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LANOSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

om ändring av landskapslagen angående 

tillämpning i landskapet Aland av vissa riks

författningar rörande livsmedel. 

Genom landskapslagen angående tillämpning i landskapet Aland av vissa 

rlksförfattningar rörande livsmedel (43/77), som är en s.k. blankettlag, har rikslag

stiftningen angående livsmedel i huvudsak oförändrad bringats i kraft i landskapet. 

Valet av blankettlagstiftning har berott på att fråga är om ett stort antal regler 

vilka ti.11 följd av livsmedelsforskningens framsteg och utvecklandet av nya tekniska 

processer ofta måste ändras.- I landskapet är resurserna för en mångsidig livs

medelskontroll begränsade, varför det är ändamålsenligt att utnyttja livsmedels

kontrollen och normeringen i omgivande regioner. Enligt gällande bestämmelser är 

dock endast livsmedel som är godkända i riket tillåtna i landskapet. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning är de svenska livsmedlen i allmänhet av 

mycket god kvalitet. Det vore därför ändamålsenligt att i landskapet tillgodogöra 

sig även den livsmedelskontroll som sker i Sverige. Trots att den gällande 

landskapslagstiftningen om livsmedel till stor del överensstämmer med den svenska 

livsmedelslagstiftningen finns vissa skillnader, t.ex. då det gäller att klassificera 

sammansättningen av livsmedel som tillverkningsämnen, ingredienser eller tillsats

ämnen. Dessa skillnader innebär att särskilda kontroller krävs på varor som redan 

kontrollerats och godkänts för försäljning i Sverige. De svenska varorna måste 

dessutom ofta förses med nya varudeklarationer och andra anteckningar som 

uppfyller bestämmelserna landskapslagstiftningen, vilket givetvis medför extra 

kostnader. 

Med tanke på de korta transportsträckorna mellan Sverige och Aland samt med 

tanke på de åländska konsumenternas behov av svenskspråkiga varudeklarationer 

och bruksanvisningar skulle det i många fall enligt landskapsstyrelsens mening vara 

fördelaktigt om livsmedel som uppfyller de svenska normerna skulle få saluföras i 

landskapet. För de åländska konsumenterna skulle detta i många fall innebära ett 

breddat varusortiment och förmånliga priser. 

Landskapsstyrelsen föreslår med hänvisning till det ovan sagda att i landskaps

lagen angående tillämpning i landskapet Aland av vissa riksförfattningar rörande 

livsmedel införs en bestämmelse enligt vilken landskapsstyrelsen skulle ges rätt att 

besluta att livsmedel som enligt svenska normer är godkänt för försäljning i Sverige 

även skulle få saluföras i landskapet. Landskapsstyrelsens beslut skulle avse vissa, 
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särskilt specificerade varor. Härigenom skulle de övervakande myndigheterna ha en 

god över de aktuella varorna. Om det beträffande ett visst slag av varor 

skulle visa sig oändamålsenligt att godkänna de svenska normerna, kunde beslutet 

snabbt ändras. 

Varor som det för närvarande är aktuellt att tillåta ärt.ex. läskedrycker, olika 

slag av helkonserver, knäckebröd, kex, skorpor, pulversåser och -soppor, kaffe och 

te, sötsaker samt sylter och marmelader. 

Den föreslagna bestämmelsen avser att reglera endast förutsättningarna för 

försäljning av vissa typer av livsmedel i landskapet. Härvid förutsätts givetvis att 

ifrågavarande varor med stöd av gällande importbestämmelser får införas. Förut

sättningarna för försäljning av livsmedel innefattar bestämmelser bl.a. om kvalitet, 

sammansättning och förpackningar. Den föreslagna bestämmelsen skulle således 

t.ex. inte utesluta bestämmelserna om kontrollmyndigheternas rätt att ta prover 

samt myndigheternas befogenheter att stoppa försäljningen av livsmedel som av 

hälsoskäl inte kan godtas. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om ändring av landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av vissa 

rlksförfattningar rörande livsmedel. 

I enlighet med landstingets beslut fogas tiU 1andskapslagen den 23 maj 1977 

angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande livs

medel (43/77) en ny 3a § som följer: 

3a § 

Oavsett vad i de l l § avsedda författningarna stadgas kan landskapsstyrelsen 

besluta att livsmedel som är godkänt för försäljning i Sverige även får hållas till 

salu och överlåtas i landskapet. 

Denna !ag träder i kraft den 

Mariehamn den 27 maj 1987 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist 


