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I enlighet med lagtingets beslut1 ändras 10 §
2 mom., 15 § 2 mom., 16 § 1 och 2 mom., 33 §
2 mom., 34-37 §§, 38 § 2, 4 och 5 mom., 39 § 1 och
3 mom., 40 §, 42 § 3 mom., 43 §, 44 § 2 mom.,
45 §, 46 § 2-4 mom., 48-50 §§, 51 § 2 mom. och
63 § 3 mom. djurskyddslagen (1998:95) för
landskapet Åland, av dessa lagrum 38 § 2, 4 och
5 mom. och 46 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i
landskapslagen 2003/51, som följer:
10 §
Påverkande av djurs prestationsförmåga
-------------------------------------Vid misstanke om att sådana ämnen, preparat, redskap eller anordningar som avses i
1 mom. har använts har en djurskyddsansvarig
tjänsteman vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet rätt att få tillträde till de utrymmen
där djuren hålls samt att ta de prov som behövs.
Djurens ägare eller innehavare är skyldig att
bistå tjänstemannen vid provtagningen och att
ge de upplysningar som behövs för tillsynen.

1)

Lr framst. nr 22/2006-2007
Smu bet. nr 6/2006-2007

15 §
Sjuka eller skadade djur
-------------------------------------Den som påträffar ett husdjur eller annat djur
som är i människans vård och som är sjukt,
skadat eller annars i hjälplöst tillstånd skall
själv hjälpa djuret eller göra anmälan därom till
djurets ägare eller skötare eller till polisen eller
till djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
-------------------------------------16 §
Tillvaratagna djur
Polisen skall ordna förvaring och tillfällig
skötsel av herrelösa hundar, katter och andra
husdjur som tillvaratagits. Sådan förvaring och
tillfällig skötsel skall ske i samråd med en
djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Tillvarataget husdjur skall förvaras minst 15
dagar, varefter djuret kan säljas, överlåtas på
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annat sätt eller avlivas. Beslut om försäljning,
överlåtelse och avlivning fattas av djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som också verkställer en
eventuell avlivning.
-------------------------------------33 §
Farmuppfödning av vilda djur
i produktionssyfte
-------------------------------------Innan farmuppfödning av vilda djur i syfte att
producera ägg, kött eller avelsdjur för ägg- eller
köttproduktion inleds skall verksamhetsidkaren i god tid göra en skriftlig anmälan till Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Skriftlig anmälan skall också göras innan sådan verksamhet avslutas eller förändras väsentligt.
34 §
Farmuppfödning 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 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
35 §
Hållande av husdjur yrkesmässigt
eller i större omfattning
Den som yrkesmässigt eller i större omfattning ämnar saluföra, förmedla, hyra ut, föda
upp, träna eller dressera andra husdjur än nyttodjur skall i god tid innan verksamheten inleds
göra en skriftlig anmälan till Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet. Skyldighet att göra
skriftlig anmälan gäller också den som yrkesmässigt eller i större omfattning ämnar ta om
hand sådana djur för förvaring eller vård samt
den som ämnar meddela undervisning i användning av sådana djur. Verksamhet som varaktigt
omfattar fler än fem djur samtidigt anses ske i
större omfattning. Skriftlig anmälan skall också göras innan ovan avsedd verksamhet avslutas eller förändras väsentligt.
36
Granskning av anmälan
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
kan, efter att ha granskat en anmälan som avses
i 33, 34 eller 35 §, meddela verksamhetsidkaren
föreskrifter som är påkallade av djurskyddsskäl. Om verksamheten inte uppfyller de krav
som ställs i denna lag eller i föreskrifter som
utfärdats med stöd av den och om verksamhetsidkaren inte avhjälper bristfälligheter i verksamheten inom utsatt tid, kan miljö- och hälso-

skyddsmyndigheten besluta att verksamheten
skall upphöra. Innan beslutet fattas skall verksamhetsidkaren beredas möjlighet att yttra sig.
37 §
Förteckning
Den som bedriver verksamhet som avses i 33,
34 eller 35 § skall upprätthålla en förteckning
enligt miljö- och hälsoskyddsmyndighetens anvisningar över de djur som verksamheten omfattar. Förteckningen skall på begäran uppvisas för
tillsynsmyndigheten.
38 §
Förevisning av djur för allmänheten
-------------------------------------Förevisning för allmänheten av levande djur
som tillhör vilda arter i djurpark eller på annat
sätt, användning av djur vid cirkus eller därmed
jämförbar föreställning samt ambulerande
djurutställning får endast ske med miljö- och
hälsoskyddsmyndighetens tillstånd. Innan en
ny djurpark öppnas för allmänheten måste den
ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.
-------------------------------------Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
skall stänga en djurpark som i strid med denna
lag drivs utan tillstånd.
När en djurpark eller en del av en djurpark
stängs skall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten övervaka att de berörda djuren behandlas
eller avlägsnas under lämpliga förhållanden.
39 §
Transport av djur i förvärvssyfte
Transport av djur samt uthyrning eller annan
överlåtelse av transportmedel för djur i förvärvssyfte får ske endast med tillstånd av
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
-------------------------------------Den som har beviljats tillstånd enligt denna
paragraf skall utan dröjsmål underrätta miljöoch hälsoskyddsmyndigheten om förändringar
som sker i fråga om transportmedlen, de personer som ansvarar för transporterna eller andra
förutsättningar för tillståndet.
40 §
Register över djurtransportörer
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 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 uppgif-
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ter som krävs för registret. Tillsynsmyndigheterna har rätt att i tillsynssyfte använda registret över djurtransportörer. I övrigt tillämpas vid
utlämnandet av uppgifter ur registret landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars
offentlighet och vad som bestämts med stöd av
den.
42 §
Tillståndsvillkor och
återkallande av tillstånd
-------------------------------------Landskapsregeringen och Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet kan återkalla ett tillstånd om den som beviljats tillståndet inte
iakttar denna lag eller de bestämmelser som
utfärdats med stöd av den. Tillståndet kan även
återkallas om tillståndsvillkoren inte iakttas
eller om verksamheten inte längre motsvarar
förutsättningarna för beviljande av tillstånd.
43 §
Blanketter
Skriftliga anmälningar och ansökningar om
tillstånd som avses i denna lag skall göras på
blanketter som fastställts av landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
44 §
Myndigheter
-------------------------------------Övriga tillsynsmyndigheter enligt denna lag
är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
samt polisen. Beträffande gränsveterinärens
uppgifter inom gränsbevakningen gäller vad
som bestäms i rikslagstiftningen.
45 §
Djurskyddsövervakare
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan
på villkor som den föreskriver bevilja en person
med erforderlig utbildning eller erfarenhet rätt
att i egenskap av djurskyddsövervakare verkställa inspektioner som avses i 46 § 1 mom.
Djurskyddsövervakaren skall ha en försäkring
för eventuella skador som uppstår vid inspektionerna.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan
återkalla rätten att verkställa inspektioner om
djurövervakaren inte följer de fastställda villkoren. Rätten kan också återkallas av annan grundad anledning.
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46 §
Inspektion
------------------------------------Landskapsregeringen och Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet får utföra inspektion
vid djurtävlingar, tillställningar som avses i
17 §, förevisningar av vilda djur för allmänheten, cirkusar och därmed jämförbara föreställningar, ambulerande djurutställningar samt
på platser där försöksdjursverksamhet eller
verksamhet som avses i 33, 34 eller 35 § bedrivs
oavsett misstanke om överträdelse av denna
lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd
av den. Inom slakteri- eller slaktplatsområde
har dessutom den som fungerar som besiktningsveterinär rätt att inspektera djurtransporter samt utrymmen där djur hålls oavsett
misstanke om överträdelse av denna lag eller
bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
Innan miljö- och hälsoskyddsmyndigheten
beslutar om tillstånd för en djurpark skall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten inspektera
djurparken för att förvissa sig om att tillståndsvillkoren enligt 42 § kan uppfyllas. Inspektion
skall även ske innan miljö- och hälsoskyddsmyndigheten beslutar att tillståndsvillkoren
för en djurpark skall ändras i väsentlig grad
eller förlängas.
Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten skall inspektera alla djurparker minst en gång vart
tredje år för att kontrollera att tillståndsvillkoren efterlevs.
------------------------------------48 §
Anmälan
Om polisen eller djurskyddsövervakaren vid
en inspektion finner att denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den överträtts, skall detta anmälas till Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet 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
överträtts får Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 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
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-innehavaren även åläggas att fullgöra sina
skyldigheter inom utsatt tid.
50 §
Vite och hot om tvångsutförande
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
kan förena ett förbud eller ett åläggande som
meddelas med stöd av 49 § med vite eller hot om
att den försummade åtgärden vidtas på den
försumliges bekostnad.
51 §
Brådskande åtgärder
------------------------------------Om någon annan tillsynsmyndighet än
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vidtagit åtgärder enligt 1 mom., skall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten underrättas om åtgärderna.

63 §
Ändringssökande
------------------------------------Om sökande av ändring i beslut som Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet fattat gäller
vad som föreskrivs i 19 § landskapslagen
(2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
------------------------------------__________
Om ikraftträdandet av denna lag stadgas
särskilt i landskapslagen (2007:115) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.

Mariehamn den 20 december 2007
VIVEKA ERIKSSON
lantråd
Katr in Sjögren
föredragande ledamot
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