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Utfärdad i Mariehamn den 17 juni 2010

Med stöd av 29-32 §§ djurskyddslagen
(1998:95) för landskapet Åland ändras 1 § och
4 § 2 mom. landskapsförordningen (1998:98) om
slakt och avlivning av djur, som följer1):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning gäller vid förflyttning, uppstallning, fasthållning, bedövning, slakt och avlivning av djur som föds upp för produktion av
kött, skinn, päls eller andra produkter samt för
avlivningsmetoder vid sjukdomsbekämpning.
Förordningen gäller inte jakt av vilda djur samt
försöksdjursverksamhet som utförs under tillsyn av landskapsregeringen.
4§
Behandling av slaktdjur
----------------------------------Djur ska förflyttas med varsamhet. Under avlastning och förflyttning ska djuren ha tillräcklig tid på sig att förflytta sig samt fri sikt framåt
och fri passage så att stockningar inte uppstår.
Drivgångarna ska konstrueras så att risken för

att djuren skadas minimeras och vara inrättade
så att deras flockinstinkt utnyttjas. Vid behov
ska djuren förflyttas ett i sänder. Drivning och
tvång av djur som vägrar röra på sig ska vara så
lindrig som möjligt. Instrument som är avsedda
att styra djuren får endast användas i det syftet
och endast under korta perioder. Användning
av instrument som ger elektriska stötar ska
undvikas i möjligaste mån. Enbart elektriska
påfösare med avrundade stift får användas på
djur. Under alla omständigheter får sådana instrument endast användas i fråga om fullvuxna
nötkreatur och svin som vägrar att förflytta sig
och endast när de har utrymme att förflytta
sig framåt. Stötarna får inte vara mer än en
sekund, de ska komma med tillräckligt långa
mellanrum, och får endast ges på bakpartiets
muskler. Stötarna får inte upprepas om inte
djuret reagerar på dem.
----------------------------------________
Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2010.
________

Mariehamn den 17 juni 2010
BRITT LUNDBERG
vicelantråd
Katrin Sjögren
föredragande minister
1)

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden eller om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG)
nr 1255/97. (Rådets förordning (EG) nr 1/2005, EGT nr L 3, 5.1. 2005, s. 1)
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