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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 1 § 

landskaps lagen om tillämpning i land
skapet Åland av vissa riksförfattningar 

rörande livsmedel. 

Genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande livsmedel (43/77) tillämpas 

rikslagstiftningen om livsmedel även i landskapet. Förvaltnings

uppgifterna omhänderhas av landskapsstyrelsen i enlighet med 

19 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland. 
Efter det att 1 § ifrågavarande landskapslag den 25 mars 1983 

(15/83) ändrats, har i riket utfärdats tre förordningar, vilka 

enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör ingå i förteckningen 

i paragrafens 1 mom., där de rikslagar och förordningar som 

skall tillämpas i landskapet är uppräknade. Förordningarna är: 

förordningen om matpotatis (FFS 356/84), provtagningsförord

ningen (FFS 385/83) samt förordningen om specialtillverkningar 

(FFS 513/83). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i land

s kapet Aland av vissa riksförfattningar rörande livsmedel. 

I enlighet med landstingets beslut Undras 1 § 1 mom. 3, 13 
och 18 punkterna landskapslagen den 23 maj 1977 om tillämpning 

i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande livsmedel 

(43/77), sådana de lyder i landskapslagen den 31 juli 1981 

(55/81), som följer: 

1 §. 

Utöver vad beträffande den allmänna hälsovården och bedri

vande av näring annorstädes är stadgat skall vid tillverkning 

och annan hantering av livsmedel följande i riket utfärdade 

författningar, med nedan i denna lag angivna avvikelser, äga 
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tJlltimpnlng l landskapet Alun<l; 

3) provtagningsförordningen den 15 april 19&3 (FFS 385/83), 

13) förordningen om specialtillverkningar den 17 juni 1983 
(FFS 513/83), 

18) förordningen om matpotatis den 4 maj 1984 (FFS 356/84), 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 4 oktober 1984. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Extra l~gberedningssekreterare Ulrika Larpes. 


