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LANDSKAPSFÖRORDNING

om registrering av anläggningar som håller värphöns
Utfärdad i Mariehamn den 15 maj 2003

Landskapsstyrelsen har med stöd av 4 §
2 mom. landskapslagen den 30 december 1997
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om
livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (97/1997) beslutat föreskriva följande1):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning är tillämplig på anläggningar där det hålls över 350 värphönor.
2§
Förande av register
Landskapsstyrelsen skall föra ett register
över sådana anläggningar som avses i denna
förordning. Varje anläggning i registret skall
tilldelas ett särskiljande nummer i enlighet
med Europeiska gemenskapernas kommissions direktiv (2002/4/EG) om registrering av
anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG. I registret
skall följande uppgifter ingå:
1) anläggningens namn och adress,
2) ansvarig fysisk persons namn och adress,
3) ägarens namn och adress om det inte är
den ansvariga fysiska personen som är
ägare,

4) registreringsnummer för andra anläggningar som omfattas av denna förordning
och som sköts eller ägs av personerna som
nämns i 2 p. och 3 p.,
5) den produktionsmetod som används i anläggningen (frigående utomhus, frigående
inomhus, burhöns, ekologisk produktion),
6) anläggningens maximala kapacitet i antal hönsplatser räknat och om olika produktionsmetoder används dessutom det
maximala antalet hönsplatser per produktionsmetod.
3§
Lämnande av uppgifter till registret
Ägaren till en anläggning som avses i denna
förordning måste lämna de uppgifter som anges
i 2 § till landskapsstyrelsen. Om uppgifter som
anges i 2 § inte har lämnats till landskapsstyrelsen får anläggningen inte användas.
4§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 juni
2003. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen
träder i kraft.
_________

Mariehamn den 15 maj 2003.
SUNE ERIKSSON
landskapsstyrelseledamot
Ritva Sarin Grufberg
föredragande ledamot
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