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I enlighet med lagtingets beslut1) stadgas:
1§
Syfte
I syfte att främja användningen av trygga
foderfabrikat av god kvalitet samt se till att
ändamålsenliga uppgifter om foderfabrikaten lämnas för att animalieproduktionen och
kvaliteten på animaliska livsmedel i landskapet skall kunna tryggas, skall foderlagen
(FFS 396/1998) tillämpas i landskapet, med
de undantag som följer av denna lag.
Foderlagen skall tillämpas i landskapet
sådan den lyder när denna lag träder i kraft.
Sker därefter ändringar i lagen skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från
tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.
Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag föreskrivits avvikelser skall
dock inte tillämpas i landskapet.
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets
behörighetsområde besluta att bestämmelser om foderfabrikat som utfärdats med stöd
av foderlagen eller annan rikslag skall tillämpas i landskapet antingen i oförändrad lydelse
eller med ändringar.
2§
Bestämmelser som inte skall tillämpas
I landskapet tillämpas inte bestämmelserna i foderlagens
1) 24 § om kontrollcentralen som tillsynsmyndighet,
2) 15 § 3 mom., 25 § och 27 § 1 mom. om
1)

Ls framst. nr 27/1997–98
Nu bet. nr 2/1998–99

auktoriserade kontrollörer och provtagare,
3) 32 § om offentliggörande av kontrollresultat,
4) 33 § om tystnadsplikt och
5) 35 § om kontrollavgifter och arvoden.
Om tystnadsplikt för landskapstjänstemän
och om avgifter för landskapets prestationer bestäms särskilt.
3§
Förvaltningsmyndighet
De förvaltningsuppgifter som enligt foderlagen
ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen om dessa
uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet.
4§
Märkning
Skall enligt foderlagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag uppgifter lämnas skriftligen av den som till landskapet
inför, tillverkar eller släpper ut på marknaden
sådana foderfabrikat som avses i foderlagen i
varudeklaration eller på annat sätt, så skall
uppgifterna vara avfattade på svenska.
5§
Uppbörd av tillsynskostnader
För myndighetsprestationer enligt denna lag,
med undantag för den tillsyn över foderläkemedel
som utövas av länsstyrelsen, uppbärs avgifter till
landskapsstyrelsen enligt landskapslagen om
grunderna för avgifter till landskapet (27/93), om
inte något annat följer av Europeiska gemen-
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skapens lagstiftning eller ett internationellt
avtal som binder landskapet.
Landskapsstyrelsen kan utfärda sådana bestämmelser om avgifterna i 1 mom. som Europeiska gemenskapens lagstiftning eller ett internationellt avtal som binder landskapet förutsätter.
6§
Straffbestämmelser
Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
1) för utsläppande på marknaden tillverkar,
släpper ut på marknaden, använder, inför till
landskapet eller exporterar foderfabrikat i
strid med 4-12 §§ foderlagen eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa eller i
strid med den begränsning som avses i 13 §
foderlagen,
2) för utsläppande på marknaden tillverkar,
släpper ut på marknaden, använder eller inför
till landskapet foderfabrikat som inte uppfyller
kraven för foderfabrikat i 20 § foderlagen eller i
de bestämmelser som utfärdats med stöd av
den,
3) bedriver sådan vilseledande marknadsföring som avses i 21 § foderlagen,
4) försummar kvalitetskontrollskyldigheten
enligt 16 § foderlagen eller försummar att iaktta de bestämmelser om egenkontroll som har
utfärdats med stöd av den eller tillverkar eller
förvarar foderfabrikat i strid med de krav som
med stöd av nämnda bestämmelse har fastställts för produktions- och förvaringslokalerna, tillverkningsmetoderna eller anordningarna,
5) försummar den anmälningsskyldighet
som nämns i 14 eller 19 §§ foderlagen eller som

har fastställts med stöd av 30 § 3 mom. eller 31 §
1 mom. foderlagen,
6) försummar att föra register eller sin upplysningsplikt enligt 15 § foderlagen eller
7) försummar att ansöka om godkännande
enligt 17 § foderlagen eller registrering enligt
18 § foderlagen
skall för förseelse mot landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av foderlagen dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.
Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
försummar att i varudeklaration eller på annat
sätt lämna sådana skriftliga uppgifter på
svenska språket som enligt foderlagen eller
enligtbestämmelser som utfärdats med stöd av
denna lag skall lämnas till köparen, skall för
förseelse mot språkbestämmelse dömas till böter.
Den som bryter mot ett förbud som har utfärdats med stöd av foderlagen och som har förenats med vite behöver inte dömas till straff för
samma gärning.
7§
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
Genom denna lag upphävs landskapslagen om
tillämpning
i
landskapet
Åland
av
fodermedelslagen (107/93).
De beslut som landskapsstyrelsen har fattat
med stöd av den upphävda lagen förblir dock
fortfarande i kraft, om de inte strider mot denna
lag.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
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