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I enlighet med lagtingets beslut1 ändras 2 §,
3 § 3 mom., 14, 17, 20, 21 och 41 §§ djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland samt rubriken till 41 § som följer:
2§
Tillämpningsområde
I denna lag finns bestämmelser om hur djur
ska behandlas och hanteras. Lagen är tillämplig på alla djur.
Vid tillämpningen ska dessutom iakttas vad
som bestäms särskilt om avel, artificiell reproduktion av djur, skydd av djur som används
för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, jakt, fiske, naturvård och hälsovård
samt vad som bestäms om genteknik i rikslagstiftningen.
3§
Grundläggande principer
--------------------- ----------------Djur får inte utsättas för sjukdom förutom
med iakttagande av bestämmelserna i landskapslagen (2013:75) om tillämpning av lagen
om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.
14 §
Tagande av vilda däggdjur och fåglar ur
deras naturliga omgivning
Vilda däggdjur och fåglar får inte tas ur sin
naturliga omgivning för att hållas i fångenskap,
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såvida det inte är fråga om djur som ska hållas
i djurgård, farmuppfödning för att producera
kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion eller farmuppfödning i viltvårdssyfte.
Vilda däggdjur och fåglar får dock tas om hand
för tillfällig sjukvård eller annat godtagbart
tillfälligt behov eller med iakttagande av lagstiftningen om användning av djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.
Ett djur som tagits om hand tillfälligt ska
återföras till sin naturliga omgivning då dess
tillstånd möjliggör detta. Om djuret inte kan
återföras till sin naturliga omgivning och vården av det inte kan ordnas ska djuret avlivas.
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
ska arrangören på egen bekostnad kalla en
veterinär till tävlingen. Veterinären ska övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser följs vid tävlingen. Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan vid behov
bestämma att en veterinär ska kallas till en
tävling på arrangörens bekostnad.
Genom landskapsförordning kan närmare
bestämmelser utfärdas om att viss tävlingsverksamhet alltid ska övervakas av veterinär
såsom avses i 1 mom.
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20 §
Fotografering, filminspelning samt
förevisning av djur
Djur får inte användas vid fotografering,
filminspelning, föreställning eller någon annan förevisning som anordnas för allmänheten
på ett sådant sätt att de utsätts för lidande.
Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. kan
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på
ansökan bevilja tillstånd att använda djur vid
fotografering eller filminspelning om det finns
särskilda skäl och djuret endast kan utsättas
för lindrigt lidande. Myndigheten kan till tillståndet foga villkor som behövs med avseende
på djurskyddet. Om villkoren inte iakttas kan
tillståndet återkallas.
21 §
Överlåtelse av djur som pris
Det är förbjudet att överlåta djur som pris
vid lotterier och tävlingar. Ålands miljö- och

hälsoskyddsmyndighet kan dock på ansökan
bevilja tillstånd att överlåta djur som pris om
det finns särskilda skäl.
41 §
Djur som används för vetenskapliga
ändamål
Undantag från denna lag kan beviljas enligt
bestämmelserna i landskapslagen om tillämpning av lagen om skydd av djur som används
för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
Genom denna lag upphävs landskapsförordningen (1998:99) om skydd av djur som används
för försök och andra vetenskapliga ändamål.
_________
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