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 Till lagberedningen  
 

 

 

 

Promemoria 
 

 

Förslag till ändring av landskapslag (2010:83) om 

tillämpning i landskapet Åland av foderlagen  
 

1. Bakgrund 
 

På Åland gäller för närvarande landskapslagen (2010:83) om tillämpning i 

landskapet Åland av foderlagen. Genom denna lag tillämpas foderlagen 

(FFS 86/2008) i Landskapet Åland och ändringar i denna lagstiftning gäller 

automatiskt här.  

Syftet med foderlagen är att främja användningen av foder av god kvalitet 

samt att motverka ekonomiska förluster orsakade av foder av låg standard. 

Därigenom blir animalieproduktionen och i förlängningen de animaliska 

livsmedlen säkrare. Foderlagen tillämpas på alla faser i produktions-, bear-

betnings- och distributionskedjan för foder, allt från primärproduktionen av 

foder till utsläppandet på marknaden och användningen av foder.  

 

 

2. Lagstiftningsbehörighet 
 

Enligt 18 § 15 punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehö-

righet i fråga om jord- och skogsbruk och i och med det, foder. Likaså 18 § 

16 punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga 

om fiskenäringen och därmed även tillsynen av foder inom detta område.   
 

 

3. Förslag 
 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen behöver 

uppdateras. Anledningen är att foderlagen (FFS 86/2008) ersatts av Fo-

derlag 1263/2020 (hädanefter kallad nya foderlagen). Den nya foderlagen 

trädde i kraft 1 januari 2021.  Härvid behöver gällande blankettlagstiftning 

uppdateras till att gälla den nya foderlagen. Viktigt är också att blankettla-

gen samverkar med andra delar av landskapets regelverk i analogi med hur 

foderlagen i riket samverkar med övrig rikslagstiftning.  

   

Vidare behöver även Landskapsförordning nr 38 om tillämpning på Åland 

av vissa riksförfattningar om foder uppdateras. Jord- och skogsbruksmi-

nisteriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 

(JSMf 548/2012) har ersatts av Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (JSMf 1266/2020).  

 

 

4. Förändringar och dess följder 

Foderlag (86/2008) trädde i kraft 1 mars 2008 i riket och har sedan dess 

ändrats nio gånger på grund av nationella behov och för att EU-

lagstiftningen ändrats. En översyn av lagen behövdes för att den ska kunna 
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uppdateras med bibehållande av en konsekvent struktur och för att det ska 

bli lättare att tillämpa den. Den nya foderlagens syften är till centrala delar 

desamma som i gamla foderlagen. Foderlagens tillämpningsområde mots-

varar även det huvudsakligen tillämpningsområdet för gamla foderlagen.  

Bland de saker som tillkommit foderlagen kan nämnas kontroller av di-

stansförsäljning av foder, stävjande av grå ekonomi och införande av på-

följdsavgifter. Lösningar ur den nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 

har lyfts in i lagstiftningen. Den nya foderlagen ger möjlighet att stänga en 

webbplats (§58) och att utan identifiera sig beställa prov vid handel genom 

distanskommunikation (§41). Lagen tillåter även att utföra inspektioner i 

utrymmen som är avsedda för permanent boende (§41). Skyddet av hemfri-

den är av tradition mycket starkt i Finland, och kontroller som ingriper i 

den sker i allmänhet endast i undantagsfall och begränsas av strikta villkor. 

Ett tydliggörande i foderlagen var därmed nödvändig. Vidare innehar den 

nya foderlagen nya bestämmelser om bekämpningen av grå ekonomi gäl-

lande utredande av foderföretagares tillförlitlighet (18§). En myndighet får 

på eget initiativ överlåta information till en annan myndighet (§42).  

Unionslagstiftningen förutsätter också att ändamålsenliga administrativa 

tvångsmedel och straffrättsliga påföljder sätts in mot verksamhet som stri-

der mot bestämmelser. Det centrala när det gäller den offentliga kontrollen 

är att utveckla dess genomslagskraft och effektivitet. Ett nytt, snabbver-

kande tvångsmedel, en påföljdsavgift inom foderkontrollen, ska medverka 

till att detta mål nås (§51). Påföljdsavgiften gör det möjligt att ingrips i såd-

ana mindre överträdelser som det inte anses vara ändamålsenligt att före-

lägga andra sanktioner för. 
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