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I sin framställning föreslår landskapsstyrelsen en ny landskapskapslagstiftning gällande 

gödselmedel, fodermedel och utsäde i form av tre s.k. blankettlagar. Syftet med 

framställningen är huvudsakligen att se till att bestämmelserna om gödsel- och 

fodermedel samt utsäde överensstämmer med EG:s direktiv på området vilka ingår i 
BES-avtalet. Harmoniseringen av lagstiftningen förutsätter ändringar främst gällande 

reglerna om marknadsföring, tillsyn över lagstiftningen och påföljder. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens framställning skall godkännas i stort sett 

oförändrad. Utskottet föreslår endast en mindre ändring av 

ikraftträdelsebestämmelserna. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivering 

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av gödselmedels/agen 

3 § I framställningen sägs att provtagning och andra tillsynsuppgifter som enligt 

gödselmedelslagen ankommer på landskapsstyrelsen skall utföras av tjänstemän vid 

jordbruksbyrån. Utskottet anser det inte ändamålsenligt att på detta sätt i 

framställningens motiveringar begränsa uppgiften till tjänstemän vid en enda byrå utan 

landskapsstyrelsen bör enligt utskottets åsikt kunna fatta beslut om vilken tjänsteman 

som är mest lämplig för varje enskild uppgift. Utskottet kan t.ex. tänka sig att 

landskapsveterinären skulle kunna anförtros vissa provtagningsuppgifter. 

Vid behandlingen av ärendet har ett flertal sakkunniga uppmärksammat att 

landskapsstyrelsen inte skall ha någon skyldighet att regelbundet offentliggöra 

kontrollresultat. Utskottet delar landskapsstyrelsens uppfattning att det inte kan anses 

motiverat att i lag ålägga landskapsstyrelsen att följa, av jord- och 

skogsbruksministeriet meddelade föreskrifter om offentliggörande av resultat. Utskottet 

önskar dock framhålla att lagens regler endast tar sikte på i vilken form och i vilken 
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utsträckning provresultaten aktivt skall offentliggöras. Regler gällande i vilken 

utsträckning provresultaten är offentliga och därmed tillgängliga för allmänheten finns 

i annan lagstiftning. 

9 §Utskottet har valt att föreslå att ikraftträdelsebestämmelsen skall lämnas helt öppen 

så att landskapsstyrelsen i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen kan besluta 

när lagen skall träda i kraft. Utskottet har således valt att inte i paragrafen ange årtalet 

1993 eftersom det i dagens läge ännu råder oklarhet om huruvida BES-avtalet kommer 

att träda i kraft under innevarande år. 

2. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av fodennedelslagen 
Se detaljmotiveringen ovan. 

3. Landskaps/ag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde 
Se detaljmotiveringen ovan. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 7 april 1993 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningsserkreteraren Tomas Lundberg, 

landskapsagronomen Henry Lindström, verkställande direktören för Ålands 

Producentförbund Olof Öström, och ledande veterinären vid Ålands folkhälsoförbund 

Rauli Lehtinen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Boman, ledamöterna Beijar, 

Sjöblom och ersättaren Sjöstrand. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda får utskottet föreslå 

1. 

att Lagtinget antar de i framställ

ningen ingående lagförslagen i föl

jande lydelser: 

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av gödelmedelslagen 

(Ingressen lika som i framställningen). 



(Lika som i framställningen). 
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1-8 §§ 

9 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning).Genom denna lag upphävs 
gödselmedelslagen (FFS 377 /86) jämte ändringar som tillkommit före den 1 januari 
1993 (den äldre lagen). 

(2 mom. lika som i framställningen). 

2. LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av fodermedelslagen 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1-7 §§ 

(Lika som i framställningen). 

8 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den (uteslutning). Genom denna lag upphävs 
fodermedelslagen (FFS 376/86) jämte ändringar som tillkommit före den 1 januari 1993 
(den äldre lagen). 

(2 -3 mom. lika som i framställningen). 

3. LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1-8 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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9 § 

Ikraftträdande och. övergångsbestämmelser 
Denna lag träder i kraft den (uteslutning). Genom denna lag upphävs lagen om 

handel med frövara (FFS 669/75) jämte de ändringar som tillkommit före den 1 januari 

1993 (den äldre lagen). 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Mariehamn den 22 april 1993 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Erlksson 


