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LANDSKAPSFÖRORDNING 

om tillämpning på Åland av vissa riksförfattningar om foder

Utfärdad i Mariehamn den 2 juni 2022

 Med stöd av 12 § landskapslagen (2022:41) 
om tillämpning på Åland av foderlagen före-
skrivs:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

 Inom landskapets behörighet och med de 
avvikelser som anges i denna förordning ska 
följande riksförfattningar tillämpas på Åland:
 1) jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning om animaliska biprodukter (FFS 
783/2015),
 2) statsrådets förordning om laboratorier 
som utför undersökningar enligt livsmed-
elslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 
(FFS 152/2015), till den del den gäller under-
sökningar i enlighet med foderlagen (FFS 
1263/2020) samt
 3) jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om bedrivande av verksamhet inom foder-
branschen (FFS 1266/2020, foderbranschför-
ordningen).
 De i 1 mom. angivna riksförfattningarna 
ska tillämpas sådana de lyder när denna förord-
ning träder i kraft. Sker därefter ändringar i 
författningarna och gäller ändringarna sådant 
som hör till landskapets behörighet, ska de 
ändrade bestämmelserna tillämpas på Åland 
från den tidpunkt de träder i kraft i riket. 
Ändringarna ska dock inte tillämpas innan de 
publicerats på svenska.

2 §
Förvaltningsuppgifter

 De förvaltningsuppgifter som enligt de i 
1 § 1 mom. angivna riksförfattningarna ska 
skötas av riksmyndigheterna, ska på Åland 
skötas av landskapsregeringen, såvitt det är 
fråga om uppgifter som faller inom landskapets 
behörighetsområde.

3 §
Hänvisningar

 Hänvisningar i de i 1 § 1 mom. angiv-
na riksförfattningarna till bestämmelser i 
rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i 
landskapslagstiftningen, ska på Åland avse 
hänvisningar till de ifrågavarande bestäm-
melserna i landskapslagstiftningen.

4 §
Särskilda bestämmelser

 Bestämmelserna i 5 § i foderbranschförord-
ningen ska inte tillämpas på Åland.
 Landskapsregeringen ska för allmänheten, 
på elektronisk väg, tillhandahålla en förteck-
ning över sådana registrerade foderföretagare, 
som avses i 8 § 1 mom. i foderbranschförord-
ningen.
 En sådan förhandsanmälan om införsel av 
foder, som avses i 10 § 1 mom. i foderbransch-
förordningen, ska lämnas till landskapsreger-
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ingen senast 24 timmar innan foderpartiet 
ankommer till Åland. Dock krävs inte någon 
sådan anmälan om foderpartiet ankommer till 
Åland från riket och förhandsanmälan gjorts 
innan foderpartiet ankommit till riket.
 Bestämmelserna i 27 § i foderbranschför-
ordningen ska inte tillämpas på Åland.

5 §
Ikraftträdande

 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 
2022.
 Genom denna förordning upphävs land-
skapsförordningen (2013:38) om tillämpning 
i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om foder.
 Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förordning-
en träder i kraft.


