet, är lämpliga för djurslaget och 
rasen. Djur som hålls ute året om skall ha tillgång till 
ligghall, hydda eller motsvarande, som ger dem skydd 
mot väder och vind samt en torr och ren liggplats som 
inte får frysa till och som är så stor att alla djur kan 
ligga ner samtidigt.

Djur som behöver särskild vård skall kunna tas om 
hand i ett närbeläget utrymme som kan värmas upp.
22 §. Vilthägn

Hägnen skall vara lämpliga för djurarten och så 
stora att ett djur längre ner på flockens rangskala har 
möjlighet att fly undan och gömma sig för djur hö-

gre upp på rangskalan. I hägnet får det inte finnas för 
trånga eller vassa hörn.

I eller i anslutning till hägnet skall det finnas trygga 
och ändamålsenliga utrymmen där djuren kan under-
sökas, behandlas och skötas på annat sätt samt iso-
leras.

Stängslet skall vara tillräckligt kraftigt och högt för 
att under alla årstider hindra de inhägnade djuren från 
att komma ut och andra djur från att komma in. Nätet 
skall vara sträckt och förankrat i marken och lätt för 
djuren att upptäcka. Övriga regler avseende anläggan-
de och underhåll av stängsel till vilthägn fastställs av 
landskapsregeringen i anslutning till anmälan enligt 
36 § djurskyddslagen.

5 kap. Behandling av djur

23 §. Mjölkning
Mjölkningsutrustningen skall vara i gott skick och 

mjölkningen bör utföras på ett sådant sätt att djurens 
juver inte kommer till skada.

Rikligt mjölkande kor skall mjölkas minst två 
gånger om dagen. Getter och tackor som mjölkas 
skall med hänsyn till deras mjölkproduktion mjölkas 
tillräckligt ofta.

24 §. Dressyr och användning
Djur får inte dresseras eller användas så att de-

ras hälsa eller välbefinnande tar skada. Djur får inte 
tvingas att försöka anstränga sig på ett sätt som över-
stiger deras naturliga anlag eller krafter.

Vad 1 mom. stadgar om användning av djur gäl-
ler inte användning av hundar eller andra djur i myn-
dighetsutövning i sådana uppgifter som anknyter till 
djurets användningsändamål och som på grund av 
uppgiftens art är förknippade med risk för att djuret 
skadas.
25 §. Åsamkande av onödigt lidande

Med onödigt lidande avses
1) att levande djur används som mål vid övnings-

skjutning eller skyttetävling,
2) att taggsporrar, tagghalsband och taggbetsel an-

vänds,
3) att levande fisk fjällas eller rensas samt att le-

vande djur plockas eller flås,
4) att levande fåglar eller däggdjur eller andra rygg-

radsdjur ges som föda till ett djur i vård, om detta inte 
är nödvändigt för att det djur som vårdas senare skall 
kunna sättas ut i naturen eller i övrigt absolut nödvän-
digt för djuret,

5) att mer än skälig människokraft används vid ut-
dragning av foster ur födande djur,

6) att djur forslas upphängda vid någon kroppsdel,
7) att husdjur eller sådana djur som uppfötts i en 

farm i produktionssyfte dödas med skjutvapen vid 
drevjakt eller vid jakt med hund,

8) att djur görs orörliga med hjälp av elektricitet, 
samt

9) annan verksamhet och andra åtgärder som riktar 
sig mot djuret och åsamkar det onödigt lidande, onö-
dig smärta eller onödig plåga.
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6 kap. Operativa ingrepp, avel m.m.

26 §. Tillåtna operativa ingrepp
Utan hinder av 8 § 1 och 2 mom. djurskyddslagen 

är följande åtgärder på djur tillåtna:
1) perforation, klippning och tatuering av öronen 

hos svin, nötkreatur, får, getter och andra animaliepro-
duktionsdjur samt fästande av öronmärke och inope-
rering av mikrochips på djuren och märkning av ovan 
nämnda djur på något annat sätt när åtgärden vidtas 
av en kompetent person och åsamkar kortvarig och 
lindrig smärta,

2) borttagande av vargtänder på häst när åtgärden 
vidtas av en veterinär, tatuering av hästar när åtgär-
den vidtas av en veterinär eller under tillsyn av en 
sådan, inoperering av mikrochips på hästar när åtgär-
den vidtas av en kompetent person samt frysmärk-
ning av hästar när åtgärden vidtas av en kompetent 
person,

3) tatuering av katter när åtgärden vidtas av en ve-
terinär, tatuering av hundar när åtgärden vidtas av en 
kompetent person samt inoperering av mikrochips på 
katter och hundar när åtgärden vidtas av en kompetent 
person,

4) märkning av andra djur än de som avses i 
1-3 punkten när åtgärden vidtas av en kompetent per-
son och åsamkar kortvarig och lindrig smärta,

5) (2003/40) kastrering av svin som är yngre än åtta 
dagar genom en öppen kirurgisk metod när åtgärden 
vidtas av en kompetent person, kastrering av får som 
är yngre än sex veckor med Burdizzotång när åtgär-
den vidtas av en kompetent person samt kastrering av 
svin som är åtta dagar eller äldre, getter, hästar och 
nötkreatur när åtgärden vidtas av en veterinär,

6) kastrering eller sterilisering av katter, hundar och 
andra sällskaps- eller hobbydjur när åtgärden vidtas 
av en veterinär,

7) avhorning av nötkreatur, får och getter genom 
kirurgi när åtgärden vidtas av en veterinär under be-
dövning samt förstöring av hornanlaget hos kalvar 
som är yngre än fyra veckor när åtgärden vidtas av en 
kompetent person,

8) klippning eller slipning av vassa tandspetsar hos 
grisar som är yngre än åtta dagar med hjälp av en än-
damålsenlig tång eller slipapparat när åtgärden vidtas 
av en kompetent person, om skador på suggornas spe-
nar förekommer,

9) insättning av nosring hos nötkreatur när åtgärden 
vidtas av en veterinär, samt

10) kapning av bakåt eller inåt pekande tår fram till 
första leden hos avelstuppar under de 72 första lev-
nadstimmarna när åtgärden vidtas av en kompetent 
person.

Med en kompetent person avses i 1 mom. en per-
son som har tillräckliga kunskaper i den teknik som 
används för vidtagande av åtgärden, tillräcklig skick-
lighet i att vidta åtgärden samt nödvändiga kunskaper 
om gällande djurskyddsbestämmelser. (2003/40)

De redskap och anordningar som används vid åt-
gärder på djur skall vara lämpliga för ändamålet, rena 
och funktionsdugliga.

27 §. Förstöring av kalvars hornanlag
Förstöring av hornanlaget hos en kalv som är yng-

re än fyra veckor är tillåtet endast genom bränning. 
Hornanlaget får inte förstöras med lut eller annat frä-
tande ämne. De instrument eller anordningar som an-
vänds vid bränningen skall hållas rena och funktions-
dugliga. När varmbränning används skall brännjärnet 
vara glödande hett under hela bränningen. Varje horn-
ämne får brännas endast en gång under högst 20 sek-
under. Under bränningen skall man se till att kalven 
inte kan röra på huvudet.

28 §. Avel
Sådan naturlig eller artificiell reproduktion och en 

sådan avelsmetod som åsamkar eller kan åsamka djur 
lidande eller skada får inte användas.

Djur får inte hållas för produktionsändamål, om det 
inte utgående från deras feno- eller genotyp rimligen 
kan antas att djuren kan hållas utan att det är till men 
för djurens hälsa eller välbefinnande.

29 §. Farmuppfödning av vilda djur
Följande vilda däggdjurs- och fågelarter är tillåtet 

att hålla för farmuppfödning för produktion av kött, 
ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion:

hjortdjur, skogshare, vildsvin, mufflon, hönsfåglar, 
gräsand, struts, emu och vanlig nandu.

För skinn- och pälsproduktion är det tillåtet att hålla 
mink, iller, räv och mårdhund i farm.

30 §. Djurtävlingar
Vid offentlig tävling av djur skall det finnas en vete-

rinär som förordnats av landskapsregeringen. Med of-
fentlig tävling avses alla former av tävlingar som sker 
med djur och som genom annonsering eller på annat 
sätt bekantgjorts eller till vilka anmälan skall ske.

Veterinären skall före tävlingen besiktiga tävlings-
området och de deltagande djuren. Om djur utsätts 
eller kan antas bli utsatt för skada eller lidande skall 
veterinären med omedelbar verkan helt eller delvis 
förbjuda tävlingen eller att ett visst djur deltar i täv-
lingen.

Vid nedanstående offentliga tävlingar får tävlings-
veterinärens medverkan inskränkas till besiktning av 
de deltagande djuren och tävlingsområdet varje täv-
lingsdag före tävlingen:

1) hopptävling med svårighetsgrad t.o m. lätt A för 
ponny och hopptävlingar med svårighetsgrad t.o m. 
1,20 för övriga hästar,

2) precisionskörning vid körtävlingar med häst,
3) hästplöjning,
4) skogskörning med häst,
5) brukskörning med häst och vagn,
6) bruksridning,
7) ridtävling med islandshästar,
8) voltigetävling,
9) gymkhanatävling med häst,
10) tornerspel med häst,
11) draghundstävling, inbegripet nomekörning och 

tävling i nordisk stil, i sprintklass på en sträcka av 
längst 30 kilometer, samt

12) hundkapplöpning på rakbana.
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Följande offentliga tävlingar får genomföras utan 
någon medverkan av tävlingsveterinär:

1) dressyrtävling med häst,
2) dressyrprov vid fälttävlan med häst,
3) dressyr vid körtävling med häst,
4) klubbtävling, arrangerade som hopptävlingar 

med svårighetsgrad t.o.m. lätt B för ponny respektive 
svårighetsgrad t.o.m. 1,10 för övriga hästar,

5) lokaltävling, arrangerade som hopptävlingar 
med svårighetsgrad t.o.m. lätt B för ponny respektive 
svårighetsgrad t.o.m. 1,10 för övriga hästar,

6) agilitytävlingar och liknande tävlingsformer med 
hund,

7) lokala vallhundstävlingar,
8) jaktprov med hund, samt
9) tävling med andra små sällskapsdjur än hundar 

och katter.
31 §. Cirkusdjur

På cirkus och vid annan jämförbar föreställning får 
inte apor, rovdjur, vilda idisslare, hovdjur, pungdjur, 
säldjur, noshörningar, flodhästar, rovfåglar, strutsfåg-
lar eller krokodildjur användas.

Utan hinder av vad som stadgas i första mom. får 
dock hundar, tamkatter, sjölejon, tamhästar och tama 
åsnor användas.

7 kap. Storleken på boxar och bås m.m.

32 §. Storleken på boxar och bås
De mått som anges i detta kapitel är minsta mått 

för normal inredning. I ett befintligt stall kan mindre 
avvikelser från måttbestämmelserna accepteras, om 
det är djurskyddsmässigt acceptabelt för det enskilda 
djuret. Detsamma gäller vid ombyggnad, under förut-
sättning att planlösningen i stallet är god.
33 §. Ensambox

 

  

 
 

 

  

  

 
 

 

 

 
 

Bås för bundna nötkreatur skall vara tillräckligt 
långt och brett så att djuret kan stå och ligga ner på 
ett jämnt underlag.

34 §. (2003/40) Box för flera djur

Djurslag Golvyta 
m2/djur

Övriga krav
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35 §. Utrymme för hästar
Hästar i spiltor skall ha följande utrymmen:

    
 

  

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

     

Hästar i box skall ha följande utrymmen:

  

 
 

 

    

Takhöjden i stallet skall vara 1,5 x mankhöjden, 
dock lägst 2,2 m. I boxväggar och spiltskiljeväggar 

skall avstånd mellan vägg och tak vara mindre än 150 
mm eller mer än 450 mm och avståndet mellan vägg 
eller boxdörr och golv mindre än 35 mm.

Fria öppningar i galler för stor och liten häst bör för 
stående galler vara mindre än 25 mm eller 65-85 mm 
och för liggande galler mindre än 85 mm eller 160-
200 mm eller mer än 450 mm.

36 §. Utrymmeskrav för kycklingar och värphöns på 
golv

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

I utrymmen för fullvuxna värphöns får det högst 
finnas 30 kg värphöns/m2.

37 §. (2011/51) Utrymmeskrav för övriga fjäderfä på 
golv

Avelsdjur ska ha följande utrymmen:

 

 

  

 

  

  
 

 

En rastgård bör vara minst dubbelt så stor som vad 
som föreskrivs som minsta mått för inomhusutrym-
met.

Slaktdjur ska ha följande utrymme:

  

  
 

 

 

 

 

 

Runt fodertråg 7 mm/djur (fri utfodring), rakt vat-
tentråg 9 mm/djur.
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1 Under den första uppfödningsveckan får beläggningen var 
högst 15 djur/m2. Beläggningen ska därefter sänkas succes-
sivt. Efter 4 veckor gäller tabellvärdena.
2  Uppfödning i ligg- och utfordringshall med rastgård: golva-
rea i ligghall 32 kg/m2, rastgård 10 ggr ligghallsarean.
Bestämmelser om slaktkycklingar finns i land-

skapsförordningen om skydd av slaktkycklingar.

38 §. Utrymmeskrav för strutsfåglar

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Om kycklingarna är av samma storlek.
4 Utrymmet skall ställas i relation till fågelns ålder.
5 Om mer än en avelsgrupp finns inom samma område är 
det viktigt att fåglarna har tillräckligt skydd och extra utrym-
me så att de kan undvika varandra.

39 §. (2003/40) Utrymmeskrav för svin
För svin som hålls i grupp gäller följande minimi-

krav, om inte annat följer av 2 mom.:

 

 

 
 

 
 

För gyltor efter betäckning och suggor som hålls i 
grupp gäller följande minimikrav:

 

  
 
 

 
 

 

 

 
 
 

För spaltgolv av betong som används för svin som 
hålls i grupp gäller följande krav:

  

Ikraftträdandebestämmelse (1998:97):
Denna förordning träder i kraft den 1 november 

1998.
Bestämmelsen i 7 § 5 mom gäller från den 1 januari 

2005.
Ikraftträdandebestämmelse (2003/40):
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003. 

Förordningens 39 § 2 och 3 mom. tillämpas endast på 
anläggningar som uppförs, byggs om eller tas i bruk 
efter förordningens ikraftträdande. Från och med den 
1 januari 2013 tillämpas bestämmelserna på alla an-
läggningar.

L 18 Landskapsförordning (2011:53) om 
skydd av slaktkycklingar

1 §. Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om 

djurskydd vid hållning av slaktkycklingar som av-
ses i 6b § i djurskyddslagen (1998:95) för landska-
pet Åland. Vad som i denna förordning föreskrivs om 
slaktkycklingar tillämpas också på slaktkycklings-
mödrar. På slaktkycklingsmödrar tillämpas dock inte 
bestämmelserna i 2 § 4-5 punkten, 4 § 3 mom., 5 §, 
10 § 3 mom. och 11-22 §§.

Bestämmelser om skydd av djur finns dessutom i 
djurskyddsförordningen (1998:96).

Se L 17, Djurskyddsförordning (1998:96).
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2 §. Definitioner
I denna förordning avses med
1) slaktkycklingsmoder fågel i farföräldra- och 

morföräldra- eller föräldraled som hålls för slaktkyck-
lingsproduktion,

2) flock en grupp slaktkycklingar som föds upp 
samtidigt i en uppfödningsavdelning och som använ-
der ett gemensamt strötäckt område och gemensamma 
utfodrings- och vattningsanordningar,

3) tillgänglig area ett strötäckt område som alltid är 
tillgängligt för slaktkycklingarna och som är tillräck-
ligt stort för en slaktkyckling att vistas i,

4) daglig dödlighet det tal som fås med hjälp av for-
meln i punkt 1 i bilagan,

5) kumulativ daglig dödlighet det tal som fås med 
hjälp av formeln i punkt 2 i bilagan.
3 §. Allmänna krav på uppfödningsavdelningen

En uppfödningsavdelning för slaktkycklingar ska i 
fråga om material, konstruktion och andra egenskaper 
vara sådan att risken för att slaktkycklingarna ska ska-
da sig är så liten som möjligt. De inre ytorna i uppföd-
ningsavdelningar avsedda för slaktkycklingshållning 
samt redskap och anordningar för slaktkycklingshåll-
ning ska lätt kunna hållas rena och vid behov kunna 
desinfekteras. I ytbehandlingen får inte träskyddske-
mikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett 
sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos slaktkyck-
lingar.

Golvet eller botten i uppfödningsavdelningen för 
slaktkycklingar ska vara av ett material som är lämp-
ligt för slaktkycklingarna, samt sådant att slaktkyck-
lingarna inte skadar sig på det. Golvet eller botten ska 
dessutom vara så beskaffat att det ger tillräckligt stöd 
för varje framåtpekande klo på slaktkycklingens fot.

Uppfödningsavdelningar, redskap och anordningar 
ska hållas rena och i gott skick så att de inte skadar 
slaktkycklingarna eller äventyrar deras hälsa och väl-
befinnande. Slaktkycklingar som dött ska dagligen 
avlägsnas från uppfödningsavdelningen. Alla utrym-
men, anordningar och redskap som slaktkycklingar 
kommer i beröring med ska alltid i sin helhet rengöras 
och desinfekteras när utrymmet töms och innan en ny 
grupp slaktkycklingar tas in. Efter tömningen ska allt 
använt strö avlägsnas och rent strö läggas ut. Gnagare 
och andra skadedjur ska bekämpas i uppfödningsav-
delningen.
4 §. Förhållandena i uppfödningsavdelningen

Uppfödningsavdelningen ska ha en sådan ventila-
tion att luftfuktigheten, luftens strömningshastighet, 
temperaturen, dammängden och halten av skadliga 
gaser inte stiger till en skadlig nivå. Ventilationen ska 
vid behov kombineras med uppvärmningssystem för 
att upprätthålla en lämplig temperatur och avlägsna 
överskottsfuktighet.

Om djurens välbefinnande och hälsa är beroende 
av ett mekaniskt ventilationssystem ska det även vid 
eventuella fel i det mekaniska ventilationssystemet 
i uppfödningsavdelningen vara möjligt att ordna en 
ventilation som är tillräcklig med tanke på djurens 
välbefinnande och hälsa. Det mekaniska ventilations-

systemet ska då ha ett larmsystem som ger larm vid 
störningar i ventilationen. Larmsystemets funktion 
ska testas regelbundet.

Uppfödningsavdelningen ska ha en belysning över 
minst 80 procent av den tillgängliga arean på minst 
20 lux under ljusperioderna, uppmätt i fåglarnas 
ögonhöjd. Om det är nödvändigt för att trygga slakt-
kycklingarnas välfärd, får en tillfällig minskning av 
ljusnivån vid behov tillåtas på veterinärs inrådan. Be-
lysningen ska följa en 24-timmarsrytm. Rytmen ska 
börja iakttas senast inom sju dagar från det att slakt-
kycklingarna sätts in i uppfödningsavdelningen och 
den kan avslutas tidigast tre dagar före planerad slakt. 
Varje 24-timmarsperiod ska omfatta totalt minst 6 
timmar mörker med åtminstone en sammanhängande 
mörkerperiod på minst 4 timmar, exklusive dimnings-
perioderna.

Om det för belysningen i uppfödningsavdelningen i 
huvudsak används lampor, ska det ordnas en lämplig 
vilotid för slaktkycklingsmödrarna genom att ljusstyr-
kan minskas tillräckligt. När belysningen i huvudsak 
är naturlig ska fönstren vara placerade så att ljuset 
fördelas jämnt mellan alla delar av uppfödningsavdel-
ningen.

Bullernivån ska hållas så låg som möjligt i uppföd-
ningsavdelningen. Ständigt eller plötsligt buller ska 
undvikas och slaktkycklingarna får inte ständigt vara 
utsatta för buller som överstiger 65 decibel (dB[A]).

Alla slaktkycklingar ska ständigt ha tillgång till strö 
som är lagom torrt och luckert på ytan.
5 §. Specialbestämmelser om hög djurtäthet

Om djurtätheten för slaktkycklingar överstiger 33 
kilogram levande vikt per kvadratmeter ska uppföd-
ningsavdelningen vara försedd med ventilationssys-
tem och vid behov värme- och kylsystem som an-
vänds på ett sådant sätt att

1) ammoniakhalten (NH3) inte överstiger 20 ppm 
och att koldioxidhalten (CO2) inte överstiger 3000 
ppm uppmätt i höjd med slaktkycklingarnas huvud,

2) inomhustemperaturen inte överstiger utomhus-
temperaturen med mer än 3°C när utomhustempera-
turen är högre än 30°C i skuggan,

3) den genomsnittliga relativa fuktigheten uppmätt 
i uppfödningsavdelningen under 48 timmar inte över-
stiger 70 procent när utomhustemperaturen är lägre än 
10°C.

I slaktkycklingsuppfödningsstallet ska det dessut-
om finnas ett reservsystem för alstring av elektricitet 
med vars hjälp den mekaniska ventilationen tryggas i 
händelse av elavbrott.
6 §. Anordningar och redskap

Anordningar och redskap som är avsedda för hål-
lande samt vattning och utfodring av slaktkycklingar 
ska vara sådana att de inte medför risk för att slakt-
kycklingarna skadar sig. Ventilationssystem och ut-
fodringsanordningar samt övriga anordningar och 
redskap ska vara sådana att de orsakar så lite buller 
som möjligt.

Fodertråg, foderkoppar och andra utfodringsan-
ordningar ska placeras så att fåglarna får tillräckligt 
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med foder. Höjden på utfodrings- och vattningsanord-
ningar ska justeras allt efter som slaktkycklingarna 
växer, så att alla slaktkycklingar kan äta och dricka 
utan svårigheter.

Uppfödningsavdelningen för slaktkycklingar ska 
ha tillräckligt många dricksplatser, som ska placeras 
så att de är inom räckhåll för alla slaktkycklingar. 
Vattningsanordningarna ska vara sådana att vatten-
spill minimeras.

7 §. Utomhusinhägnad och andra utomhusområden
Om slaktkycklingarna har möjlighet att röra sig ute, 

ska den gång som leder ut ur uppfödningsavdelningen 
vara trygg för slaktkycklingarna. Utomhusinhägna-
dens stängsel ska vara av ett material som är lämpligt 
för slaktkycklingar och vara tryggt för dem. Stängs-
len ska hållas i gott skick så att slaktkycklingarna inte 
skadar sig.

Utomhusinhägnaden ska vara tillräckligt rymlig 
med hänsyn till antalet slaktkycklingar och underla-
gets beskaffenhet. Underlaget i inhägnaden ska vara 
sådant att det kan hållas torrt. I utomhusinhägnaden 
får det inte finnas konstruktioner eller föremål som 
kan skada slaktkycklingarna. Slaktkycklingarna ska 
vid behov utomhus ha tillgång till lämpliga väder-
skydd.

8 §. Omsorg om fåglarnas välbefinnande
Slaktkycklingarnas välbefinnande ska kontrolleras 

minst två gånger om dagen. Särskild uppmärksamhet 
ska fästas vid tecken som tyder på en sänkt välbefin-
nande- eller djurhälsonivå hos slaktkycklingarna. En 
slaktkyckling ska inspekteras individuellt om en all-
män inspektion visar att det är nödvändigt. Om det 
vid kontrollen upptäcks något som avviker från det 
normala, ska åtgärder omedelbart vidtas för att reda ut 
och avhjälpa situationen.

9 §. Hantering av slaktkycklingar
När slaktkycklingar fångas in ska särskild försiktig-

het iakttas. Innan slaktkycklingarna fångas in ska man 
avlägsna sådana hinder orsakade av anordningar och 
redskap som kan skada slaktkycklingarna.

Vid hantering av slaktkycklingsmödrar som slutat 
värpa ska man särskild fästa uppmärksamhet vid att 
man inte orsakar dem benbrott eller andra skador.

10 §. Vattning och utfodring
Foder som ges till slaktkycklingar ska vara nä-

ringsrikt och balanserat. I fråga om utfodringen av 
slaktkycklingar och näringens sammansättning ska 
särskild uppmärksamhet fästas vid förebyggandet av 
ledskador och skador på benstommen.

Slaktkycklingar ska ha tillgång till en tillräcklig 
mängd foder antingen ständigt eller portionsvis. Det 
ska finnas ständig tillgång till dricksvatten. Vid utfod-
ringen ska plötsliga förändringar i fodrets samman-
sättning och mängd undvikas.

Fodret får tas bort från slaktkycklingarna tidigast 
12 timmar före flockens beräknade slakttidpunkt.

Anordningar och redskap avsedda för utfodring och 
vattning av slaktkycklingar ska hållas rena.

Avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet.

11 §. Uppfödningsstall för slaktkycklingar
Om djurtätheten för slaktkycklingar överstiger 33 

kilogram levande vikt per kvadratmeter, ska den som 
äger eller håller och ansvarar för skötseln av slakt-
kycklingarna göra en skriftlig beskrivning av pro-
duktionssystemet i slaktkycklingsuppfödningsstallet, 
vilken ska innehålla tekniska uppgifter om byggna-
derna och deras anordningar. Beskrivningen ska hål-
las uppdaterad och på begäran visas upp för Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Den djurtäthet som 
ska tillämpas i uppfödningsstallet eller en ändring av 
djurtätheten ska anmälas till Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet senast 15 dagar innan flocken sätts 
in i stallet. Anmälan ska åtföljas av ett sammandrag 
av beskrivningen av produktionssystemet. Sådana 
förändringar i produktionssystemet som kan påverka 
slaktkycklingarnas välbefinnande ska utan dröjsmål 
anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn dighet.

För att djurtätheten ska få höjas så att den överstiger 
39 och högst är 42 kilogram levande vikt per kvadrat-
meter förutsätts att det vid djurskyddsinspektionerna 
i slaktkycklingsuppfödningsstallet under de senaste 
två åren inte har uppdagats någon sådan verksam-
het som strider mot författningarna om djurskydd, 
att den som äger eller håller och ansvarar för sköt-
seln av slaktkycklingarna tillämpar riktlinjer för goda 
djurhållningsrutiner och att dödligheten bland slakt-
kycklingarna är tillräckligt låg. Om ingen inspektion 
har gjorts i slaktkycklingsuppfödningsstallet under de 
senaste två åren, ska minst en inspektion göras innan 
djurtätheten får höjas.

När den som äger eller håller och ansvarar för 
skötseln av slaktkycklingar sänder slaktkycklingar 
till slakteriet ska den till slakteriet lämna de uppgif-
ter om flockens förvaringsutrymme och om flocken 
som behövs för bedömningen av slaktkycklingarnas 
välbefinnande.
12 §. Beskrivning av produktionssystemet och viktiga 
uppgifter om produktionssystemet

Den beskrivning av produktionssystemet som avses 
i 11 § 1 mom. ska innehålla följande information:

1) en planritning över stallet,
2) uppgift om den tillgängliga arean för slaktkyck-

lingarna,
3) uppgifter om ventilations- och värmesystem och 

tekniska inspektioner av dem,
4) uppgifter om utfodrings- och drickanordningar 

och deras placering,
5) larmsystem och reservsystem för dem för det 

fall att någon automatiserad eller mekanisk utrustning 
som är nödvändig för slaktkycklingarnas välbefin-
nande upphör att fungera,

6) dokumentation om tekniska inspektioner av 
larmsystemen,

7) typ av golv,
8) vilket strö som normalt används.
De viktiga uppgifter om produktionssystemet som 

avses i 11 § 1 mom. är, per uppfödningsavdelning
1) den tillgängliga arean för slaktkycklingarna,
2) typ av ventilationssystem och utfodrings- och 

vattningssystem,
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3) larmsystem och reservsystem för dem för det 
fall att någon automatiserad eller mekanisk utrustning 
som är nödvändig för slaktkycklingarnas välbefin-
nande upphör att fungera,

4) vilket strö som normalt används.
13 §. Innehållet i riktlinjerna för god praxis

De riktlinjer för god praxis som avses i 11 § 2 mom. 
ska omfatta följande sakkomplex i fråga om slakt-
kycklingar:

1) lagstiftningen om skydd,
2) fysiologi och beteende,
3) skötsel,
4) hantering och infångning,
5) lastning och transport,
6) avlivning,
7) förebyggande skyddsåtgärder mot sjukdom.

14 §. Höjning av djurtätheten till över 39 kilogram le-
vande vikt per kvadratmeter

Den dödlighet som avses i 11 § 2 mom. är tillräck-
ligt låg när den kumulativa dagliga dödligheten inom 
sju på varandra följande flockar inom uppfödningsav-
delningen i genomsnitt är lägre än det procenttal som 
fås med hjälp av formeln i punkt 3 i bilagan.
15 §. Uppgifter om flocken som ska lämnas till slak-
teriet

De uppgifter om flocken som ska lämnas till slakte-
riet och som avses i 11 § 3 mom. är

1) uppfödningsstall och uppfödningsavdelning där 
flocken har fötts upp,

2) den dagliga dödligheten inom flocken,
3) vilken ras eller hybrid slaktkycklingarna inom 

flocken tillhör,
4) en kalkyl över den kumulativa dagliga dödlighe-

ten inom flocken.
16 §. Bedömning av slaktkycklingars välbefinnande

En veterinär vid Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighet ska se till att uppgifterna om de slaktkyck-
lingar som anlänt till slakteriet samt antalet slakt-
kycklingar som är döda vid ankomsten till slakteriet 
registreras vid slakteriet.

Vilken inverkan de förhållanden under vilka slakt-
kycklingar hålls och andra motsvarande faktorer har 
på slaktkycklingarnas välbefinnande bedöms utifrån 
dödligheten inom flocken och den bedömning av hud-
inflammation på trampdynorna som görs i samband 
med köttbesiktningen (faktorer som beskriver slakt-
kycklingars välbefinnande).

Om bedömningen av slaktkycklingarnas välbefin-
nande visar att välbefinnandet försämrats under upp-
födningen, ska veterinären underrätta den som äger 
eller håller och ansvarar för skötseln av slaktkyck-
lingarna. Den som äger eller håller och ansvarar för 
skötseln av slaktkycklingarna samt Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet ska vidta lämpliga åtgärder.
17 §. Faktorer som beskriver slaktkycklingars välbefin-
nande

Den kumulativa dagliga dödligheten inom flocken 
beskriver dödligheten bland slaktkycklingarna i en 
uppfödningsavdelning.

Förekomsten av hudinflammation på trampdynorna 
bedöms genom kontroll av den ena fotsulan hos minst 
hundra fåglar i en flock. Vid kontrollen poängsätts hud-
inflammationens svårighetsgrad på basis av hur djup 
skadan är. Poängen indelas i tre klasser 0, 1 och 2,  
där klass 0 motsvarar en frisk trampdyna, klass 1 lind-
rig, ytlig inflammation och klass 2 djup inflammation. 
Resultatet av bedömningen av hudinflammation på 
trampdynorna hos flocken fås med hjälp av formeln  
i punkt 4 i bilagan.

18 §. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets utred-
ning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska göra 
en utredning enligt 16 § 3 mom., om resultatet av en 
bedömning av hudinflammation på trampdynorna hos 
flocken överstiger 80 poäng eller om den kumulativa 
dagliga dödligheten inom flocken överstiger det pro-
centtal som fås med hjälp av formeln i punkt 5 i bi-
lagan.

19 §. Bestämmande av djurtätheten för slaktkycklingar
Djurtätheten för slaktkycklingar inom en uppföd-

ningsavdelning bestäms utifrån slaktvikten på den se-
nast slaktade flocken med hjälp av formeln i punkt 6 
i bilagan i fråga om slaktkropparnas varma vikt och 
med hjälp av formeln i punkt 7 i bilagan i fråga om 
slaktkropparnas kalla vikt.

20 §. Hur de faktorer som beskriver slaktkycklingars 
välbefinnande påverkar djurtätheten

Om de faktorer som beskriver slaktkycklingarnas 
välbefinnande visar att slaktkycklingarnas välbefin-
nande har försämrats när en djurtäthet på högst 39 
kilogram levande vikt per kvadratmeter tillämpats, 
minskas djurtätheten på en gång med 1-2 kilogram för 
en viss tid.

När en djurtäthet som överstiger 39 kilogram le-
vande vikt per kvadratmeter tillämpas minskas djur-
tätheten för en viss tid till högst 39 kilogram levande 
vikt per kvadratmeter.

Om minskningen av djurtätheten till högst 39 kilo-
gram levande vikt per kvadratmeter har berott på att 
dödligheten varit alltför hög, får djurtätheten höjas till 
den tidigare nivån, om den kumulativa dagliga död-
ligheten inom sju på varandra följande flockar inom 
uppfödningsavdelningen i genomsnitt är lägre än det 
procenttal som fås med hjälp av formeln i punkt 3 i 
bilagan.
21 §. Omständigheter som ska beaktas vid bedömning-
en av slaktkycklingars välbefinnande

Vid bedömningen av slaktkycklingars välbefin-
nande ska sådana av slaktkycklingsägaren eller slakt-
kycklingshållaren oberoende eller exceptionella or-
saker beaktas som har lett till att dödligheten bland 
slaktkycklingarna eller mängden hudinflammationer 
på trampdynorna har ökat under uppfödningstiden.

Av slaktkycklingsägaren eller slaktkycklingshål-
laren oberoende eller exceptionella orsaker som på-
verkar dödligheten kan vara till exempel kvaliteten 
på de dagsgamla kycklingar som levererats, kvalite-
ten på det kommersiella foder som använts, förhöjd 
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dödlighet som beror på förädlade slaktkycklingar eller 
en oväntad funktionsstörning i vattnings- eller utfod-
ringsanordningarna eller i ventilationsanordningen.

En av slaktkycklingsägaren och slaktkycklingshål-
laren oberoende eller exceptionell orsak som påverkar 
mängden hudinflammationer på trampdynorna kan 
vara till exempel en oväntad funktionsstörning i vatt-
ningsanordningarna.

Vid bedömningen av slaktkycklingarnas välbefin-
nande har slaktkycklingsägaren eller slaktkycklings-
hållaren rätt att informera Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet om de åtgärder som han eller hon 
redan under uppfödningen av slaktkycklingarna har 
vidtagit efter att ha observerat problemet. Dessa åt-
gärder kan gälla till exempel reparation av anordning-
ar, kontakter med veterinär och iakttagandet av den-
nes anvisningar, resultaten av eventuella obduktioner 
som utförts på slaktkycklingarna samt de medicinska 
behandlingar som givits.
22 §. Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Bilaga

Formler

1) daglig dödlighet M
M = 100 × (b1 + b2)/btot, där
b1 är antalet slaktkycklingar som har dött i samma 
uppfödningsavdelning samma dag
b2 är antalet slaktkycklingar som har avlivats på 
grund av sjukdom eller av andra skäl i uppfödnings-
avdelningen den aktuella dagen
btot är antalet slaktkycklingar i uppfödningsavdel-
ningen den aktuella dagen

2) kumulativ daglig dödlighet Mcum

Mcum = M1+M2+M3+.+Mn, där
M1 är den dagliga dödligheten i uppfödningsavdel-
ningen för flocken i fråga under den första dagen
M2 är den dagliga dödligheten i uppfödningsavdel-
ningen för flocken i fråga under den andra dagen
M3 är den dagliga dödligheten i uppfödningsavdel-
ningen för flocken i fråga under den tredje dagen
Mn är den dagliga dödligheten i uppfödningsavdel-
ningen för flocken i fråga under den sista dagen

3) Dödlighetsgränsvärde för den genomsnittliga 
kumulativa dödligheten för sju på varandra föl-
jande flockar K7

K7=(1+0,06 × t) %, där
t är antalet dagar då slaktkycklingar i den berörda 
flocken funnits i uppfödningsavdelningen

4) Resultatet av bedömningen av hudinflamma-
tion på trampdynorna J
J = 100 × (n1×0,5+n2×2)/ntot, där
n1 är antalet fötter i klass 1
n2 är antalet fötter i klass 2
ntot är det totala antalet bedömda fötter

5) Dödlighetsgränsvärde för Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighets utredning Kt

Kt = (1+0,12 × t) %, där
t är antalet dagar då slaktkycklingar i den berörda 
flocken funnits i uppfödningsavdelningen

6) Djurtätheten för slaktkycklingar beräknad på 
basis av slaktkropparnas varma vikt KT
KT = [100 × (p1+p2+p3+.+pn)/73,25]/a, där
p1 är slaktvikten för flockens första slaktkyckling
p2 är slaktvikten för flockens andra slaktkyckling
p3 är slaktvikten för flockens tredje slaktkyckling
pn är slaktvikten för flockens sista slaktkyckling
a är slaktkycklingarnas tillgängliga area i kvadrat-
meter

7) Djurtätheten för slaktkycklingar beräknad på 
basis av slaktkropparnas kalla vikt KTj

KTj = [100 × (p1+p2+p3+.+pn)/71,80]/a, där
p1 är slaktvikten för flockens första slaktkyckling
p2 är slaktvikten för flockens andra slaktkyckling
p3 är slaktvikten för flockens tredje slaktkyckling
pn är slaktvikten för flockens sista slaktkyckling
a är slaktkycklingarnas tillgängliga area i kvadrat-
meter

L 19 Djurtransportförordning (1998:97)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §. (2011/102) Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på transport av alla ty-

per av djur inom landskapet Åland, mellan landskapet 
och riket samt mellan landskapet och ett annat land. 
Med undantag av 1 och 4 §§ tillämpas inte denna 
förordning på transporter där resans totala längd är 
högst 50 km. Inte heller vid transport av djur i icke-
kommersiellt syfte och av något enskilt djur som 
ledsagas av en fysisk person som ansvarar för djuret 
under transporten eller vid transport av sällskapsdjur 
som följer sin ägare på en privat resa tillämpas ovan-
nämnda paragrafer.
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Då en boskapsuppfödare med eget fordon flyttar 
djur från en betesmark till en annan utan att det sker 
i förvärvssyfte tillämpas endast 1 § samt i tillämpliga 
delar 4 §.

2 - 3 §§. Upphävda (2011/102).

4 §. (2011/102) Allmänna krav på transportfordon
Avgaser får inte komma in till djuren.
Djur får inte transporteras i en personbils bagage-

utrymme såvida inte bagageutrymmet har en öppen 
förbindelse med bilens passagerarutrymme och dju-
ren inte utsätts för onödigt lidande.

5 - 7 §§. Upphävda (2011/102).

2 kap. Tillstånd att transportera djur och register över 
djurtransportörer

8 §. Upphävd (2011/102).

9 §. (2011/102) Register över djurtransportörer
I registret införs följande uppgifter:
1) transportörens namn eller firma, FO-nummer 

(företags- och organisationsnummer), adress samt öv-
rig behövlig kontaktinformation,

2) transportörens tillståndsnummer,
3) begränsningar som gäller de djurarter som trans-

porteras eller transportform,
4) uppgift om att Ålands miljö- och hälsoskydds-

myndighet har beviljat tillståndet och kontaktinfor-
mation,

5) de uppgifter i kompetensbeviset för förare eller 
skötare som avses i kapitel III i bilaga III till Rådets 
förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under 
transport och därmed sammanhängande förfaran-
den och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, nedan 
EG-förordning nr 1/2005, och uppgift om tillfällig in-
dragning av kompetensbeviset,

6) de uppgifter i intyget om godkännande av väg-
transportmedel som avses i kapitel IV i bilaga III till 
EG-förordning nr 1/2005 samt de uppgifter som be-
hövs för att identifiera transportmedlen,

7) uppgifterna i intyget om godkännande av fartyg 
för djurtransport som avses i artikel 19.1 i EG-förord-
ning nr 1/2005, samt

8) de uppgifter som avses i artikel 26.4 punkt c och 
artikel 26.6 i EG-förordning nr 1/2005.

10 - 12 §§. Upphävda (2011/102).

3 kap. Upphävt (2011/102)

13 - 14 §§. Upphävda (2011/102).

4 kap. Upphävt (2011/102)

15 - 18 §§. Upphävda (2011/102).

5 kap. Transport av tama hovdjur, nötkreatur, får, getter 
och svin

19 §. Transport
1 mom. upphävt (2011/102).
Efter en transport över åtta timmar skall djuren hål-

las under uppsikt med beaktande av djurens hälsotill-
stånd under 4-5 dagar om de inte skall slaktas snart 
efter transporten.

Särskilda bestämmelser för vissa djurslag

20 §. (2011/102) Tama hovdjur
Hovdjur får inte transporteras i fordon med mer än 

ett plan. Vid transport av hästar ska utsatta kroppsde-
lar vid behov skyddas med kroppsskydd.

21 §. Upphävd (2011/102).

22 §. (2011/102) Svin
Vid behov ska svinen kylas ner med en lätt vatten-

dusch.

6 kap. Transport av fjäderfä, andra tamfåglar, tama 
kaniner samt hundar och katter

23 §. Fjäderfä och andra tamfåglar
Fåglarna skall lastas i dämpad belysning. Vid han-

teringen av fåglar och transportemballage som inne-
håller fåglar skall särskild försiktighet iakttagas. Vid 
lastning av burhöns skall transportlådor, burar eller 
liknande placeras så nära hönsburarna som möjligt. 
Fåglarna tas försiktigt ur burarna med en hand under 
bröstet och en hand över vingarna för att skydda få-
geln från skador. De transportemballage som används 
skall vara så konstruerade att fåglarna inte kan sticka 
ut huvud eller ben ur transportemballaget.

2 mom. upphävt (2011/102).

24 §. (2011/102) Tama hundar och katter
Om hundar transporteras i en släpvagn efter ett for-

don ska höjden på det utrymme som hunden har till 
sitt förfogande vara 5 cm högre än höjden till hjäs-
san när hunden står upp, 20 cm längre än hunden är 
lång från nos till svanskota och dubbelt så bred som 
hundens bringa. Hunden ska transporteras i ett trans-
portemballage som lastas i transportutrymmet. Släp-
vagnen ska dessutom vara försedd med fönster eller 
lämplig belysning.

7 kap.  Andra än ovan nämnda däggdjur samt fiskar 
och växelvarma djur

25 §. (2011/102) Allmänna regler
Ventilationshål får inte vara så stora att djuret kan 

komma i kontakt med människor som hanterar trans-
portemballaget. Transportemballaget ska ha en sådan 
höjd att djuret kan stå i naturlig ställning men inte resa 
sig på bakbenen. Transportemballagets tak ska mad-
rasseras.
26 §. Hornbärande djur

Hornbärande djur med basthorn får inte transpor-
teras om inte transporten är absolut nödvändig för 
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djurets välbefinnande. Man skall då se till att hornen 
inte kan fastna i transportemballaget. Muffloner skall 
transporteras åtskilda från varandra.
27 §. Vildsvin

Transporter av vildsvin under sex månader får ske 
i grupper om högst 15 svin. Vildsvin som är äldre än 
sex månader skall transporteras åtskilda från varan-
dra.
28 §. Pälsdjur

Fullvuxna pälsdjur skall transporteras åtskilda i var 
sitt transportemballage. Transportemballaget skall 
minst ha följande innermått:

Pälsdjur skall vattnas under en transport som varar 
längre tid än tre timmar och utfodras under en trans-
port som varar längre tid än 24 timmar.
29 §. Strutsfåglar

Ungar till struts, emu och vanlig nandu (Rhea Ame-
ricana) skall transporteras i uppvärmda transportem-
ballage så att temperaturen motsvarar ungarnas vär-
mebehov.
30 §. Fiskar

Vid transport av fiskar skall vattnets temperatur och 
syrehalt vara, och hållas på en lämplig nivå för fiskar-
ten i fråga.
31 §. Fåglar

Fåglar skall transporteras i halvskymning och får 
inte utsättas för drag eller för mycket ljus. I transport-
utrymmet för burfåglar skall det finnas sittpinnar som 
är anpassade till fåglarnas storlek. Samtliga fåglar 
måste få rum på pinnarna samtidigt. Stora papegojor 
transporteras åtskilda från varandra. Vid transport 
av oroliga fåglar skall transportemballagets tak vara 
madrasserat.
32 §. Upphävd (2011/102).

8 kap. Upphävt (2011/102)

33 - 35 §§. Upphävda (2011/102).

L 20 Landskapsförordning (1998:98) om 
slakt och avlivning av djur

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §. (2010/46) Tillämpningsområde
Denna förordning gäller vid förflyttning, uppstall-

ning, fasthållning, bedövning, slakt och avlivning av 
djur som föds upp för produktion av kött, skinn, päls 
eller andra produkter samt för avlivningsmetoder vid 
sjukdomsbekämpning. Förordningen gäller inte jakt 
av vilda djur samt försöksdjursverksamhet som utförs 
under tillsyn av landskapsregeringen.

2 §. Definitioner
I denna förordning avses med
förflyttning: avlastning av djur eller drivande av 

djur från avlastningsplattformen, spiltor eller fållor 
till den lokal eller plats där de ska slaktas,

uppstallning: hållande av djur i spiltor, fållor, på 
övertäckta ytor eller i hagar som används av slakterier 
för att möjliggöra nödvändig tillsyn av djuren (vatten, 
foder, vila) innan de slaktas, samt

bedövning: en metod som omedelbart försätter 
djuret i ett tillstånd av medvetslöshet som varar tills 
döden inträder.

2 kap. Behandling av djur i slakterier

3 §. Förflyttning och uppstallning av djur i slakterier
Slakterier och slaktplatser skall ha lämplig utrust-

ning och hjälpmedel tillgängliga för avlastning och 
förflyttning av djur.

Djuren skall avlastas så snabbt som möjligt efter 
ankomsten. Om dröjsmål inte kan undvikas skall de 
skyddas från extrema väderleksförhållanden och ha 
tillräcklig ventilation.

Djur som kan skada varandra på grund av art, ålder, 
kön och ursprung skall hållas och uppstallas åtskilda.

Djuren skall skyddas från ogynnsamma väderleks-
förhållanden och om de varit utsatta för höga tempe-
raturer i fuktigt väder ska de avkylas på lämpligt sätt.

Djurens hälsotillstånd skall kontrolleras minst varje 
morgon och kväll.

Djur som skadats eller insjuknat under transporten 
eller uppstallningen, liksom inte avvanda djur, slaktas 
omedelbart. Är detta inte möjligt skall de skiljas åt 
och slaktas snarast eller inom två timmar. Djur som 
inte kan gå får inte släpas till slaktplatsen utan skall 
avlivas där det ligger eller, om det inte förorsakar dju-
ret onödigt lidande, transporteras till platsen för nöd-
slakt på en vagn eller liknande.

Utrustning för avlastning av djur, ramper, broar och 
lastningshissar skall ha halksäkra golv samt lämpliga 
sidoskydd för att förhindra att djur faller av.

Utgångs- och ingångsramper skall ha minsta möj-
liga lutning och vid behov förses med tvärslåar.
4 §. Behandling av slaktdjur

Djuren skall bemötas lugnt och förflyttas med var-
samhet. Djuren får inte skrämmas, hetsas, vältas om-
kull eller behandlas illa. De får inte lyftas på ett sätt 
som orsakar onödig smärta.

Djur ska förflyttas med varsamhet. Under avlast-
ning och förflyttning ska djuren ha tillräcklig tid på 
sig att förflytta sig samt fri sikt framåt och fri passage 
så att stockningar inte uppstår. Drivgångarna ska kon-
strueras så att risken för att djuren skadas minimeras 
och vara inrättade så att deras flockinstinkt utnyttjas. 
Vid behov ska djuren förflyttas ett i sänder. Drivning 
och tvång av djur som vägrar röra på sig ska vara så 
lindrig som möjligt. Instrument som är avsedda att 
styra djuren får endast användas i det syftet och endast 
under korta perioder. Användning av instrument som 
ger elektriska stötar ska undvikas i möjligaste mån. 
Enbart elektriska påfösare med avrundade stift får 
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användas på djur. Under alla omständigheter får så-
dana instrument endast användas i fråga om fullvuxna 
nötkreatur och svin som vägrar att förflytta sig och 
endast när de har utrymme att förflytta sig framåt. Stö-
tarna får inte vara mer än en sekund, de ska komma 
med tillräckligt långa mellanrum, och får endast ges 
på bakpartiets muskler. Stötarna får inte upprepas om 
inte djuret reagerar på dem. (2010/46)

Man får inte utdela slag, sparkar eller trycka på sär-
skilt ömma delar på djurets kropp. Djurens svansar 
får inte krossas, vridas eller brytas och djurens ögon 
får inte gripas.
5 §. Uppstallning

Djur som inte omedelbart efter ankomsten förs till 
slakt skall hela tiden ha dricksvatten tillgängligt. Djur 
som inte har slaktats inom 12 timmar efter ankomsten 
skall utfodras och därefter ges måttliga mängder mat 
med lämpliga mellanrum. Djur som hålls på slakte-
rier i mer än 12 timmar skall uppstallas och i före-
kommande fall tjudras på ett sådant sätt att de utan 
svårigheter kan lägga sig ned. Djur som inte tjudras 
skall utfordras på ett sådant sätt att de kan äta ostörda. 
Uppstallningsplatserna skall vara trygga och tillräck-
ligt rymliga för de djur som hålls där samt i övrigt 
uppfylla de krav som ställs på stall och utrymmen för 
djur enligt djurskyddsförordningen. I utomhusfållor 
skall lämpligt skydd mot ogynnsamma väderleksför-
hållanden finnas.

Djur får inte föras till slaktplatsen om det inte ome-
delbart skall slaktas.
6 §. Djur i containrar

Containrar och andra transportemballage som inne-
håller djur skall hanteras med varsamhet och avlastas 
horisontellt. Djur som levereras i containrar med per-
forerade golv skall avlastas med särskild varsamhet 
för att undgå skador. Vid behov skall djuren avlastas 
från containrarna ett och ett. Djur som har transporte-
rats i containrar skall slaktas så snabbt som möjligt. I 
annat fall skall de, om nödvändigt, vattnas och utford-
ras med lämpliga mellanrum. Fjäderfä som hämtats 
till slakt skall hållas torra.
7 §. Fasthållning av djur före bedövning, slakt eller 
avlivning

Djur skall hållas fast på ett lämpligt sätt som inte 
utsätter dem för onödig smärta, lidande eller skador. 
Djurens ben får inte bindas ihop och djur får inte 
hängas upp före bedövning eller avlivning. Fjäder-
fän och kaniner får dock hängas upp före slakt un-
der förutsättning att lämpliga åtgärder vidtas för att 
säkerställa att djuren, vid tidpunkten för bedövning, 
befinner sig i ett tillräckligt avslappnat tillstånd för att 
bedövningen skall kunna utföras effektivt och utan 
onödiga dröjsmål.

Fasthållning av djur i fasthållningsutrustning skall 
under inga omständigheter avse upphängning.

Djur som bedövas eller avlivas genom att ett me-
kaniskt instrument eller elektrisk ström används mot 
huvudet skall hållas fast i en ställning som gör att ut-
rustningen kan användas enkelt och exakt under en 
lämplig tidsrymd.

Elektrisk bedövningsutrustning får inte användas 
som ett sätt att fasthålla eller immobilisera djuren, el-
ler för att förmå dem att flytta på sig.

För att begränsa djurens rörelseförmåga får me-
kaniska transportanordningar, burar, bedövningsbås 
eller någon annan motsvarande inhängnad där djuret 
kan stå upprätt användas. Djurens huvudrörelser får 
inte begränsas innan bedövaren är klar att bedöva dju-
ret. För att begränsa nötkreaturs och hovdjurs huvud-
rörelser får halsrem, grimma eller betsel användas.

Den utrustning som används för bedövning av djur 
skall vara sådan att bedövningen kan utföras snabbt 
och effektivt. Utrustningen skall hållas ren. I slakte-
rierna och på slaktplatserna skall det även finnas ett 
reservbedövningsinstrument som kan användas om 
det ordinarie bedövningsinstrumentet av någon anled-
ning inte fungerar.

Djuret får inte drivas till bedövning förrän bedöva-
ren är klar att omedelbart bedöva djuret. Ett djur får 
inte bedövas om det inte är möjligt att tappa djuret på 
blod omedelbart efter bedövningen. Om slakten av-
bryts får ett levande djur inte lämnas i bedövningsbå-
set eller på annan plats där bedövningen utförs.

Besiktningsveterinären ansvarar för att bedövaren 
vet när djuret är lämpligt bedövat.

3 kap. Bedövning eller avlivning av djur med undantag 
för pälsdjur

8 §. Skjutning och mekanisk anordning som tränger in 
i hjärnan (bultpistol)

Alla djur som skall slaktas får bedövas genom 
skjutning.

Skjutvapnet och den mekaniska anordningen som 
tränger in i hjärnan skall vara tillräckligt effektiva 
med tanke på djurets storlek och djurart.

Bultpistol får användas vid bedövning av hovdjur 
som hålls som husdjur, nötkreatur, får, getter, svin 
samt strutsfåglar och kaniner.

Bultpistolen skall placeras så att projektilen drivs in 
i hjärnbarken. Bedövaren skall kontrollera att bulten 
återgår till utgångsläget efter varje skott. Om den inte 
gör detta får instrumentet inte användas igen förrän 
det har lagats.

9 §. Bedövningspunkten hos nötkreatur
Vid bedövning av nötkreatur med undantag av tju-

rar och kalvar skall skjutvapnet eller bultpistolen rik-
tas mot en punkt i pannan mitt emellan hjässan och 
ögonen och i rät vinkel mot pannbenet.

Bedövningspunkten hos tjurar ligger en cm på si-
dan om bedövningspunkten hos övriga nötkreatur 
medan bedövningspunkten hos kalvar ligger något 
under mitten på linjen mellan hjässan och ögonen.

10 §. Bedövningspunkten hos svin
Vid bedövning av svin med undantag av galtar skall 

skjutvapnet eller bultpistolen riktas mot en punkt i 
pannan 2,5 cm ovanför ögonnivån och i en rät vinkel 
mot pannbenet. Bedövningspunkten hos galtar ligger 
5 cm ovanför ögonnivån på sidan om kraniets mitt-
linje.
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11 §. Bedövningspunkten hos får och getter
Vid bedövning av hornlösa får och getter skall 

skjutvapnet eller bultpistolen riktas mot huvudets 
högsta punkt och i kindbenets riktning.

Vid bedövning av killingar och lamm skall skjut-
vapnet eller bultpistolen riktas mot en punkt något 
under mitten på linjen mellan hjässan och ögonen och 
i en rät vinkel mot pannbenet.

Hornbärande får och getter får bedövas med skjut-
vapen eller bultpistol som riktas mot nacken om hor-
nen hindrar skott genom hjässan. Bedövningspunkten 
finns genast bakom den kam som löper mellan hor-
nen. Skjutvapnet eller bultpistolen skall riktas mot 
munnen.
12 §. Bedövningspunkten hos hästar

Vid bedövning av hästar skall skjutvapnet eller 
bultpistolen riktas mot en punkt i pannan ovanför 
skärningspunkten mellan de fiktiva linjer som löper 
från ena sidans öga till andra sidans öra och i en rät 
vinkel mot pannbenet.
13 §. Bedövningspunkten hos kaniner

Kaniner bedövas genom att skjutvapnet eller bult-
pistolen placeras på huvudets högsta punkt och riktas 
i kindbenets riktning.
14 §. Bedövning genom slag (concussion stunning)

Alla djur som skall slaktas får bedövas med ett me-
kaniskt instrument som utdelar ett icke-penetrerande 
slag mot huvudet. Användaren skall säkerställa att 
instrumentet placeras i ett lämpligt läge och att rätt 
patronstorlek används i enlighet med tillverkarens 
anvisningar för att uppnå en effektiv bedövning utan 
frakturer på kraniet.

Vid slakt av en liten mängd kaniner kan djuren även 
bedövas genom slag mot huvudet med något annat 
lämpligt instrument. Användaren skall försäkra sig 
om att djuret bedövas effektivt.
15 §. Bedövning med elektrisk ström

Nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä och kaniner 
som skall slaktas får bedövas med elström.

Elektroder skall placeras så att de omsluter djurets 
hjärna så att strömmen kan passera genom den och 
djuret omedelbart förlorar medvetandet. Lämpliga 
åtgärder skall också vidtas för att säkerställa en god 
elektrisk kontakt, särskilt genom avlägsnande av ull 
eller genom att huden fuktas.

När djuren bedövas ett och ett skall utrustningen 
vara försedd med en anordning som mäter impedan-
sen och förhindrar att apparaten används om kraven 
på minsta tillåtna strömstyrka inte kan uppnås. Instru-
mentet skall vidare avge en ljud- eller ljussignal under 
den tidsrymd som strömmen passerar genom djuret 
och vara kopplad till en anordning som anger spän-
ning och strömstyrka, vilken skall placeras så att den 
lätt kan avläsas.
16 §. Bedövning i vattenbad

Fjäderfä, med undantag av strutsfåglar, får bedövas 
i vattenbad.

Vattenbaden skall vara tillräckligt stora och djupa 
för den typ av fjäderfä som skall slaktas, och får inte 

svämma över vid ingången. Den elektrod som är 
nersänkt i vattnet skall löpa längs hela vattenbadets 
längd. Vattennivån i bedövningsbadet skall kunna 
regleras för att säkerställa att vattnet väl täcker huvu-
det på varje fågel som skall bedövas.

Fågelns huvud skall få kontakt med vattnet före 
vingarna. Fågeln skall hängas stadigt men utan att 
fågelns fötter kläms åt för mycket i framforslings-
mekanismens upphängningskrok. Beröringspunkten 
mellan fågelns fötter och upphängningskroken skall 
vid behov fuktas för att säkerställa en god ström-
genomgång. Framforslingsmekanismens hastighet 
skall inte vara större än att fågeln utsätts för elek-
trisk ström i minst fyra sekunder. Spänningen i be-
dövningsbadet skall hela tiden vara så stor att den 
totala strömstyrkan i bedövningsbadet motsvarar den 
strömstyrka som behövs för att bedöva en fågel mul-
tiplicerad med det antal fåglar som samtidigt finns i 
bedövningsbadet.

Om nödvändigt skall det vara möjligt att ingripa 
manuellt.

17 §. Bedövning av svin med koldioxid
Svin som skall slaktas får bedövas med koldioxid. 

Koldioxidkoncentrationen i den gas som används 
skall vara minst 70 volymprocent. Den kammare i vil-
ken svinen kommer i kontakt med gasen och utrust-
ningen som transporterar svinen igenom kammaren 
skall vara utformad och konstruerad så att svinen inte 
skadas, bröstkorgen inte pressas ihop och svinen kan 
stå upp tills de förlorar medvetandet. Det skall finnas 
tillräckligt med belysning i framforslingsmekanismen 
och kammaren för att svinen skall kunna se omgiv-
ningen eller andra svin. Kammaren skall vara utrustad 
med en gashaltmätare som mäter gaskoncentrationen 
där den är som störst och som avger en tydlig ljud- 
eller ljussignal om gaskoncentrationen sjunker under 
den nivå som krävs.

Svinen skall placeras i fållor eller containrar där 
de kan se varandra och forslas in i kammaren inom 
30 sekunder efter det att de kommit in i anläggningen. 
De skall forslas så snabbt som möjligt från ingången 
till den plats där gaskoncentrationen är som störst och 
vara i kontakt med gasen så länge att de med säkerhet 
förblir medvetslösa fram till dess att de avlivas.

18 §. Avblödning
Avblödningen, som skall vara snabb, ymnig och 

fullständig, får inte påbörjas om djuret verkar vara vid 
medvetande.

Avblödningen skall påbörjas senast 60 sekunder ef-
ter bedövningen om djuret har bedövats genom skjut-
ning eller med en mekanisk anordning som tränger in 
i hjärnan. På hornbärande får och getter som bedövats 
med ett skott i nacken skall avblödningen påbörjas 
inom 15 sekunder efter bedövningen. Om ett djur har 
bedövats med elström eller genom slag mot huvudet 
skall avblödningen påbörjas inom 20 sekunder. Har 
djuret bedövats med koldioxid skall avblödningen på-
börjas inom 60 sekunder från det att djuret har avlägs-
nats från bedövningskammaren.
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Avblödningen skall utföras på ett sådant sätt att 
åtminstone den ena halspulsådern eller det blodkärl 
från vilken halspulsådern utgår öppnas. Avblödningen 
är genomförd när minst 30 sekunder gått sedan blod-
kärlen öppnades och alla hjärnbarkens reflexer har 
upphört.

Om samma person ansvarar för bedövning, upp-
hissning och avblödning av djuren skall denna person 
utföra alla dessa åtgärder innan följande djur bedövas.

Om fjäderfä tappas på blod med automatisk halsav-
skärningsmaskin skall det finnas någon till hands som 
kan ingripa så att djuren kan slaktas omedelbart i fall 
utrustningen inte fungerar.

4 kap. Avlivning av pälsdjur

19 §. Med elektrisk ström
Alla pälsdjur får avlivas med elström. Elektroderna 

skall placeras på ett sådant sätt att strömmen passe-
rar genom djurets hjärna och med en tillräckligt hög 
strömstyrka för att orsaka omedelbar medvetslöshet 
och hjärtstillestånd. På rävar och mårdhundar där 
elektroderna placeras i mun och rektum skall ström av 
ett medelvärde på 0,3 ampere användas under minst 
tre respektive 15 sekunder.

20 §. Med kolmonoxid
Alla pälsdjur får avlivas med kolmonoxid. Den 

kammare i vilken djuren kommer i kontakt med gasen 
skall vara utformad och konstruerad så att djuren inte 
kommer till skada och så att de kan övervakas. Djuren 
får föras in i kammaren först när kolmonoxidkoncen-
trationen är minst en volymprocent. Gaskoncentratio-
nen upprätthålls genom att kolmonoxid kontinuerligt 
tillförs kammaren via en cylinder.

Utströmningsgas från en motor som är avsedd för 
detta ändamål får användas vid avlivning av mårddjur 
och chinchillor om gasen är tillräckligt avkyld, filtre-
rad och fri från irriterande ämnen eller gaser.

Djuren skall hållas kvar i kammaren tills de har av-
lidit, dock i minst fyra minuter.

21 §. Med koldioxid
Mårddjur och chinchillor får avlivas med koldioxid. 

Kammaren i vilken djuren kommer i kontakt med ga-
sen skall vara utformad och konstruerad så att djuren 
inte kommer till skada och så att de kan övervakas. 
Djuren får inte förs in i kammaren förrän luften inne-
håller minst 20 volymprocent koldioxid, som skall 
tillföras i ren form. Djuren skall hållas kvar i kam-
maren tills de har avlidit, dock i minst fyra minuter.
22 §. Med skjutvapen och mekaniska instrument med 
penetrerande bult

Alla pälsdjur får avlivas med skjutvapen eller med 
ett lämpligt instrument med penetrerande bult som 
drivs in i hjärnan. Används ett instrument med pene-
trerande bult skall djuret därefter omedelbart avblö-
das. Pälsdjur som hålls i fångenskap eller annars tas 
om hand av människan skall avlivas med ett skott i 
hjärnan. Ett djur som inte kan fångas in eller fås att 
hållas på stället skall avlivas med ett skjutvapen på så 

sätt att djuret dör så snabbt och smärtfritt som möjligt 
och inte orsakas onödigt lidande.
23 §. Med narkosmedel

En veterinär får avliva ett pälsdjur med lämpligt 
narkosmedel på sådant sätt och i sådana doser att dju-
ret omedelbart försätts i medvetslöshet och avlider.

5 kap. Avlivning av övriga animalieproduktionsdjur

24 §. Tillåtna avlivningsmetoder
Animalieproduktionsdjur får avlivas med skjutva-

pen. Djur som hålls i fångenskap eller annars tas om 
hand av människan skall avlivas med ett skott i hjär-
nan. Ett djur som inte kan fångas in eller fås att hållas 
på stället skall avlivas med ett skjutvapen på så sätt 
att djuret dör så snabbt och smärtfritt som möjligt och 
inte orsakas onödigt lidande.

Fjäderfä får avlivas genom halsavskärning.
25 §. Avlivning av dagsgamla överskottskycklingar och 
embryon i kläckningsavfall med mekanisk utrustning

Dagsgamla kycklingar skall avlivas med en utrust-
ning som har snabbt roterande knivar, stift eller en 
kross. I anläggningen får inte fler djur placeras än vad 
den är dimensionerad för. För att omedelbart avliva 
levande embryon skall allt kläckningsavfall behand-
las i den mekaniska utrustning som avses ovan.
26 §. Avlivning av dagsgamla överskottskycklingar 
med koldioxid

Dagsgamla kycklingar skall föras in i ett utrymme 
med högsta möjliga koncentration av koldioxid, som 
skall tillföras i ren form. Djuren skall hållas kvar i 
utrymmet tills de avlidit. Nya djur får inte placeras i 
utrymmet förrän de tidigare djuren har dött.
26a §. (2011/52) Hänvisningsbestämmelse gällande 
bedömning av slaktkycklingars välbefinnande

Bestämmelser om bedömning av slaktkyckling-
ars välbefinnande finns i landskapsförordningen 
(2011:53) om skydd av slaktkycklingar.

Se L 18, Landskapsförordning (2011:53) om skydd av slakt-
kycklingar

6 kap. Avlivningsmetoder vid sjukdomsbekämpning

27 §. Avlivningsmetoder vid sjukdomsbekämpning
Vid avlivning av djur för bekämpning eller diagnos-

tisering av djursjukdomar får varje metod som tillåts 
ovan användas om den garanterar en säker död. En 
veterinär kan även ge tillstånd till någon annan avliv-
ningsmetod om det är nödvändigt för att bekämpa el-
ler diagnostisera en djursjukdom. Om den avlivnings-
metod som används inte omedelbart leder till döden 
skall nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att 
djuret avlivas så snabbt som möjligt och under alla 
omständigheter innan det återfått medvetandet.
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L 21 Landskapsförordning (1998:99) om 
skydd av djur som används för försök 
och andra vetenskapliga ändamål

1 §. Syfte
Föreskrifterna i denna förordning meddelas med 

anledning av rådets direktiv 86/609/EEG av den 
24 november 1986 om tillnärmning av medlems-
staternas lagar och andra författningar om skydd av 
djur som används för försök och andra vetenskapliga 
ändamål.

2 §. Definitioner
I denna förordning används följande beteckningar 

med de betydelser som här anges.
a) Djur: om inget annat anges, varje levande rygg-

radsdjur (annan än människa), däribland fritt levande 
larvformer och/eller larvformer som kan fortplanta 
sig, med undantag av foster- eller embryonala former.

b) Försöksdjur: djur som används eller är avsedda 
att användas för försök.

c) Uppfödda djur: djur som fötts upp i speciellt syf-
te att användas i anläggningar som godkänts av eller 
registrerats av [landskapsstyrelsen].

d) Försök: varje användning av djur för försök el-
ler andra vetenskapliga ändamål som hos djuret kan 
vålla smärta, lidande, ångest eller bestående skada, 
däri inräknat varje handling som är avsedd att eller 
sannolikt kan medföra födsel av ett djur i ett sådant 
tillstånd, men med undantag för de mest skonsam-
ma metoderna för avlivning eller märkning av djur 
(d.v.s ”humana” metoder) som upptagits i modern 
praxis. Ett försök inleds i det ögonblick ett djur för-
sta gången förbereds för användning och avslutas när 
inga fler observationer skall göras under det aktuella 
försöket. Eliminering av smärta, lidande, ångest eller 
bestående men hos djuret med hjälp av framgångs-
rik användning av anestesi eller analgesi eller andra 
metoder medför inte att användningen av djuret skall 
anses vara något annat än ett försök. Veterinärverk-
samhet som inte är försök omfattas inte av denna 
förordning.

e) Behörig person: en person som anses vara kvali-
ficerad att utöva den relevanta funktion som beskrivs 
i denna förordning.

f) Anläggning: en anläggning, byggnad, grupp av 
byggnader eller andra lokaler och däri inbegripet ett 
utrymme som inte är helt slutet eller under tak jämte 
flyttbara anläggningar.

g) Uppfödningsanläggning: en anläggning där djur 
föds upp i syfte att användas vid försök.

h) Leveransanläggning: varje annan anläggning än 
en uppfödningsanläggning, från vilken djur levereras 
för att användas vid försök.

i) Användaranläggning: en anläggning där djur 
föds upp för försök.

3 §. Tillämpningsområde
Denna förordning gäller för användning av djur vid 

försök som företas i något av följande syften.

a) Utveckling och tillverkning av läkemedel, livs-
medel och andra substanser eller produkter, kontroll 
av deras kvalitet, effekt och säkerhet

i) för undvikande, förebyggande, diagnostisering 
eller behandling av sjukdom, ohälsa eller annan ab-
normitet eller därav orsakade verkningar hos männi-
skor, djur eller växter,

ii) för värdering, påvisande, justering eller föränd-
ring av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller 
växter.

b) Skydd av den naturliga miljön för främjande av 
människors och djurs hälsa eller välbefinnande.
4 §. Försök med utrotningshotade djur

Djurförsök där djur utnyttjas som är att anse som 
utrotningshotade i enlighet med bilaga 1 i konventio-
nen om internationell handel med utrotningshotade 
vilda djur och växter och bilaga C, del I i förordning 
(EEG) nr 3626/82 tillåts endast på villkor att de står 
i överensstämmelse med den förordningen och att 
avsikten med försöken är forskning i syfte att bevara 
den berörda arten, eller tillgodoseendet av viktiga bio-
medicinska syften där den arten i rena undantagsfall 
visar sig vara den enda som kan användas för dessa 
ändamål.
5 §. Den allmänna tillsynen och vården av djuren

Alla försöksdjur skall uppstallas i en lämplig miljö 
som erbjuder åtminstone en viss rörelsefrihet samt ha 
tillgång till foder, vatten och den tillsyn som krävs för 
deras hälsa och välbefinnande. Försöksdjuren skall 
i största möjliga utsträckning ha möjligheter att till-
fredsställa sina fysiologiska och etologiska behov.

De miljöbetingelser under vilja försöksdjur uppföds, 
hålls eller används skall kontrolleras dagligen och för-
söksdjurens välbefinnande och hälsotillstånd skall hål-
las under uppsikt av en behörig person för att förebyg-
ga smärta eller onödigt lidande, ångest eller bestående 
men och vidta åtgärder för att säkerställa att iakttagen 
skada eller lidande avhjälps så snabbt som möjligt.

För att uppfylla bestämmelserna i 1 mom. skall de 
rikt linjer som angivits i bilaga 2 till direktiv 86/609/EEG 
följas.
6 §. Tillsyn

Tillsynen av att bestämmelserna i denna förordning 
följs ankommer på [landskapsstyrelsen].
7 §. Förutsättningar för försök

Försök får endast utföras av behöriga personer med 
tillstånd av [landskapsstyrelsen].

Ett försök skall inte genomföras om det avsedda 
syftet kan uppnås med hjälp av någon annan veten-
skapligt tillfredsställande metod som inte inbegriper 
användning av djur men ter sig rimlig och praktiskt 
genomförbar.

När ett försök skall genomföras bör valet av djurart 
noga övervägas och om så krävs förklaras för [land-
skapsstyrelsen]. Vid valet av försöksmodeller skall 
väljas de som kräver minsta antalet djur, som tar i 
anspråk djur med den lägsta graden av neurofysiolo-
gisk känslighet, som förorsakar minst smärta, lidande 
ångest eller bestående men och som har de största ut-
sikterna att ge tillfredsställande resultat.
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Försök på djur som infångats i naturen får inte utfö-
ras annat än när försök på andra djur inte skulle vara 
tillfyllest för att uppnå syftena med försöket.

Alla försök skall utformas på ett sådant sätt att för-
söksdjuren inte utsätts för ångest eller förorsakas onö-
dig smärta och lidande. Bestämmelserna i 8 § skall 
iakttas. De åtgärder som föreskrivits i 9 § skall vidtas 
i samtliga fall.
8 §. Bedövning

Alla försök skall utföras under allmän eller lokal 
anestesi så vida inte anestesi bedöms vara mera trau-
matisk för djuret än försöket i sig eller anestesi är 
oförenlig med försökets syfte. Försök utan anestesi 
får endast utföras efter beslut av [landskapsstyrelsen] 
och endast då det inte finns några andra möjligheter.

Anestesi bör användas när det är fråga om allvar-
liga lesioner som kan vålla svår smärta.

Om anestesi inte är möjlig, bör analgetika eller an-
dra lämpliga metoder användas för att se till att smär-
ta, lidande, ångest eller skada såvitt möjligt begränsas 
och att djuret i varje fall inte utsätts för svår smärta, 
ångest eller lidande.

Om det är förenligt med försökets syfte skall ett 
bedövat djur som får svåra smärtor när bedövningen 
upphört behandlas i tid med smärtstillande medel el-
ler, om detta inte är möjligt, omedelbart avlivas på ett 
humant sätt.
9 §. Behandlingen av försöksdjur efter avslutat försök

När ett försök avslutas skall en veterinär eller an-
nan behörig person besluta om djuret skall leva vidare 
eller avlivas på ett humant sätt, varvid skall beaktas 
att det inte bör hållas vid liv om det sannolikt riskerar 
bestående smärta eller ångest även om det i alla andra 
avseende återvunnit sitt normala hälsotillstånd.

Om ett djur vid avslutandet av ett försök skall till-
låtas leva vidare, skall det ha den vård som dess hälso-
tillstånd kräver, placeras under tillsyn av en veterinär 
eller annan behörig person och hållas under beting-
elser som svarar mot kraven i 5 §. Bestämmelserna i 
detta mom. behöver inte tillämpas i de fall djuret en-
ligt veterinärens mening inte orsakas lidande till följd 
av ett sådant undantag.

Om ett djur vid avslutandet av ett försök inte bör 
få leva vidare eller inte kan dra fördel av bestämmel-
serna i 5 § vad gäller dess välbefinnande, skall det av-
livas på ett humant sätt snarast möjligt.
10 §. Användande av samma djur i flera försök

Ett djur bör inte användas mer än en gång för för-
sök som medför stark smärta, ångest eller likvärdigt 
lidande.
11 §. Frisläppande av försöksdjur

Oavsett övriga bestämmelser i denna förordning 
kan [landskapsstyrelsen], om syftet med försöket krä-
ver det, tillåta att det berörda djuret släpps fritt, un-
der förutsättning att den övertygat sig om att största 
möjliga ansträngningar gjorts för att sörja för djurets 
välbefinnande och förutsatt att dess hälsotillstånd till-
låter det och det inte utgör någon fara för folkhälsan 
eller miljön.

12 §. Plågsamma djurförsök
Om ett djur skall användas till försök under vilka 

det kommer att eller kan förväntas få starka smärtor 
som förväntas bli långvariga, måste en särskild moti-
verad anmälan lämnas in om försöket och dess berät-
tigande till [landskapsstyrelsen] eller detta i särskild 
ordning godkännas av [landskapsstyrelsen]. [Land-
skapsstyrelsen] skall inte ge tillstånd till försöket om 
[landskapsstyrelsen] inte anser att försöket är av till-
räcklig vikt för att tillgodose de grundläggande beho-
ven hos människor eller djur.

13 §. Statistik om gjorda försök
Med ledning av ansökningarna om tillstånd, de 

mottagna anmälningarna och på basis av gjorda rap-
porter skall [landskapsstyrelsen] samla in och så långt 
möjligt regelbundet offentliggöra statistiska uppgifter 
om användningen av djur för försök, som utvisar

a) antalet djur och djurslag som använts för försök,
b) antalet djur uppdelade på kategorier som använts 

i de försök som avses i 3 §,
c) antalet djur uppdelade på kategorier som använts 

till försök som erfordras enligt lagstiftningen.
[Landskapsstyrelsen] skall vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att se till att sekretessen för kommersiellt 
känslig information som lämnats på grund av denna 
förordning skyddas.

14 §. Kompetensen hos personer som utför eller deltar 
i försök

Personer som utför försök eller deltar i sådana lik-
som personer som svarar för tillsynen och övervak-
ningen av djur som används för försök skall ha lämp-
lig teoretisk och praktisk erfarenhet. I synnerhet skall 
de personer som utför eller övervakar utförandet av 
försök ha utbildning i en vetenskaplig disciplin som 
är relevant för det försöksarbete som utförs och kunna 
hantera och sköta försöksdjur. De skall dessutom in-
för [landskapsstyrelsen] ha tillfredsställande visat att 
de har den utbildning som krävs för att utföra sina ar-
betsuppgifter.

15 §. Uppfödnings- och leveransanläggningar
Uppfödnings- och leveransanläggningar skall god-

kännas eller registreras hos [landskapsstyrelsen] och 
uppfylla kraven i §§ 5 och 14, såvida inte dispens ut-
färdats i enlighet med 18 § 4 mom. eller 20 §. En le-
veransanläggning skall anskaffa sina djur enbart från 
en uppfödningsanläggning eller en annan leveransan-
läggning såvida inte djuret har importerats lagenligt 
och inte är vilt eller herrelöst. Ett generellt eller sär-
skilt undantag från den sistnämnda bestämmelsen kan 
medges en leveransanläggning enligt en ordning som 
bestämts av [landskapsstyrelsen].

Det godkännande eller den registrering som avses 
i 1 mom. skall ange den behöriga person som har an-
svaret för anläggningen och som har till uppgift att 
utöva eller sörja för en tillfredsställande tillsyn av de 
djur som uppföds eller inhyses på anläggningen och 
som skall ansvara för att bestämmelserna i §§ 5 och 
14 följs.
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16 §. Förteckning över djuren
Uppfödnings- och leveransanläggningar skall föra 

förteckning över antalet och arten av de djur som säljs 
eller levereras, datum för försäljningen eller leveran-
sen, mottagarens namn och adress samt antalet och ar-
ten av djur som dött under vistelsen på uppfödnings- 
och leveransanläggningen.

[Landskapsstyrelsen] skall utfärda föreskrifter om 
de register som skall föras och hållas tillgängliga för 
[landskapsstyrelsen] av den person som är ansvarig 
för de anläggningar som avses i 1 mom. Sådana regis-
ter skall arkiveras under minst tre år räknat från dagen 
för det sista införandet och skall regelbundet granskas 
av representanter för [landskapsstyrelsen].
17 §. Märkning av vissa djur

Varje hund, katt eller primat (annan än människa) 
på en uppfödnings-, leverans- eller användaranlägg-
ning skall, innan den är avvänjd, ges en individuell 
identifieringsmarkering på det minst möjligt smärt-
samma sättet, utom i de fall som avses i 3 mom.

När en omärkt hund, katt eller primat (annan än 
människa) tas emot första gången av en anläggning 
efter avvänjningen skall den märkas snarast möjligt.

När en hund, katt eller primat (annan än människa) 
före avvänjningen överförs från en anläggning som 
avses i 1 mom. till en annan och det av praktiska skäl 
inte är möjligt att märka den dessförinnan skall en 
fullständig journal föras av mottagaranläggningen, 
med särskilt angivna av djurets moder intill dess att 
märkningen av djuret kan företas.

Alla anläggningar skall i sina förteckningar föra in 
uppgifter om identiteten av varje hund, katt eller pri-
mat (annan än människa) som levererats dit.
18 §. Användaranläggningar

Användaranläggningar skall registreras hos [land-
skapsstyrelsen] eller godkännas av denna. Åtgärder 
skall vidtas för att se till att användaranläggningarna 
disponerar installationer och utrustning som är lämp-
lig för de använda djurarterna och för utförande av 
de försök som förlagts dit. De skall vara utformade, 
uppförda och fungera på ett sätt som säkerställer att 
försöken utförs så effektivt som möjligt med avseende 
på syftet att uppnå homogena resultat med minsta an-
tal djur och samtidigt i mesta möjliga mån undvika 
att orsaka smärta, lidande, ångest eller bestående men.

På varje användaranläggning skall
a) en eller flera personer utses som har det adminis-

trativa ansvaret för djurens tillsyn och för att utrust-
ningen fungerar tillfredsställande,

b) det finnas en tillräckligt stor utbildad personal-
styrka,

c) lämpliga åtgärder vidtas för att garantera tillgång 
till veterinärrådgivning och behandling, samt

d) en veterinär eller annan behörig person anlitas för 
rådgivning med avseende på djurens välbefinnande.

Försök kan efter tillstånd från [landskapsstyrelsen] 
utföras utanför användaranläggningar.

På användaranläggningar får endast djur som le-
vererats från uppfödnings- och leveransanläggningar 
användas såvida inte en generell eller speciell dis-

pens utfärdats genom bestämmelser som fastställts 
av [landskapsstyrelsen]. Såvitt möjligt skall uppfödda 
djur användas. Herrelösa husdjur får inte användas för 
försök.

Användaranläggningar skall föra förteckningar 
över samtliga använda djur och ställa dem till för-
fogande närhelst [landskapsstyrelsen] begär så. För-
teckningarna skall innehålla uppgifter om antal och 
djurart för samtliga anskaffade djur, från vem de 
anskaffats, samt datum då djuren togs emot. Förteck-
ningarna skall arkiveras under minst tre år. Användar-
anläggningar skall regelbundet kontrolleras av [land-
skapsstyrelsen].
19 §. Djuruppfödning i användaranläggningar

När användaranläggningar föder upp djur för för-
sök inom de egna lokalerna krävs registrering eller 
godkännande i enlighet med 15 och 18 §§ endast en 
gång. Verksamheten skall dock uppfylla de relevanta 
bestämmelser i denna förordning som rör uppföd-
nings- och användaranläggningar.

20 §. Uppfödda djur
När djur tillhörande de arter som räknas upp i bila-

ga 1 till direktiv 86/609/EEG används för försök, skall 
de vara uppfödda, såvida inte [landskapsstyrelsen] i 
beslut gett en generell eller speciell dispens.
21 §. Tillvaratagande av andra länders data

För att undvika onödig dubblering av försök i syfte 
att uppfylla nationell lagstiftning eller gemenskaps-
lagstiftning som rör hälsa och säkerhet skall data som 
härrör från försök som utförts inom en annan stats ter-
ritorium godkännas på Åland såvida inte ytterligare 
prövningar krävs till skydd för folkhälsa och säkerhet.

Kommissionen skall, från jord och skogsbruksmi-
nisteriet och i den mån det är möjligt, få uppgifter om 
Ålands administrativa praxis i fråga om djurförsök, 
däribland vilka krav som skall uppfyllas innan pro-
dukterna får säljas samt konkreta uppgifter om alla de 
försök som utfört på Åland och tillstånd och andra ad-
ministrativa enskildheter som rör dessa försök.

L 22 Landskapsförordning (2001:54) 
om undantag från vissa krav som 
gäller byggnader som används inom 
ekologisk animalieproduktion

1 §. Inledande bestämmelse
I denna förordning ges föreskrifter som komplette-

rar rådets förordning nr 2092/91 av den 24 juni 1991 
om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och 
uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel 
(rådets förordning).

2 §. Regler för utrymmen inomhus och utomhus under 
en övergångsperiod

I enlighet med bilaga 1 B punkt 8.5.1 i rådets för-
ordning kan [landskapsstyrelsen] på ansökan bevilja 
tillstånd att avvika från de krav som ställs på rastgår-
dar och byggnader i punkterna 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 och 
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8.4.5 samt djurtätheten i bilaga VIII. Dessa undantag 
kan medges fram till den 31 december 2010.
3 §. Gamla byggnader

Tillstånd kan endast beviljas animalieproducerande 
jordbruksföretag vars befintliga byggnader har upp-
förts före den 24 augusti 1999 och i den utsträckning 
dessa byggnader avsedda för djur överensstämmer 
med privata normer avseende ekologisk animaliepro-
duktion som godtas i landskapet.
4 §. Åtgärdsplan

En sådan plan som avses i rådets förordning, bilaga 
1 B punkt 8.5.2, skall föreläggas [landskapsstyrelsen] 
eller det kontrollorgan till vilket jordbruksföretaget är 
anslutet.
5 §. Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 
2001.

L 23 Landskapsförordning (2003:31) om 
registrering av anläggningar som 
håller värphöns

1 §. Tillämpningsområde
Denna förordning är tillämplig på anläggningar där 

det hålls över 350 värphönor.

2 §. (2007/142) Förande av register
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska föra 

ett register över sådana anläggningar som avses i den-
na förordning. Varje anläggning i registret ska tillde-
las ett särskiljande nummer i enlighet med Europeiska 
gemenskapernas kommissions direktiv (2002/4/EG) 
om registrering av anläggningar som håller värphöns 
och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG. I re-
gistret ska följande uppgifter ingå:

1) anläggningens namn och adress,
2) ansvarig fysisk persons namn och adress,
3) ägarens namn och adress om det inte är den an-

svariga fysiska personen som är ägare,
4) registreringsnummer för andra anläggningar som 

omfattas av denna förordning och som sköts eller ägs 
av personerna som nämns i 2 p. och 3 p.,

5) den produktionsmetod som används i anlägg-
ningen (frigående utomhus, frigående inomhus, bur-
höns, ekologisk produktion),

6) anläggningens maximala kapacitet i antal höns-
platser räknat och om olika produktionsmetoder an-
vänds dessutom det maximala antalet hönsplatser per 
produktionsmetod.

3 §. (2007/142) Lämnande av uppgifter till registret
Ägaren till en anläggning som avses i denna förord-

ning måste lämna de uppgifter som anges i 2 § till 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Om upp-
gifter som anges i 2 § inte har lämnats till myndighe-
ten får anläggningen inte användas.
4 §. Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003. Åt-
gärder som verkställigheten av förordningen förutsät-
ter får vidtas innan förordningen träder i kraft.
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