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MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2016-112-13
Beslut: MB-2019-318

23.9.2019

Verksamhet
Djurhållning

Beslut


ÅMHM ålägger er att uppföra en ligghall eller motsvarande som ger skydd
mot väder och vind samt erbjuder en torr liggplats som inte får frysa till
och är så stor att alla djur kan ligga ner samtidigt. Åtgärden ska vara utförd
senast 1.12.2019. Om åtgärden inte är utförd inom den utsatta tiden
fastställs ett vitesbelopp om 5000 € samt vid fortsatt försummelse ett
löpande vitesbelopp om 2000 € per månad tills dess åtgärden är utförd
eller ett nytt beslut fattats i ärendet.

ÅMHM beslutar om åtgärder vid försummelse med stöd av 49 § djurskyddslagen
(1998:95) för landskapet Åland.
Beslut om vite tas med stöd av 50 § djurskyddslagen (1998:95) för landskapet
Åland samt 9 § viteslagen (FFS 1990/1113) antagen på Åland genom
landskapslag (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.
Motivering
Vid inspektion 9.8.2019 konstaterades följande.
 De djur som hålls ute året om saknar tillgång till ligghall eller motsvarande
skydd. Enligt djurskyddsförordningen så ska djur som hålls ute året om ha
tillgång till ligghall, hydda eller motsvarande som ger skydd mot väder
och vind samt en torr liggplats som inte får frysa till och är så stor att alla
djur kan ligga ner samtidigt. Därför kräver ÅMHM åtgärd 1 med stöd av
21§ 5 mom. djurskyddsförordningen (1998:96).
Bakgrund
Den 19.11.2012 utfördes en inspektion efter anmälan. Utegångsdjuren på gården
konstaterades sakna tillgång till ligghall eller motsvarande skydd. Djurägaren
förelades att åtgärda bristen. Ärendet, med nummer 2012–0654 avslutades efter en
tid genom att vite utdömdes och djurägaren överklagade beslutet till
förvaltningsdomstolen. Nytt ärende inleds 2016 eftersom bristen fortfarande
kvarstod. Djurägaren föreläggs på nytt 21.8.2017 men färdigställer inte ligghallen
inom utsatt tid. Vid sista inspektionen 9.8.2019 har djurägaren påbörjat bygget av
en ligghall.
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Avgift
450 €
För handläggning av föreläggandet uppbärs en avgift om 50 euro per arbetad
timme enligt avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2016:26) om taxa
för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Här följer en tidssammanställning
hittills.
Beslut

1,5 + 2 timmar

Inspektioner

0,5 + 1 timme

Inspektionsprotokoll

1 + 1 timme

Telefonsamtal, mail, protokoll

1 + 1 timme

Totalt

9 timmar

Information
Om åtgärderna inte blir utförda kan ÅMHM komma att besluta i enlighet med 50
§ djurskyddslagen och 14 § viteslagen, att verksamheten till den del den innebär
ett åsidosättande avbryts.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Perander
Myndighetschef
Beslutande

Mikael Hagman
Veterinär
Föredragande

Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura
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