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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

2/ 1988-89 med anledning av landskaps

styrelsens framställning till landstin

get med förslag till landskapslag an

gående ändring av l § landskapslagen 

om tillämpning i landskapet Aland av 

vissa riksförfattningar rörande livs

medel. 

Landstinget har den 9 november 1988 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Olle Ekström och 

Jandskapsveterinären Rauli Lehtinen, får härmed vördsamt anföra följande. 

I framställningen föreslås att två nya förordningar på livsmedelsområdet antas att 

gälla i landskapet. Förordningen om främmande ämnen i livsmedel ersätter en 

tidigare motsvarande förordning från 1984. Bestämmelserna om främmande ämnen 

som kan förekomma i livsmedel preciseras och moderniseras i den nya förordnin

gen. Förordningen om behandling av livsmedel med joniserande strålning är ny och 

innebär i princip ett förbud mot behandling med joniserande strålning av livsmedel. 

Endast kryddor och viss sjukhusmat får för att motsvara krav på hygien och 

sterilitet behandlas med strålning. Som följd av förordningen och tHl den anknutna 

bestämmelser i livsmedelsförordningen, vilken sedan tidigare gäller i landskapet, är 

också import av bestrålade livsmedel till Finland att betrakta som förbjuden. 

Motsvarande bestämmelser gäller i Norge och Danmark. I Sverige får livsmedel 

inte utan tillstånd av livsmedelsverket behandlas med joniserande strålning medan 

bestrålade livsmedel däremot får importeras. En utredning har dock nyligen 

föreslagit att import till Sverige av bestrålade livsmedel skall förbjudas. 

Utskottet har funnit det riktigt och ändamålsenligt att de båda förordningarna 

bringas i kraft även i landskapet och att man sålunda här intar samma restriktiva 

hållning som i riket till förekomsten av främmande ämnen i livsmedel och till 

behandlingen av livsmedel med joniserande strålning. 

Utskottet har korrigerat lagförslagets rubrik och föreslår att ikraftträde1sestad

gandet kompletteras. 
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MC'd hänvisning till dC't ovan anförda får u".:skott<'t vördsamt för<'slå 

a:t Lands"'.:ing<'".: må"'.:"'.:<' an"'.:aga dC't i 

framställningen ingå<'nd<' l<lgförslag<'°!: 

m<'d följand<' ändringar: 

Landskapslag 

2.!Il ändring av 1 § landskapslag<'n angå<'ndC' tillämpning landskap<'t Aland av 

vissa riksförfattningar rörandC' livsmC'd<'l 

OngrcssC'n lika som i framställning<'n). 

1 § 

(Lika som i framställningC'n). 

DC'nna lag trädc-r omC'dclbart i kraft. 

Mari<'hamn d<'n 17 novcmb<'r 1988 

På lagutskottets vägnar: 

Gunn<'vi Nordman 

ordförand<' 

Lars Ingmar Johansson 

S<'kr<'".:erar<' 

Närvarande vid ärC'ndcts avgörandC' b<'handling: ordförand<'n Nordman, vicC'ordfö

rand<'n Jan-Erik Lindfors samt fodamöt<'rna Christ<'r Jansson, Karlsson och Wiklöf. 


