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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget rredförslag till landskapslag angående 

ändring av 73 § landskapslagen om hälsovården . 

I gällande landskapslagstiftning finns inget uttryckligt stadgande som 

skulle förpliktiga den som i farm uppföder pälsdjur, att inhägna farmen. 

Fördelarna med dylika inhägnader är att de förebygger skadeverkan på natur 

och vilt, de skyddar djuren från att bli störda av nyfikna förbipasserande 

och vad viktigast är, från kontakt med andra djur. Denna okontrollerade kon

takt med yttervärlden kan nämligen dels föra in smitta, t . ex . valpsjuka i 

farmen dels föra ut i farmen förefintlig smitta, t . ex. rävskabb, till vilt. 

I 79 § (ändrad 64/77) och i 80 § landskapslagen om hälsovården (36/67), ne

dan kallad hälsovårdslagen, ges bl .a. landskapsstyrelsen och hälsonämnden 

möjlighet att utfärda föreskrifter för förhindrande av spridning av smitta 

och avvärjande av sanitär olägenhet för omgivningen, men då dessa stadganden 

närmast avser enskilda fall föreslås att ett allmänt stadgande om skyldig

het för ägare av pälsdjursfarmer att inhägna dessa intas i hälsovårdslagen, 

lämpligen i ett nytt 2 mom., som fogas till 73 §. 

Enligt .90 § hälsovårdslagen utfärdas närmare föreskrifter angående verk

ställigheten och tillämpningen av lagen genom landskapsförordning. Avsik

ten är att i denna förordning skall ingå bestämmelser rörande inhägnads 

höjd och utformning i övrigt . 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 
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angående ändring av 73 § landskapslagen om hälsovården. 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 73 § landskapslagen den 

25 juli om hälsovården (36/67) ett nytt 2 mom. , som följer: 

73 §. 

För hållande av pälsdjursfarm fordras att farmen är inhägnad. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978. 

Lagberednings sekreterare 

Marieharnn den 5 oktober 1977 . 

~};:~ 
Alarik Hä~~m .. _ 

#J/J~-;fft; 
Christian Wennström. 
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