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Ny blankettlag om utsäde 
 

 

Huvudsakligt innehåll 
 

Landskapsregeringen förslår att tidigare blankettlag om utsäde upphävs och 

ersättas av ny blankettlag. Detta på grund av att lagstiftningen i riket revide-

rats. Utöver detta förslås det att landskapsregeringen ges mandat att tillsam-

mans med riksmyndigheterna överenskommer om att överföra viss kompe-

tens genom förordning.  

 

__________________ 
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Allmän motivering 
 

1. Lagstiftningsbehörigheten 
 

Enligt 18 § punkt 15 i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörig-

het i frågor som rör jord- och skogsbruk inklusive utsäde.  
 

2. Bakgrund 
 

På Åland gäller för närvarande landskapslagen (2001:25) om tillämpning i 

landskapet Åland av lagen om handel med utsäde (FFS 778/2000). Genom 

denna blankettlagstiftning gäller med vissa undantag samma lagstiftning i 

landskapet som i riket. Syftet med lagstiftningen från rikets sida var att kunna 

säkerställa och främja en högklassig utsädesproduktion lämplig för nordiska 

förhållanden och att uppdatera lagstiftning med hänsyn till Europarlamentets 

och rådets-förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skydds-

åtgärder mot växtskadegörare, hädanefter benämnd EU-förordningen. Enligt 

denna förordning framgår det att flera myndigheter inom en medlemsstat kan 

vara behörig myndighet, vilket leder till både livsmedelsverket och land-

skapsregeringen kan vara detta i respektive domvärjo. 

 

3.Lagförslagets syfte 
 

Landskapsregeringen föreslår att en ny blankettlag antas för att ersätta den 

tidigare på samma område. Detta då rikets tidigare lag upphävdes den 1 juli 

2019 och ersattes av den nya utsädeslagen (FFS 600/2019). Även om den 

principiella inställningen är att landskapsregeringen och lagtinget ska ut-

nyttja lagtingets lagstiftningsbehörighet, är det även fortsättningsvis mest 

ändamålsenligt att genom ett blankettlagsförfarande tillämpa rikets lag om 

utsäde. Genom detta förfarande ges landskapsregeringen bemyndigande ge-

nom lag att besluta att bestämmelser som utfärdas med stöd av rikslagen även 

ska vara tillämpliga i landskapet. 

 Rikets nya utsädeslag har uppdaterats med bland annat nya definitioner 

som ligger i linje med den övriga lagstiftning samt med vilka myndigheter 

som är ansvariga på riksnivå. Nyheter i den nya lagstiftningen är också att 

bestämmelser kring testning av växtsorter och odlingsvärdeförsök lyfts från 

förordningsnivå till lag. 

 Enligt tidigare, och även fortsättningsvis, ska allt utsäde som säljs och 

marknadsförs för sådd ska vara certifierat inom riket och själva förpackandet 

utsäde är tillståndspliktigt. 

 

4. Överväganden  
 

Utsädesregleringar är komplicerade och ställer höga krav på lagstiftaren att 

både förstå detaljer och övergripande frågor inom området. Lagstiftningen 

har i mångt och mycket även sitt ursprung i unionsrätten vilket ytterligare 

gör det mindre överblickbart för en lagstiftare av Ålands storlek. Då möjlig-

heten finns att genom blankettlagsförfarande införliva rikslagstiftning, är 

detta att föredra med beaktade av det ovan anförda. Utöver detta medför det 

även att lagstiftningen hålls uppdaterade gentemot förändringar i EU-förord-

ningen genom att rikslagstiftningen hålls uppdaterad med denna.  

 Det finns även vinster för näringsidkare och andra om samma regler, med 

några undantag, gäller i hela riket. 

 

5. Förslagets verkningar 
 

Förslaget har viss bärighet mot Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda 

och dess mål 4 och 7. Dessa mål rör behovet av balans i ekosystemet och 

hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
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 För landskapets del får förslaget få konsekvenser. Idag sköts tillsyn med 

mera enligt gällande lag av tjänstemän vid landskapets näringsavdelning, vil-

ket fortsatt kommer vara det gällande. Redan idag är området välreglerat 

även om vissa förändringar sker i och med att lagstiftningen byts ut. Bland 

annat tillkommer det administrativa tvångsmedlet påföljdavgift i rikslagen. 

Detta instrument är dock något som landskapsregeringen inte ser något be-

hov av på Åland. Ytterligare nyheter som får administrativa konsekvenser är 

möjligheterna till e-signering, möjlighet att stänga ner webbplats och lagstöd 

för att genomföra kontroll med obemannade luftfartyg. 

 

Detaljmotivering 
 

1 § Syfte. Utsädeslagens syfte är att upprätthålla och främja tillgången på ett 

för riket lämpligt utsäde av hög kvalitet. Enligt självstyrelselagen faller detta 

område inom landskapets behörighet att själva utforma den lagstiftning som 

passar bäst för åländska förhållanden. Landskapsregeringen finner det dock 

vara ändamålsenligt att genom en blankettlag införa rikets lag även på Åland 

med vissa undantag. Eventuella framtida ändringar i rikslagen blir då också 

giltiga inom landskapet, så länge de inte faller inom något av undantagen. 

 

2 § Tillämpning. Lagen om utsäde (FFS 2019/600) ska tillämpas i landskapet 

genom blankettlagstiftning i den lydelse den har vid denna lags antagande. 

Kommande ändringar i utsädeslagen blir även de tillämpliga i landskapet om 

de inte faller inom något av undantagen. När det hänvisas i utsädeslagen till 

riksförfattningar inom ett visst område är det inom Ålands domvärjo, land-

skapets författningar som är giltiga. Exempelvis är det förvaltningslag 

(2008:9) som är tillämplig och inte den i Finland gällande förvaltningslagen 

som det hänvisas till i utsädeslagen.  

 

3 § Bestämmelser som inte tillämpas. I paragrafen räknas de bestämmelser 

upp som inte ska i tillämpas i landskapet. 

 13 § mom. 5 om förordningsrätt av riksmyndighet gäller inte inom land-

skapet då det faller inom självstyrelsen. 

 Enligt 25 § i utsädeslagen ska det utarbetas en rikstillsynsplan som Livs-

medelsverket sedan ska presentera i en tillsynsberättelse. Tanken med detta 

är att göra tillsynen mer effektiv. Med beaktande av landskapets ringa be-

folkning och storlek finns det inte behov av någon särskild tillsynsplan. 

 34 § i utsädeslagen ska inte tillämpas då avgifter regleras in landskapslag 

(1993:237) om grunderna för avgifter till landskapet.  

 Utsädeslagens 35 § regleras möjligheten att genom en påföljdsavgift 

ålägga en aktör att betala mellan 500 och 5000 euro. Landskapsregeringen 

finner att ett sådant instrument inte är nödvändigt utan att de sanktionsåtgär-

der som finns i vites- och straffbestämmelser tillgodoser det allmännas be-

hov.  

 I 47 § utsädeslagen hänvisas till 9 kap. 1 § i rikets polislag (FFS 872/2011) 

om polisens skyldighet att ge handräckning. Inom landskapets domvärjo gäl-

ler istället polislag (2013:87) för Åland och regleras genom dess 9 §. Ålands 

polislag håller för närvarande på att omarbetats.  

  

 

4 § Förvaltningsmyndighet. De uppgifter som enligt utsädeslagen ankommer 

riksmyndigheter ska i landskapet Åland gälla för landskapsregeringen. Un-

dantaget är tullens verksamhet som ligger utanför landskapets behörighets-

område. Uppgifter som faller på landskapet kan delegeras till underliggande 

myndigheter. 
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5 § Märkning. Utöver vad som regleras i 11 § utsädeslagen ska den som 

marknadsför, tillverkar eller överlåter sådant utsäde som avses i utsädeslagen 

tillhandahålla varudeklaration, innehållsförteckning eller garantibevis på det 

svenska språket. Närmare regler kring märkning får ges genom förordning 

av landskapsregeringen på samma sätt som rikslagen förordnar jord- och 

skogsbruksministeriet. Vid införsel gäller EU:s regelverk kring växtpass.  

 

6 § Avgifter. Huvudregeln är att full kostnadstäckning ska uppnås för offent-

ligrättsliga prestationer enligt 1 § 1 mom. landskapslag (1993:27) om grun-

derna för avgifter till landskapet. Det finns dock en möjlighet att uppbära 

avgiften så att kostnadstäckningen endast delvis täcks, eller att inte avgiften 

uppbärs alls.  

 Landskapsregeringen anser att avgiften ska sättas till noll även i detta fall 

då avgiften annars skulle bli oskäligt hög och att det av miljöskäl är viktigt 

att ingen undandrar sig eller förskjuter anmälan av ekonomiska skäl.  

 Vidare skulle själva administration kring beräkning och fakturering bli 

oskäligt hög för de få fall det fåtal fall det kan bli frågan om. Enligt 6 § 

landskapets avgiftslag är beslutade myndighet landskapsregeringen vilket in-

nebär att en avgift kan införas om förutsättningarna förändras. 

 

7 § Godkännande av packeri. Redan under gällande lag är packeriverksam-

het tillståndspliktigt. Precis som tidigare behöver ett packeri få tillstånd av 

landskapsregeringen för att bedriva sin verksamhet. En skillnad i den nya 

rikslagstiftningen är att tillstånden är på 10 år och inte 5 som tidigare. Lag-

stiftningen öppnar också upp för tillstånd under kortare tid. Tillståndet kan 

förlängas efter inspektion från landskapsregeringen eller myndighet som 

denne utsett i sitt ställe. Väsentliga förändringar i verksamheten ska fortfa-

rande anmälas till landskapsregeringen.  

 

8 § Tillsynsregister. I paragrafen föreslås det att landskapsregeringen ska 

föra ett landskapsomfattande register för att kunna genomföra tillsyn. 

I registret införs följande uppgifter enligt utsädeslagen 

1) aktörens eller det godkända laboratoriets namn, adress samt övriga 

kontaktuppgifter, 

2) det godkända packeriets packerinummer och godkännandets giltig-

hetstid, 

3) adresser och kontaktuppgifter för verksamhetsställena, 

4) bransch eller det godkända laboratoriets kompetensområde, 

5) namnet på den person som ansvarar för det godkända laboratoriets 

undersökningar, 

6) uppgifter om de inspektioner som tillsynsmyndigheten genomfört och 

om resultaten av dem samt övriga uppgifter som behövs vid tillsynen 

och 

7) uppgifter om brott mot denna lag och mot bestämmelser, föreskrifter 

och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som till-

synsmyndigheten har bestämt. 

Uppgifterna avförs ur registret inom tre år efter det att aktören eller det 

privata laboratoriet har meddelat landskapsregeringen att verksamheten 

upphör eller efter det att aktörens eller laboratoriets verksamhet har upp-

hört.  

Bestämmelser om inhämtande av personuppgifter och införande av dem 

i de register som avses i 1 mom. samt om användande och utlämnande av 

uppgifterna i registren finns i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 

av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upp-

hävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt i land-

skapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunförvaltning 
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och landskapslag (1977.72) om allmänna handlingars offentlighet. På be-

handlingen av personuppgifter tillämpas dock inte artikel 18.1 a och b i den 

nämnda förordningen. 

 

9 § Anmälningsplikt. Enligt 14 § i utsädeslagen gäller anmälningsplikten 

för den som släpper ut utsäde på marknaden eller importerar eller exporte-

rar detsamma. Inledande, upphörande och större förändringar i verksam-

heten ska anmälas till landskapsregeringen.  

 

10 § Handräckning av polis. Handräckning av polis kan begäras om det inte 

går att genomföra exempelvis en inspektion utan polismyndighetens bistånd. 

Polisens skyldighet att ge handräckning regleras i 9 kap. 1 § polislag 

(2013:87) för Åland. Samma bestämmelse finns i den finska polislagen (FFS 

872/2011). Vi detta arbetes skrivande är dock en ny polislag för landskapet 

under bearbetning vilket föranleder att paragraf- och laghänvisningen kom-

mer att behöva ändras.  

 

11 § Rättelse av fel i beslut. Ett rättelseyrkande kan initieras av antingen par-

ten eller landskapsregeringen enligt vad som föreskrivs i 8 kapitlet i förvalt-

ningslag (2008:9) för landskapet Åland.  

 

12 § Ändringssökande. Besvär över beslut av landskapsregeringen anförs hos 

Ålands förvaltningsrätt. Besvär överlagligheten anförs till Högsta förvalt-

ningsdomstolen. 

 

13 § Vite. Landskapsregeringen kan förena ett förbud att släppa ut utsäde på 

marknaden enligt 36 § utsädeslagen med ett vitesförläggande. Detsamma 

gäller för förstörande eller utförsel av utsäde, 38 § utsädeslagen, och 39 § 

utsädeslagen om stängning av webbplats. 

 

13 § Straffbestämmelser. Straffbestämmelserna i sin helhet har tagits med för 

tydlighetens skull. Utöver det som förskrivs i rikslagen finns det ett tillägg 

om språkbestämmelser. Denna reglering tar sikte på att produktbeskriv-

ningen eller dylikt ska finnas avfattad på det svenska språket. Denna bestäm-

melse finns även inom den nuvarande lagstiftningen.  

 

14 § Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt då 

rikslagstiftnigen redan är gällande i riket exklusive landskapet Åland. Ge-

nom denna lag upphävs landskapslag (2001:25) om tillämpning i landskapet 

Åland av lagom om handel med utsäde. De beslut som landskapsregeringen 

fattat med stöd av den upphävda lagen förblir dock fortfarande i kraft, om de 

inte strider mot denna lag. 
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Lagtext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas. 

 

L A N D S K A P S L A G 

om 

tillämpning i landskapet Åland av utsädeslagen 
 

 I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 

 

1 § 

Syfte 

 I syfte att upprätthålla och främja en högklassig växtproduktion samt att 

säkerställa produktionen och tillgången av för Åland lämpligt utsäde, ska ut-

sädeslagen (FFS 2019/600) tillämpas i landskapet, med de undantag som föl-

jer av denna lag. 

  

2 § 

Tillämpning 

 Utsädeslagen ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag 

träder ikraft. Sker därefter förändringar i lagen ska de ändrade bestämmel-

serna gälla i landskapet från den tidpunkt de har trätt i kraft i riket. Ändringar 

på de områden som undantas igenom denna lag ska dock inte tillämpas i 

landskapet. 

 Hänvisningar i den riksförfattning som avses i 1 mom. denna § till be-

stämmelser i rikslagstiftningen som har motsvarigheter i landskapslagstift-

ningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.  

 

3 § 

Bestämmelser som inte tillämpas 

 

I landskapet tillämpas inte följande bestämmelser i utsädeslagen 

1) 13 § mom. 5 om förordningsrätt av riksmyndighet, 

2) 14 § om anmälan, 

3) 25 § om tillsynsplan, 

4) 35 § om påföljdsavgift, 

5) 32 § mom. 4 och 5 om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssy-

stem (FFS 284/2008), 

6) 34 § om avgifter, 

7) 44 § mom. 1 och 2 om ändringssökande eller 

8) 47 § om polisens skyldighet till handräckning. 

 
4 § 

Förvaltningsmyndighet 

 De förvaltningsuppgifter som enligt utsädeslagen ankommer på rikets 

myndigheter, ska i landskapet handhas av landskapsregeringen eller i land-

skapslag föreskriven myndighet, om dessa uppgifter enligt 23 § självstyrel-

selagen ankommer på landskapet. 

 

5 § 

Märkning 

 Om den som marknadsför, tillverkar eller överlåter sådant utsäde som av-

ses i utsädeslagen ska tillhandahålla varudeklaration eller liknande hand-

lingar, så ska uppgifterna vara avfattade på det svenska språket. Närmare 

bestämmelser får utfärdas genom förordning av landskapsregeringen.  
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6 § 

Avgifter 

 Avgifter tas ut enligt vad som föreskrivs i landskapslagen (1992:27) om 

grunderna för avgifter till landskapet. 

  

7 § 

Godkännande av packeri 

 Landskapsregeringen ska godkänna packeri enligt vad som föreskrivs i 

13 § utsädeslagen 1 och 2 mom. 

 Packeriet ska lämna ett sådant meddelande om ändringar som avses i 13 

§ utsädeslagen 3 mom. till landskapsregeringen. 

 

8 § 

Tillsynsregister 

 Landskapsregeringen för ett sådant tillsynsregister som avses i 32 § utsä-

deslagen. 

 

9 § 

Anmälningsplikt 

 Den som ska göra en sådan anmälan som avses i 14 § utsädeslagen ska 

göra det till landskapsregeringen.  

10 § 

Handräckning av polisen 

 Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning inom land-

skapet finns i 9 kap. 1 § polislagen (2013:87) för Åland. 

 

11 § 

Rättelse av fel i beslut 

 Angående rättelse av fel i beslut gäller vad som föreskrivs i 8 kap. för-

valtningslag (2008:9) för landskapet Åland.  

 

12 § 

Ändringssökande 

 Ändring av beslut av landskapsregeringen får sökas genom besvär till 

Högsta förvaltningsdomstolen.  

 

13 § 

Vite 

 Vad som föreskrivs om riksmyndigheters möjlighet att vitesförelägga och 

om tvångsutförande i utsädeslagen ska i landskapet gälla för landskapsrege-

ringen. 

 

14 § 

Straffbestämmelser 

 Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 

 1) producerar eller på marknaden släpper ut utsäde i strid med 5 eller 12 

§§ utsädeslagen eller som bryter mot ett förbud att släppa ut utsäde på mark-

naden som meddelats med stöd av 36 § utsädeslagen, 

 2) på marknaden släpper ut utsäde som inte uppfyller de krav som i 11 § 

utsädeslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den ställs på för-

packande eller märkning av utsäde, 

 3) förpackar utsäde utan godkännande av packeriet enligt 5 § denna lag 

eller fortsätter sin verksamhet trots att packeriets godkännande har återkal-

lats med stöd av 42 § utsädeslagen, 

 4) försummar anmälningsplikten enligt 6 § denna lag eller 

 5) försummar att föra register enligt 15 § 1 mom. utsädeslagen 
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ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, 

för utsädesförseelse dömas till böter. Den som bryter mot ett förbud eller 

åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite 

kan lämnas obestraffad för samma gärning. 

 På de myndigheters vägnar som avses i 5 kap. anmäler landskapsrege-

ringen förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver inte gö-

ras, om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa. 

 Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummaratt i varudekla-

ration eller på annat sätt lämna sådana skriftliga uppgifter på det svenska 

språket som enligt utsädeslagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med 

stöd av denna lag ska lämnas köparen, ska för förseelse mot språkbestäm-

melse dömas till böter.  

 

15  § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Genom denna lag upphävs land-

skapslagen (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagom om han-

del med utsäde. 

 De beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av den upphävda la-

gen förblir dock fortfarande i kraft, om de inte strider mot denna lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

Mariehamn den  

 

 

L a n t r å d 

 

 

 

 

 

Föredragande ledamot 

 

 

 

 


