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Landskapsstyrelsens förslag 
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en djurskyddslag. Rätten att lagstifta om djurskyd

det överfördes till landskapet genom den nya självstyrelselagen. Den djurskyddslagstiftning som 

var gällande när den nya självstyrelselagen trädde i kraft tillämpas i landskapet tills den upphävs 

genom landskapslag. 

Förslaget är utformat som en ramlag som innehåller de grundläggande principerna inom 

djurskyddet. Avsikten med lagen är att skapa en grund för en enhetlig djurskyddslagstiftning i 

landskapet. Av förslagets utformning följer att lagen bör kompletteras med mer detaljerade 

bestämmelser.i landskapsförordning. Valet av den föreslagna modellen underlättar en framtida 

anpassning av lagstiftningen till EG-rätten på området. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att lagförslaget i framställningen antas med vissa ändringar. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Allmän motivering· 

Framställningen berör frågor som är angelägna i en tid då ett allt större intresse fokuseras på 

djurskyddet. Lagstiftningen omfattar alla djur och skall tillämpas i varje situation då djur hanteras 

av människan. Det innebär att lagförslaget omfattar allt från att hålla sällskapsdjur, djurtävlingar, 

djurtransporter, jakt och fiske till industriell hantering av djur. Bestämmelserna i lagförslaget ger 

de allmänna och grundläggande principerna för hur djur skall behandlas. Enligt förslaget skall 

detaljerade bestämmelser om vilka krav som måste uppfyllas i fråga om t.ex. utrymmen där djur 

hålls, transportmedel för djur, hygien m.m. intas i en förordning. Utskottet utgår ifrån att 

landskapsstyrelsen hör sakkunniga och· organisationer som berörs av bestämmelserna före 

förordningen antas. 

Enligt förslagets 3 § skall djurens hälsa främjas och hänsyn tas till djurens fysiologiska och 

beteendemässiga behov. Enligt 7 §skall djur ges tillräcklig rörelsefrihet. Dessa stadganden torde 

förutsätta att betesdjur såsom nötkreatur släpps ut på bete under sommaren. Utskottet har erfarit 

att det på Åland finns några en~taka djurbesättningar som står inomhus året runt. Eftersom de 

åländska nötkreatursbesättningarna i allmänhet släpps ut på bete sommartid utgör bestämmelsen 



inte något problem. 

Organisationen och tillsynen av lagen 

Utskottet konstaterar att det finns olika uppfattningar om hur förvaltningen och övervakningen 

av lagen skall ordnas samt hur-verkställigheten skall fördelas mellan myndigheterna. Olika 

synpunkter har också framförts angående frågan om vid vilken myndighet och på vilken nivå den 
• •. f. 

högsta djursk:yddsansvariga tjänstemannen skall finnas. Landskapsstyrelsen bör följa utvecklingen 

och sträva efter att finna de mest ändamålsenliga lösningarna för organisationen. 

Med stöd av 46 § i förslaget har tilisynsmyndighet och djurskyddsövervakare rätt att utföra 
• • I·) • -

inspektion när det finns anledning att misstänka att djur sköts, behandlaS, används eller transporte-

ras i strid med denna lag eller bestämlnelser som utfärdats med stöd av, den. Endast landskapssty

relsen har enligt förslaget rätt att vid vissa i lagen uppräknade tillflillen utföra djurskyddsinspek

tioner utan att misstanke om brott mot lagen föreligger. Denna bestämmelse begränsar polisens 

möjlighet att stickprovsmässigt inspektera djurtransporter i samband med trafikrazzior. Utskottet 
- ! • .· 

konstaterar att polisen endast.kan inspektera en djurtransport från _tråfiksäkerhetssynpunkt och 

om misstanke då väcks om ått djurskyddslagen ,överträds f'ar insp~ktion även utföras från 

djursk:yddsynpunkt. Utskottet anser att landskapsstyrelsen bör följa utvecklingen och vid behov 

föreslå lagstiftningsåtgärder för att inspektionerna av djurtransporter skall vara effektiva och 

ändamålsenliga. 

Landskapsstyrelsen föreslår vidare att polisen vid behov skall ge andra tillsynsmyndigheter, 

veterinärer och inspektörer handräckning vid tillsynen enligt lagen. Under utskottsbehandlingen 

har argument framförts för en precisering av bestämmelsen, så att det framgår under vilka 

förutsättningar polisen skall ge handräckning. Utskottet föreslår inte några ändringar i den 

föreslagna lagtexten, men anser att landskapsstyrelsen bör följa upp hur bestämmelsen tillämpas. 

Om det skulle visa sig att bestämmelsen bör kompletteras förutsätter utskottet att landskapsstyrel

sen vidtar nödvändiga lagstiftningsåtgärder. 

Straffrättsligt ansvar 
Enligt förslaget är det förbjudet att utsätta djur för onödigt lidande. Att utsätta djur för onödigt 

lidande kan innebära en aktiv handling såsom ett piskrapp eller slag. Ett djur kan också utsättas 

för onö,digt lidande genom djurinnehavarens passivitet eller underl~tenhet att yårda djuret. 

Gärningen är straffbelagd i 58 eller 59 §. En veterinär eller tävlingsarrangör har vidare en 

uttrycklig skyldighet att ingripa när djur utsätts för onödigt lidande. Dessutom är den som påträffar 

ett djur som kan antas vara i människansyård och som är sjukt, skadat eller annars i hjälplöst 

tillstånd skyldig att göra en anmälan om djuret till djurinnehavaren, polisen eller till den 

djurskyddsansvariga tjänstemannen vid ÅHS. Utanför det straffbelagda området faller däremot 

en persons underlåtenhet att ingripa när någon annan utsätter ett dj~ för o~ödigt lidande, t.ex. en 
.! : ; - . ~ • .· 

granne. 
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Tävling med djur 

Utskottet har erfarit att det i fråga om tävlingar med djur finns utvecklade regelverk som bl.a. 

innehåller djurskyddsbestämmelser. Nationella tävlingsregler har t.ex. antagits för travtävlingar 

och hundtävlingar av respektive intresseorganisation. Ett visst internationellt samarbete bedrivs 

för att göra de nationella tävlingsreglema mer enhetliga. Utskottet konstaterar att det ligger i 
respektive organisations intresse att följa upp att de frivilligt antagna reglerna anpassas till den 

nya djurskyddslagen t.ex. i fråga om påverkande av djurs prestationsförmåga som förbjuds i 10 

§ i lagförslaget. 

Av framställningens detaljmotivering framgår att tävlingsfonnen "catch and release", där fiskar 

f'angas och släpps sedan måtten registrerats, inte skall omfattas av 17 § i lagförslaget. Fiskarna 

används inte i rollen som tävlande utan enbart som tävlingsobjekt. I förtydligande syfte föreslår 

utskottet att 17 § kompletteras. Hanteringen av fisken vid t.ex. "catch and release" omfattas dock 

av andra bestämmelser i djurskyddslagen, såsom 3 § som förbjuder att djur utsätts för onödigt 

lidande. 

Landskapsstyrelsen föreslår att det skall vara förbjudet att göra operativa ingrepp på djur såvida 

det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl. Bestämmelsen innebär ett förbud mot ingrepp som 

enbart syftar till att ändra ett djurs utseende eller att göra det stumt. Enligt vad utskottet har erfarit 

importeras fortfarande i vissa fall hundar som har utsatts för sådana ingrepp som lagförslaget 

förbjuder. Kuperade hundar som importerats kan utan hinder delta i utställningar, prov och 

tävlingar. Landskapsstyrelsen kan dock enligt förslaget förbjuda att sådana djur förevisas eller 

används i tävlingar. Utskottet anser att landskapsstyrelsen bör överväga att införa ett sådant förbud 

med beaktande av en lämplig övergångsperiod. 

Förvaring och skötsel av herrelösa djur 

Enligt förslaget skall polisen ansvara för förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa djur som 

tillvaratagits. Sådan förvaring och tillfällig skötsel skall ske i samråd med en djurskyddsansvarig 

tjänsteman vid Ålands hälso- och sjukvård. Utskottet har erfarit att polisen inte anser sig ha 

tillräckliga resurser såsom t.ex. utrymmen för att verkställa sina åligganden enligt lagförslaget. 

I rikets djurskyddslag har ansvaret för herrelösa djur ålagts kommunen så att kommunen är skyldig 

att se till att tillfällig skötsel av herrelösa hundar och katter ordnas inom kommunen. Utskottet 

anser att den lösning som valts i riket inte passar för de åländska förhållandena. Eftersom de 

åländska kommunerna är så små är d~t inte rimligt att varje kommun skall ordna utrymmen för 

herrelösa djur. Enligt utskottets förslag skall polisen ordna förvaring och tillfällig skötsel av 

djuren. För att kunna fullgöra sina åtaganden enligt lagen bör polisen tilldelas de resurser som 

behövs. Utskottet konstaterar att den föreslagna bestämmelsen inte hiildrar att tjänster köps utifrån 

för förvaringen och den tillfälliga skötseln av de herrelösa djuren. Det yttersta ansvaret för djurens 

hälsa bör dock åligga den djurskyddsansvariga tjänstemannen vid Ålands hälso- och sjukvård. 



Förverkande 
I lagförslaget ingår en bestämmelse om förverkande. Förverkande är en straffpåföljd som enligt 

självstyrelselagen 27 § 23 punkten hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Bestämmelsen är intagen 

med stöd av självstyrelselagens 19 § 3 mom. för att uppnå enhetlighet och överskådlighet. 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen i samband med översynen av självstyrelselagen överväger 

att ta upp frågan om en överföring av rätten till det förverkade från staten till landskapet. 

Detaljmotivering 

2 § Ändringsförslaget är av språklig natur. 

3 § Utskottet föreslår att djur även skall ges möjlighet till naturligt beteende. Enligt fram

ställningen skall hänsyn tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov. Detta kan upp

fattas som en alltför lågt ställd målsättning där endast vissa hänsyn behöver tas till fysiska och 

beteendemässiga behov. Genom den föreslagna ändringen omfattar hänsynstagandet inte endast 

de mest elementära behoven utan djuren skall även ges möjlighet till naturligt beteende. 

10-11 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur. 

14 §Utskottet föreslår att tagandet av vilda djur ur deras naturliga omgivning för vetenskapligt 

forskningsarbete endast tar göras med landskapsstyrelsens tillstånd. 

Övriga ändringsförslag är av språklig karaktär och avser inte att ändra bestämmelsernas sakliga 

innehåll. 

15 §Ändringsförslagen är av språklig natur. 

16 § Enligt framställningen skall polisen ansvara för förvaring och skötsel av herrelösa djur. 

Utskottet föreslår att "ansvara för" byts ut mot "skall ordna". Utskottet anser att Ålands hälso- och 

sjukvård bör ha det övergripande ansvaret för de tillvaratagna djuren. Bestämmelsen hindrar inte 

att tjänster köps av företag eller näringsidkare som yrkesmässigt sysslar med husdjur. 

17 § Av framställningen framgår att bestämmelsen endast är avsedd att omfatta djurtävlingar där 

djuren används i rollen som tävlande. Utskottet föreslår i förtydligande syfte att detta skrivs in 

i bestämmelsen. 

18 §Ändringsförslagen är av språklig natur. 

19 §Ändringsförslaget är av teknisk natur. 



24-25 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur. 

27 § Utskottet föreslår att "kan" stryks. Av framställningens detaljmotivering till bestämmelsen 

framgår att EG-direktivet om skydd av djur vid transporter ställer krav på att djur som transporte

ras snabbt skall kunna identifieras. Landskapsstyrelsen bör därför utfärda sådana bestämmelser 

så att kraven i direktivet uppfylls. 

28 § Genom bemyndigandet i bestämmelsen kan landskapsstyrelsen i förordning föreskriva om 

ett visst angivet villkor för transport av djur. Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens bemyndi

gande vidgas så att alla sådana villkor för transport av djur som föreskrivs i internationella avtal 

och som landskapet är bundet av kan intas i en landskapsförordning. 

29 § Landskapsstyrelsen föreslår i framställningen att avlivning endast får utföras av person som 

behärskar avlivning. Utskottet föreslår att denna bestämmelse stryks. Den anger inte närmare vilka 

egenskaper en person skall inneha för att få avliva djur. Det är därför omöjligt att avgöra vem som 

behärskar avlivning. Avlivningen skall alltid ske så snabbt och smärtfritt som möjligt. Om 

landskapsstyrelsen vill anta ytterligare kriterier om hur avlivning skall ske kan sådana bestämmel

ser intas i en förordning. 

30, 31, 34, 39, 47-49, 51, 54 och 57 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur. 

58-59 §§ Ändringsförslagen är av teknisk natur eller föreslås i förtydligande syfte. 

61, 63-64 §§ Ändringsförslagen är av språklig eller teknisk natur. 

65 § Ändringsförslaget är en följd av den ändring som utskottet föreslår i 28 §. Ifrågavarande 

ersättning kan förskotteras ur landskapets medel och i efterhand uppbäras hos djurägaren eller 

-innehavaren. 

67 § Ändringsförslagen är av språklig natur eller föreslås i förtydligande syfte. Övergångsbe

stämmelsen i 3 mom. föreslås flyttas till 68 § 3 mom. 

68 § Utskottet föreslår att övergångsbestämmelsen i 67 § 3 mom. intas i denna paragraf där övriga 

övergångsbestämmelser är intagna. 

Ä°RENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 26 november 1997 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställ
mngen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlsson, landskapsveterinären 
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Mikael Karring, ledande veterinären Rauli Lehtinen, polismästaren Björn Andersson, t.f. 

besiktningsveterinären Mikael Grilner, vice ordföranden RolfVennström i Ålands djurskydds

förening, verkställande direktören Olof Öström vid Ålands producentförbund, ordföranden Roald 

Eriksson och vice ordföranden Karl-Gustav Vinberg i Ålands hästavelsförening, verksamhetsleda

ren Jerker Antskog vid Ålands fiskarförbWld, verksamhetsledaren Leila Lindström i ridklubben 

Sleipner och representanten för Ålands kenneldistrikt Maria Åbonde. 

Ledamoten Beijar har lämnat en reservation till betänkandet. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Erland, vice ordföranden Harry Eriksson samt 

ledamöterna Beijar, Mattsson och Persson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte anta det i framställning

en ingående lagförslaget med följande 

ändringar: 

DJURSKYDD SLAG 
för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 kap. 
Inledande bestämmelser 

1 § 
(Lika som i framställningen). 

2§ 
Tillämpningsområde 

(I mom .. lika som i framställningen). 

Vid tillämpningen skall dessutom iakttas vad som bestäms särskilt om avel, artificiell 

reproduktion av djur, jakt, fiske, naturvård och hälsovård samt vad som bestäms om genteknik i 

rikslagstiftningen. 

3 § 

Grundläggande principer 

Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djurens hälsa skall 



främjas och hänsyn skall tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov. Djuren skall 

dessutom ges möjlighet till naturligt beteende. 

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

4-9 §§ 
(Lika som i framställningen). 

10 § 

Påverkande av djurs prestationsförmåga 

Det är förbjudet att påverka djurs prestationsförmåga påkönstgjord väg med läkemedel eller 

andra motsvarande ämnen eller preparat. Det är också förbjudet att påverka djurs prestationsför

måga genom att använda redskap eller anordningar på ett sådant sätt att djuren utsätts för lidande. 

Vid misstanke om att sådana funnen, preparat, redskap eller anordningar som avses i 1 mom. 

har använts har en djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands hälso~ och sjukvård rätt att få 

tillträde till de utrymmen där djuren hålls samt att ta de prov söm behövs. Djurens ägare eller 

innehavare är skyldig att bistå tjänstemannen vid provtagningen och att ge de upplysningar som 

behövs för tillsynen. 

11 § 

Ökande av djurs produktionsförmåga 

Det är förbjudet att öka djurs produktionsförmåga på konstgjord väg med läkemedel eller 

andra motsvarande ämnen eller preparat, om det inte kan visas att dessa inte åsamkar men för 

djurens hälsa eller välbefinnande. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

12 och 13 §§ 

(Lika som i framställningen). 

14 § 

Tagande av vilda däggdjur och fåglar ur deras naturliga omgivning 

Vilda däggdjur och fåglar f'ar inte tas ur sin naturliga omgivning för att hållas i fångenskap, 

såvida det inte är frågan om djur som skall hållas i djurgård, om farmuppfödning för att producera 

kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion eller om farmu:ppfödning i viltvårdssyfte. 

Vilda däggdjur och fåglar får dock tas om hand för tillfällig ·sjukVård (uteslutning) eller annat 

godtagbart tillfälligt behov eller för vetenskapligt forskriingsarbete med landskapsstyrelsens 

tillstånd. 

Ett djur som tagits om hand tillfälligt skall återföras till sin naturliga omgivning då dess 

tillstånd möjliggör detta (uteslutning). Om djuret inte kan återföras till sin naturliga omgivning 

och vården av det inte kan ordnas, skall djuret avlivas. 
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15 § 

Sjuka eller skadade djur 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

Är det oskäligt svårt att göra en anmälan som avses i 2 mom. och är djuret i sådant tillstånd 

att det är uppenbart grymt (uteslutning) att hålla det vid liv, får det avlivas. Om detta skall utan 

dröjsmål göras en anmälan som avses i 2 mom. 

Vilda djur som är sjuka, skadade eller annars i hjälplöst tillstånd bör hjälpas. Är djuret i sådant 

tillstånd att det är uppenbart grymt (uteslutning) att hålla det vid liv, f'ar djuret avlivas. Om 

avlivning av vilda däggdjur och :faglar som är sjuka, skadade eller annars i hjälplöst tillstånd gäller 

vad som stadgas i jaktlagen för landskapet Åland (31/85). 

16 § 

Tillvaratagna djur 

Polisen skall ordna förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa hundar, kattor och andra 

husdjur som tillvaratagits. Sådan förvaring och tillfällig skötsel skall ske i samråd med en 

djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands hälso- och sjukvård. 

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

17 § 

Djurtävlingar 

Djur får inte användas i rollen som tävlande i tävlingsverksamhet på ett sådant sätt att de 

utsätts för lidande. Om det finns risk för att djur vid en tävling kan utsättas för lidande, skall 

arrangören på egen bekostnad kalla en veterinär till tävlingen. Veterinären skall övervaka att denna 

lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser följs vid tävlingen. Landskapsstyrelsen kan vid 

behov bestämma att en veterinär skall kallas till en tävling på arrangörens bekostnad. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

18 § 

övervakning av djurtävlingar 

En veterinär som kallats till en tävling skall förbjuda användningen av ett djur i tävlingen om 

det finns grundad anledning att misstänka att djuret används i strid med denna lag eller bestämmel
ser som utfärdats med stöd av den. 

Om djurets ägare eller innehavare inte följer (uteslutning) av veterinären meddelat förbud 
ärtävlingsarrangören skyldig att förhindra att djuret deltar i tävlingen. Tävlingsarrangören kan 

i detta syfte avbryta tävlingen eller omhänderta djuret under den tid tävlingen pågår. Polisen skall 
vid behov ge tävlingsarrangören handräckning för verkställande av förbudet. 

19-23 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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24 § 

Behandling av djur vid transport 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Djur skall stå under tillräcklig tillsyn under transport och deras välbefinnande skall 

tillgodoses. Djur skall ges vätska, lämplig föd'l. och vila med lämpliga intervaller med beaktande 

av den djurart som transporteras, djurens ålder, transportmedlet, transportförhållandena och 

transporttiden samt andra faktorer som inverkar på djurens behov av vätska, föda och vila under 

transporten. Vid behov skall djur mjölkas under transporten. 

(3 mom. lika som i framställningen). 

25 § 

Djur som blir sjuka eller skadas under transport 

Djur som blir sjuka eller skadas under transport skall ges (uteslutning) hjälp så snart som 

möjligt. Vid behov skall de transporteras för erforderlig vård eller avlivas på ett sätt som inte 

utsätter dem för onödigt lidande. 

(Lika som i framställningen). 

26 § 

27 § 

Dokument 
Genom landskapsförordning utfärdas nätmare bestämmelser (uteslutning) om de dokument 

som skall åtfölja djurtransporter. 

28 § 

Särskilda villkor för transporter 

Genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmelser om sådana villkor för transport 

av djur som behövs för att upp.fylla landskapets internationella förpliktelser. 

4kap. 

Avlivning och slakt 

29 § 

Avlivning av djur 

Avlivning av djur skall ske så snabbt och smärtfritt som möjligt. (Uteslutning). 

(2 mom. lika som i framställningen) 

30 § 

Slakterier och slaktplatser 
Slakterier och slaktplatser skall vara konstruerade och utrustade så att verksamheten vid dem 
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inte utsätter djur för onödigt lidande. Tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen skall finnas för 

förvaring av djur som inte slaktas omedelbart efter anlwmsten till anläggningen. Dessutom skall 

det finnas ändamålsenliga utrymmen för slakt och blodavtappning av djur som är sjuka eller 

skadade. 

(2 mom lika som i framställningen). 

31 § 

Behandling av djur som skall slaktas 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

Djur :far inte i väntan på slakt hållas i det rum eller på den plats där slakten utförs. 

( 4 mom. lika som i framställningen). 

32 § 

(Lika som i framställningen). 

5kap. 
Anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet 

33 § 

(Lika som i framställningen). 

34 § 

F armuppfödning av vilda djur i viltvårdssyfte 

Innan farmuppfödning av vilda djur i viltvårdssyfte inleds, avslutas eller förändras väsentligt 

skall verksamhetsidkaren i god tid göra en skriftlig anmälan till landskapsstyrelsen. 

35-38 §§ 

(Lika som i framställningen). 

39 § 

Transport av djur i förvärvssyfte 

Transport av djur samt uthyrning eller annan överlåtelse av transportmedel för djur i 
förvärvssyfte får ske endast med landskapsstyrelsens tillstånd. 

För att tillstånd skall beviljas krävs att sökanden har tillgång till transportmedel som är 

lämpligt för djurtransporter samt att sökanden eller en person som är anställd hos sökanden har 
erforderlig utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet av transport av djur samt hantering 

och skötsel av dem i samband med transporten. Kravet på utbildning eller erfarenhet behöver dock 

inte uppfyllas om verksamhetsidkaren endast avser att hyra ut eller överlåta transportmedel utan 

att själv transportera djur. 

(3 mom. lika som i framställningen). 
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40 § 

Register över djurtransportörer 

Landskapsstyrelsen för ett register över de djurtransportörer som beviljats tillstånd enligt 39 

§. Sådana uppgifter som behövs med tanke på tillsynen över djurtransporterna skall införas i 

registret. Verksamhetsidkaren är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som krävs för registret. 

Tillsynsmyndigheterna har rätt att i tillsynssyfte använda registret över djurtranspmtörer. I övrigt 

tillämpas vid utlämnandet av uppgifter ur registret landskapslagen om allmänna handlingars 

offentlighet (72/77) och vad som bestämts med stöd av den. 

(Lika som i framställningen). 

41och42 §§ 

43 § 

Blanketter 

Skriftliga anmälningar och ansökningar om tillstånd som avses i denna lag skall göras på 

blanketter som fastställts av landskapsstyrelsen. 

(Lika som i framställningen). 

6kap. 

Förvaltning och tillsyn 

44-46 §§ 

47 § 

Råd 
Den som utför inspektion skall genom råd till djurägaren eller -innehavaren (uteslutning) 

främja djurens välbefinnande samt verka för att avhjälpa lindriga missförhållanden i djur

skyddshänseende. 
På ett slakteri- eller slaktplatsområde skall råd som avses i 1 mom. ges till den som bär 

ansvaret för att missförhållandena har uppkommit. 

48 § 

Anmälan 

Om Ålands hälso- och sjukvård, polisen eller cfjurskyddsövervakaren vid en inspektion finner 

att denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den överträtts, skall detta anmälas till 

landskapsstyrelsen som vid behov vidtar åtgärder enligt 49 och 50 §§. 

49 § 

Förbud och föreskrifter 
Om det konstateras att denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den har 



- 12 -

överträtts f'ar landskapsstyrelsen meddela djurägaren eller -innehavaren de förbud och föreskrifter 

som behövs för att förhindra att det lagstridiga förfarandet fortsätter eller upprepas. Vid 

meddelande av förbud och föreskrifter får djurägaren eller -innehavaren även åläggas att fullgöra 

sina skyldigheter inom utsatt tid. 

(Lika som i framställningen). 

50 § 

51 § 

Brådskande åtgärder 

Om det behövs av djurskyddsskäl, får tillsynsmyndighet med avvikelse från 48 och 49 §§ 

vidta omedelbara åtgärder för att trygga djurs välbefinnande. I detta syfte kan djuren ges skötsel, 

foder eller annat som är (uteslutning) nödvändigt för deras välbefinnande. Djur kan även flyttas 

för vård på annan plats eller, om detta inte är möjligt eller ändamålsenligt, avlivas, sändas till slakt 

eller säljas till gängse pris. Om det är möjligt skall åtgärder enligt detta moment vidtas i samråd 

med en veterinär. 

Om någon annan tillsynsmyndighet än landskapsstyrelsen vidtagit åtgärder enligt 1 mom. 

skall landskapsstyrelsen underrättas om åtgärderna. 

52 och 53 §§ 

(Lika som i framställningen). 

54 § 

Undersökningar 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Den som utför undersökningen har rätt att få tillträde till de utrymmen där djur hålls samt till 

de förråd och andra utrymmen som hänför sig till djurhållningen. Djurhållningsenhetens ägare 

eller innehavare samt slakteriets eller slaktplatsens ägare eller innehavare är skyldig att bistå den 

som utför undersökningen samt att, vid behov skriftligen, lämna de uppgifter som som begärs för 

undersökningen. 

(3 mom. lika som i framställningen). 

55 och 56 §§ 

(Lika som i framställningen). 

57 § 

Tystnadsplikt 
(1 mom. lika som i framställningen). 

Oavsett vad som stadgas i 1 mom. får dock upplysningar och dokument lämnas till 

1) tillsynsmyndigheterna för utförande av uppgifter enligt denna lag, 
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2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheterna för utredande av brott, 

3) en myndighet som behandlar en ändringsansökan i ett ärende enligt denna lag eller 

4) utländska organ och inspektörer som förutsätts av ett internationellt avtal som är 

förpliktande för landskapet eller av Europeiska gemenskapens rättsordning, då avtalet eller 

rättsordningen förutsätter detta. 

7kap. 

Ansvars bestämmelser 

58 § 

Djurskyddsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 

1) inför till landskapet, tillverkar, säljer eller överlåter sådana redskap, anordningar eller 

ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 §, 

2) bryter mot förbud som avses i 8 § 3 mom., 14 § 1mom.,17, 20, eller 21 §eller förbud som 

utfärdats med stöd av nämnda bestämmelser, 

3) utan eiforderligt tillstånd eller i strid med villkor som är förenat med sådant tillstånd idkar 

verksamhet som avses i 38, 39 eller 41 §, 

4) inte iakttar den anmälningsplikt som föreskrivs i 33, 34 eller 35 §eller 

5) försummar skyldighet som föreskrivs i eller med stöd av 4 §, 14 § 2 mom., 15 §, 17, 18, 

37 eller 40 § 

skall för cijurskyddsförseelse dömas till böter, om det inte i någon annan lag föreskrivs ett 

strängare straff för gärningen. 

59 § 

Djurplågeri 

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 

1) handlar i strid med 3, 5-7, 9-12, 23-25, 29, 31eller32 §eller bestämmelser som utfärdats 

med stöd av dem, 

2) använder sådana redskap, anordningar eller ämnen som har förbjudits i enlighet med 13 

§eller 

3) gör eller låter göra operativt ingrepp som är förbjudet i enlighet med 8 § 

skall för cijurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst två år, om det inte i någon annan 

lag föreskrivs ett strängare straff för gärningen. 

60 § 

(Lika som i framställningen). 
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61 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 57 § skall för brott mot tystnadsplikt 

enligt djurskyddslagenför landskapet Aland dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte 

strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

62 § 
(Lika som i framställningen). 

8kap. 

Särskilda bestämmelser 

63 § 
indringssökande 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

Om sökande av ändring i beslut som Ålands hälso- och sjukvård fattat gäller vad som bestäms 

i landskapslagen om hälso- och sjukvården (60/93). 

(4 och 5 mom. lika som i framställningen). 

64 § 

Kostnader 

Djurägaren eller -innehavaren skall betala de kostnader som föranleds av åtgärder enligt 49 

och 51 § §. Om åtgärder som vidtagits enligt nämnda paragrafer har inbringat någon inkomst skall 

kostnaderna avdras från den erhållna inkomsten och återstoden betalas till djurägaren eller -inne

havaren. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Kostnader som avses i denna paragraf får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som 

bestäms om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. Om kostnaderna inte kan indrivas 

ersätts de av landskapets medel. 

65 § 
Ersättning 

I landskapsförordning kan föreskrivas om ersättning för inspektion av djur och transportmedel 

i samband med djurtransport. (Uteslutning) 

66 § 

(Lika som i framställningen). 
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67 § 

Ikraftträdande 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Genom denna lag upphävs, såvitt gäller tillämpningen i landskapet Åland, djurskyddslagen 

(uteslutning) den 27 januari 1971(FFS91/1971) och förordningen den 10 maj 1968 om kringfö

ringshandel med husdjur (FFS 280/1968) samt de ändringar i dessa författningar som tillkommit 

före 1januari1993. Hänvisningar i andra lagar till den upphävda djurskydds/agen gäller denna 

(uteslutning) lag efter att den har trätt i kraft. 

(3 mom. utesluts). 

(3 mom. lika som framställningens 4 mom.). 

68 § 

övergångsbestämmelse 

(1 och 2 mom. lika som i framställningen). 

Arenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas enligt de bestämmelser 

som gäller före lagens ikraftträdande. 

Mariehamn den 30 mars 1998 

Ordförande Olof Erland 

Sekreterare Marine Holm-Johansson 





RESERVATION 

Allmänna motiveringar. 
Jag anser att till betänkandets alhnänna motiveringar under rubriken "Tävling med 
djur" skall fogas ett tillägg till den del som berör tävlingsfonnen "catch and 
release", där fiskar fångas och släpps sedan måtten registreras. Min motivering till 
detta tillägg är att jag i utskottet i samband med behandlingen av framställningen 
erfarit att tävlingsformen "catch and release" kunde strida mot lagförslagets 3 § och 
orsaka bl.a. onödigt lidande och andra skador, varför det är synnerligen viktigt att 
fä detta utrett. 

Tillägget bör ha följande lydelse: 
Landskapsstyrelsen bör utreda om "catch and release" orsakar ett sådant onödigt 
lidande eller sådana skador som förbjuds i 3 §. Om landskapsstyrelsen skulle finna 
att fisken utsätts för skador eller lidande enligt 3 § så bör tävlingsfonnen "catch and 
release" förbjudas. 

Lagförslagets 16 §. 

Utskottets förslag till§ 16 medför fortfarande att polisen ansvarar för att det ordnas 
förvaring och skötsel av tillvaratagna djur. Jag anser att polisen inte kan göras 
ansvarig för ordnande av förvaring och tillfällig skötsel av tillvaratagna djur. Enligt 
min åsikt skall Ålands hälso- och sjukvård ansvara för att förvaring och tillfiillig 
skötsel av herrelösa djur ordnas. Det är naturligt att de som har kompetens för detta 
också har ansvaret, men det utesluter inte samarbete med polisen och andra aktörer 
som tex. hundpensionat. 

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår jag 
att lagförslagets 16 § 1 mom. erhåller följande lydelse: 

16 § 
Polisen tillvaratar herrelösa hundar, kattor och andra husdjur. Den 

djurskyddsansvariga tjänstemannen vid Ålands hälso- och sjukvård skall tillse att 
förvaring och tillfällig skötsel av de tillvaratagna djuren ordnas. 

Mariehamn den 30.3.1998 

®_,~ 
Christian Beijar } 




