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141 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y

r e 1 s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om ägors fredande mot skada av husdjur. 

Den 19 mars 1963 hemställde landstinget hos landskapsstyrelsen om 
att underkasta gällande landskapslag om ägors fredande mot skada av 
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husdjur en granskning i syfte att åstadkomma skäliga och nödigbefunna 
ändringar samt inkomma till landstinget med härav betingad framställning. 

Landskapsstyrelsen gav sedermera en särskild kommitte i uppdrag att be
reda ärendet. Denna kommitte, bestående av lagberedningssekreteraren 
Sune Carlsson som ordförande samt lantmäteriingenjörerna Bertel Fager
lund och Bertel Boman och vägingenjören Bo Wilenius såsom leda.möter, 
avgav sitt betänkande den 11 februari 1969, vilket betänkande ligger 

till grund för föreliggande framställning. 
Samtidigt som landstinget den 22 november 1924 fattade beslut om an

tagande av rikets lag den 18 februari 1921 angående ägors fredande mot 
skada av husdjur (FFS 47/21) anmodades landskapsnämnden av landstinget 
att under samverkan med tillkallade och på området i fråga erfarna per
soner från skilda delar av landskapet uppgöra och till landstinget in
komma med förslag till en landskapslag, som skulle motsvara behovet av 
sådan lagstiftning på området. Sedan en särskild lagberedni ngskommitte 
uppgjort förslag till lag i ärendet och landskapsnämnden på basen av 
detta förslag avlåtit en framställning, antog landstinget den 1 decem
ber 1927 landskapslagen om ägors fredande mot skada av husdjur. Lands
tingets beslut förföll emellertid denna _gång av särskilda skäl, men 
landstinget antog sedermera den nugällande lagen (4/29). 

Såsom landstingets l agutskott framhöll i sitt betänkande nr 9/1963 
med . anledning av den motion som låg till grund för hemställningsbeslu
tet var landskapslagen i dess slutliga lydelse resultatet av en kompro
miss mellan många stridiga och stridbara viljor, emedan såväl grunden 
för stängselskyldigheten som stängselbesvärets fördelning, stängslets 
beskaffenhet med mera gav anledning till meningsskiljaktigheter inom 
landstinget. 

Med beaktande av att 30 år förflutit sedan lagens tillkomst och 
den utveckling som skett i fråga om husdjursdriften samt de tekniska 
hjälpmedel som kan användas även i fråga om stängseldragningen synes 
det vara motiverat att lagen undergår en omfattande översyn. Även ned
läggning av jordbruk och tillkomsten av fritidstomter ger anledning 
till en sådan översyn. En ändring vore särskilt påkallad beträffande 
s tängslets beskaffenhet och fördelningsgrunden av stängselskyldigheten. 
Dessutom har landskapsstyrelsen ansett, att lagens stadganden i övrigt 
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bö r bringas i överensstämmelse med nurådande rättsuppfattning och 
språkbruk . 

Jämlikt 11 § 1 mom. 11) punkten sjä lvstyrelselagen har rikets lag
stiftande organ förbehållits lagstiftningsbehörigheten, då ä rendet rör 
i sagda 11 § icke särskilt nämnd privaträtt, med undantag av stadgan
den av privaträttslig natur, hörande till de landskapets l agstiftnings
behörighet förbehållna rättsområden, som omförmäles i 13 § 1 mom. 4, 6, 
8 och 9 punkterna. Av dessa stadga s i 13 § 1 mom. 8) punkten att lag
stiftningen angående utom annat, jordbruk, jordbrukets binäringar samt 
bete och ägors fredande förbehållits landstingets lagstiftningsbehörig
het. Även om den nu föreslagna lagen innehåller bestämmelser av privat
rättslig natur, vilka bestämmelser avviker från motsvarande lagstadgan
den i riket, skulle sålunda enligt land.8kapsstyrelsens uppfattning upp
tagandet av dessa stadganden i landskapslagen icke innebära ett över
skridande av landstingets lagstiftningsbehörighet . Sådana stadganden 
är särskilt 3 § 2, 3 och 4 mom., som innebär en avvikelse från den i 

samma paragrafs l mom. stadgane~fördelningsgrunden, som i sak överens
stämmer med motsvarande fördelningsgrund i riket. Men då lands tinget ge
nom antagandet av gällande stängsellag på grund av det ovan anförda an
setts ha rätt att fördela stängselskyldigheten enligt annan grund än 
den i r iket gällande, t orde något hinder i detta hänseende icke heller 
nu föreligga. 

De procesuella bestämmelserna i lagen har däremot i sak bringats i 
övBrenss tämmelse med motsvarande stadganden i riket, förutom att det 
i 21 § gällande lag ingående stadgandet om förbud mot ändringssökande 
i hovrätts dom föreslås utgå såsom obehövligt, enär detta förbud ändå 
förblir gällande i landskapet. 

Beträffande stängselskyldigheten inom stads- och byggnadsplaneom
råden gäller i allmänhet särskilda bestämmelser, som finnes upptagna 
dels i kommunens byggnadsordning och dels s å som sä rskilda stads- eller 
byggnadsplanebestämmelser. Dessa bestämmelser ä r dock icke avsedda a tt 
reglera stängselskyldigheten i de f all som avs es i den föreslagna lagen, 
varför ett för tydligande införts i lagens 1 § 2 mom. enligt vilket den 
föreslagna l agen också skulle tillämpas på planlagda områden. 

Landskapsstyrelsen har ansett, at t nyttan i s tö rre omfattning än ti
digare sltulle läggas till grund för fördelningen av stängselbesväret. 
Sålunda skulle enligt 3 § stängselbesväret fördelas så , a tt ifall häg
nadsskyldigheten föranledes av betande enda st på den ena sidan, skall ... _ . ... 

denna sida ensam svara för stängslet . I annat fall skulle vardera sidan 
t aga lika lott, såvida icke betande med olika slag av husdjur eller and-
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ra särskilda omständigheter påkall a r avvikelse. 

Försäljningen av fri tidstomter har under senare tid ökat på ett på
tagligt sätt. Även om markägarna vid försäljning av sådana tomter nu
me r a i allmänhet vid köpet ålägger köparen stängsel skyldighet, torde 
det vara påkall at att i lag påför a ä gare av vissa t omter sådan skyldig
het. Ett sådant f ör eläggande torde även vara förenligt med en allmänt 
rådande r ättsuppfattni ng.Dessutom tillkommer tomtägarens önskemål om 

· särskilda och ofta kostnadskrävande stängsel , som lättare kan tillgodo- j 
ses, i fall tomtägaren själv svarar för stängslet. 

För att denna skyldighet dock skall hållas inom rimliga gränser före -
slår l andskapsstyrelsen att detta undantag från nyttoprincipen skulle 
begränsas till bostadstomter och bebyggda områden understigande 5 . 000 
m2 , såv ida icke intill liggande område tagits under samma omvårdnad som 
tomt . Samma skyldighet skulle även åläggas ägare eller innehavare av 
industritomt och upplagsplats . Med beakt~nde av stadgandet i 1 § 1 mom . 
skulle denna stängselskyldighBt dock icke behöva fullgöras i andra fall 
än då angränsande områden de facto nyttjas som bete . 

Vägkommitten har de s sutom föreslagit, att ägare och innehavare av 
planlagda fri tidsområden , strandplatser och andra för särskilda ända
mål avsedda områden också skulle påföras samma s t ängs.el.skyl di ghet 
oberoende av områdets s t or lek mot angränsande betesmark . Enli gt land
skapsstyr elsens uppfa t tning skulle detta dock i vissa fall kunna l eda 
t i ll oskäligt betungande ko s tnader för sådana markägare, varför land
skapsstyrelsen anser det mer ändamåls enligt att i dessa fall fördela 
stängselbesväret på halvpart. 

Bestämmelserna angående förfar andet vid fast s tällandet av stängsel
skyl digheten har i huvudsak icke undergått annan ändring än att i 7 § 

inför ts möjlighet att söka ändring i det beslut som fattats av i 6 § 

nämnda skiftesnämnder . Detta stadgande motiveras av ändringen av 3 §. 
Då stadgandet överensstämmer med 7 § i rikets lag, to r de införandet 
av detsamma icke innebära ett över skridande av lagstiftningsbehörighe
ten. Dessutom fö r eslås mö jlighet att påyrka nytt skifte, sedan tio år 
fö~lu.tit från föregående skiftesförrättning . Motsvarande tid enli gt 
gä llande lag är 15 år . Denfåreslagna tidsperioden motiveras av att be
t esmark numera i allmänhet inhägnas på ett enklare sätt än tidigare. 

Stadgandet i 10 § angående stängsels beskaffenhet föreslås få en 
~ådan lydelse, att stängsel skall vara sådant, att det i var je enskilt 
f all motsvarar sitt ändamål . Landskapslagen skulle därigenom även i 
detta fall få samma u tformning som rikets motsvarande lag . 

I det fall att stängsel förfallit och den hägnadsskyldige underlåter 
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att pu aru~odan avhjälpa bristen? skulle den som därav lider skada låta 
tvenne ojäviga personer värdera kostnaderna för iståndsättningen och 
sedan på den försumliges bekostnad låta reparera stängslet. Enligt nu 
gällande bestämmelser skall den försumlige erlägga en fjärdedel utöver 
de faktiska kostnaderna. Landskapsstyrelsen anser dock, att någon ext
ra pålaga utöver de verkliga kostnaderna icke längre skulle vara nöd
vändig, och föreslår därför, att stadgandet i detta avseende skulle änd

ras. 
Gällande lag upptar ett kapitel om samfälld skogsmarks nyttjande 

till bete. Enligt stadgandena i detta kapitel skall delägarna i sådan 
samfälld skogsmark, som skall användas till ständigt skogsbruk, över
enskomma, huru den gemensamma marken skall nyttjas till bete. Efter 
det dessa bestämmelser utfärdades har i riket antagits lagen den 9 maj 
1940 om vissa slag av samfälligheter och därmed jämförliga gemensamma 
förmåner (FFS 204/40), enligt vilken dylikas och även andra samfällig
heters nyttjande regleras. Då denna lag ger noggranna bestämmelser an
gående sådant nyttjande och då dessutom enligt densamma tredskande del
ägare kan åläggas att upplåta området för exempelvis betesändamål, sy
nes det vara mer ändamålsenligt, att i den föreslagna landskapslagen 
endast hänvisa till bestämmelserna i denna rikslag. 

Bestämmelserna i tredje kapitlet angående överträdelse av lagen har 
i stort sett bibehållits oförändrade i sak. Dock har ansvaret för ska
da, som åsamkats av husdjur på gemensamt bete, ändrats såtillvida, att 
ägarna till dessa djur skulle vara solidariskt ansvariga, även om ut
redning kan ske om vems djur, som åstadkommit skadan. 

Enligt 20 § gällande lag skulle rätten vid 2vgörande av mål om ägo
fred efter fri prövning av alla förekommande omständigheter enligt sin 
övertygelse fastställa, vad i saken bör anses såsom sant. Motsvarande 
stadgande ingår numera i rättegångsbalken 17 kap. 2 §, enligt vilken 
rätten äger efter samvetsgrann prövning av alla omständigheter, som 
förekommit avgöra, vad i målet skall anses vara sant. För den skull 
föreslår landskapsstyrelsen, att stadgandet skulle utgå såsom obehöv
ligt. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga ~andstinget till .antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om ägors fredande mot skada av husdjur. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 kap. 

Allmänna stadganden. 
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Den som håller husdjur är skyldig a tt vårda dem så, att de icke in
kommer på annans ägor. 

Denna lag skall även tillämpas i fråga om sådana områden, där stäng
selskyldighet regleras genom byggnadsordning eller planebestämmelser , 
såvitt sådan skyldighet föranledes av ägors fredande mot skada av hus

djur. 
2 §. 

Rågrannar må avtaaa om uppförande och underhåll av gemensamt stäng
sel eller om den grund enligt vilken hägnadsskyldighet dem emellan på 
annat sätt skall fördelas. 

Om ägofredsföreningar är stadga t i landskapslagen den 8 maj 1933 om 

ägofredsföreningar i landskapet Åland (4/33) . 

3 §. 
Har rågrannar icke träffat i 2 § avsett avtal om hur hägnadsskyldig

heten skall fullgöras, skall stängselbesväret fördelas dem emellan så ~ 

att i fall hägnadsskyldigheten fö ranledes av betande endast på ena si
dan, skall denna sida ensam svara för stängslet. I annat fall- tager 
vardera sidan lika lott, om ej betande med olika slag av husd jur eller 

andra särskilda omständigheter påkallar avvikelse. 
Ägare eller innehavare av byggnadstomt eller bebyggt område under

s tigande 5. 000 m2 så ock -·intilliggande område, som tagits under samma 
omvårdnad som tomt, är dock skyldig att ensam svara för st~ngselbesvä
ret. 

Ägare eller innehavare av industritomt och upplagsplats är skyldig 
att ensam hägna sitt område. 

Ägare _ eller innehavare av planlagt fritidsområde, strandplats eller 
för annat speciellt ändamål avsett område är skyldig att uppföra stäng
sel, men rågranne till sådana områden åligger dock att med hälften del
taga i kostnaderna för sådant stängsel som omförmäles i 10 §. 

4 §. 
Fördelningen av stängselbesväret enligt 3 § mellan rågrannar må be

stämmas vid ett särskilt skifte på platsen, vilket sakägarna själva 
förrättar på yrkande av någondera parten. Kan sakägarna därvid icke 

enas om häsnadsskyldigheten eller fördelningsgru.nden~ skall vid skif
tet bestämmas den. str~ka av stängslet, för vilken säkägare skall svara. 
Blir därvid någon sträcka på grund av markens beskaffenhet svårare a tt 
uppföra och underhålla, skall skälig minskning i l ängd beräknas. Större 
kostnad för grind eller led skall även föranleda minskning . 

Över skiftesförrättningen skall upprät tas ett särskilt instrument, 
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vilke t undertecknas av sakägarna och av vilket envar av dem erhåller 

ett exemplar. 

5 §. 
Har tio år förflutit, sedan skiftet vunnit laga kraf t, skall nytt 

skifte förrättas, där någon av dem~ som har del i hägnaden det påyrkar. 

6 §. 
Sämjas icke grannar om i 4 § nämnt skifte eller uppstår eljest tvist 

om den grund, enligt vilken stängselskyldigheten skall beräknas, avgö

res ärendet av en skiftesnämnd, i vilken vardera parten väljer en med

lem och dessa sedan en tredje, som samtidigt är ordförande. Är sakägar

na därom ense, kan skiftesnämndens å ligganden överlämnas till en enda 

person. 
Underlåter någondera parten att välja medlem i skiftesnämnden inom 

två veckor Bfter därtill erhållen uppmaning eller enar sig de utsedda 

medlemmarna icke inom nämnda tid om val av den tredje, verkställes va

let av kommunens styrelse. 

7 §. 
Den som icke åtnöjes med skiftesnämndens beslut äger däri söka än d

ring hos häradsrätten på stämning, som bör delgivas motparten inom 60 

dagar efter erhållen del av beslutet, men beslutet skall oberoende där

av gå i verkställighet. Har någon jämlikt beslutet uppfört mera hägnad 

än honom genom rättens utslag ålägges, erhåller han härför ersättning 

efter rättens prövning. 

8 §. 
Den som önskar ålägga granne sådan hägnadsskyldighet, varom i denna 

lag är stadgat, skall därom göra anmälan hos denne före oktober månads 

utgång och skall grannen senast före juni månads ingång påföljande år 

fullgöra sin skyldighet. 

Om den stängselskyldige icke längre har behov av hägnaden, må han 

därom anmäla för övriga delägare f öre oktober månads utgång och är efter 

ingången av påföljande juni månad fri från sin stängselskyldighet. 

Godkännes icke uppsägningen, vare saken avgjord av skiftesnärnnden 

på sätt i 6 § stadgas. 

Uppsägning,som avses i denna paragraf, må dock icke äga rum, innan 

fem år förflutit från hägnadsskiftet. 

9 §. 

Yrkar den, över vars mark gemensam boskapsväg går eller vars mark 

gränsar till sådan, vägens avskiljande genom hägnad eller önskar trefjär-

dedelar av dem, som nyttjar gemensam boskapsväg, att vägen inhägnas, ä

ger envar, som begagnar vägen, taga del i stängselskyldigheten efter 

den nytta han har av vägen som boskapsväg. 
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Angående sådant hägnadsskifte samt befrielse från hägnadsskyldighet 

gäller vad i detta kapitel stadgat. )l 
10 §. 

Stängsel skall vara av sådan beskaffenhet att det i varje särskilt 

fall motsvarar sitt ändamål. 
11 § ... 

Förfaller hägnad, skall bristen så snart som möjligt avhjälpas. Un
derlåter den hägnadsskyldige detta, sedan han om bristen bevisligen 
erinrats, må den, som därav kan lida skada, tillkalla tvenne ojäviga 
personer att på utsatt dag, varom den försumlige bör underrättas, vär
dera kostnaden för bristens avhjälpande och må sedan själv iståndsätta 
hägnaden. För de kostnader, som därav härflyter, skall den hägnadsskyl
dige svara. 

2 kap. 
Samfällda ägors nyttande till bete. 

12 §. 
Vad i rikets lag den 9 maj 1940 om vissa sarnfälligheter och därmed 

jämförliga gemensamma förmåner (FFS 204/40) är stadgat angående nytt
jande av samfälligheter, skall även äga tillämpning i fråga om sådana 
samfällda områdens nyttjande till bete. 

3 kap. 
överträd®lse av den.na las;. 

13 §~ 

Inkommer husdjur olovligen på annans 
såsom i strafflagen st;:i.d~as. 

Ägare till husdjur på gemensaurt bete 
som deras djur förorsakat. 

Vad i denna lag är stadgat om ägare 
åt vilken djurets vård eller nyttjande 

14 §. 

ägor, straffes den ge 

ansvarar solidariskt för skada, 

till husdjur, gäller även person, 
överlåtits. 

Den som lidit skada av annans husdjur skall vid en särskild syneför
rättning genast låta värdera skadan av tvenne ojäviga och sakkunnigä 
personer. Om denha syn bör djurets ägare om möjligt underrättas. 

15 §. 
Finner någon på sina ägor annans husdjur; som dit olDvligen inkommit, 

må han omhändertaga djuret och skall han i sådant fall därom genast 
underrätta ägaren. 

Är djurets ägare icke känd, skall den som omhändertagit djuret därom 
tillkännagiva i någon på orten spridd tidning. 

Envar,som omhändertagit annans husdjur, är ansvarig för dess vård. 
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16 §. 

1f 8 

Omhänder taget husdjur har ägare ej rätt att å terfå, f örrän han er
sätter den skada, som djuret å stadkommit, s å ock den kos tnad värdering
en av skadan samt dj~rets vård och underhåll enligt värdering av tven
ne ojäviga personer medfört, ävensom annonskostnaderna eller härför 
ställer full säkerhet. Från ersättningsbeloppet må dock avdragas den . 

nytta omhändertagandet medfört. 
17 §. 

Har i 14 § omförmäld vä rdering icke skett och har ej annorlunda över
enskommits med djurets ägare, ä r den som omhändertagit djuret skyldig 
at t utgiva detsamma utan annan ersä ttning än för vå rd och underhåll på 
sä tt som i 16 § stadgas . 

Har djurets ägare icke underrättats på sätt i 15 § stadgas, skall 
djuret utan ersättning utgivas å t dess ägare och denne är dessutom be
rättigad till ersättning för den skada han därigenom åsamkats. 

Den som omhändertagit djuret äger dock utan hinder av vad i 1 och 
2 mom. är stadgat, rätt at t vid domstol söka ersättning för den ska4a 

som djuret ås tadkommit. Samma rätt tillkommer även den sorn lidit skad·a 
av annans husdjur men icke omhändertagit det. 

18 §. 
Utlöser ej ägare omhändertaget djur inom 14 dagar, efter det omhän

dertagandet för honom anmälts, må det på auktion säljas och den som 
djuret omhändertagit ur försäljningspriset bliva ersatt för skada och 
ko stnad . 

Anmäler sig icke ägare inom ett år efter tillkännagivandet, tillhör 
djuret den som det omhändertagit. 

4 kap . 
Särskilda staäganden. 

19 §. 
övergår lägenhet eller jordområde, som berörs av i 4 § stadgat skif

t e till ny ägare eller innehavare, medan skiftet ännu är gällande, ä r 
det mot honom bindande. Detsamma gä ller även i landskapslagen den 8 
maj 1933 om ägofredsföreningar i l andskapet Åland (4/33) avsett avtal 
om ä gofred, som fas tställts av domstol . 

20 §. 
För dem, som vintertid underhåller allmän väg,är de t tillåtet, att 

sedan stadig vinter ingå tt, nedtaga vid så dan väg inrättade hägnader 
emot skyldighet att tidigt om våren återställa dem i deras förra skick. 

21 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1969 och genom densamma upp-
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hä ve s l a ndskapslagen den 17 apri l 1929 om ägors f redande mot ska da av 

husdjur ( 4/29 ) . 
Mariehamn , den 6 1969. 

Lantråd 

ap ~ styrelsens vägnar: I\ 

~ Isaksson \ ~&:7/ 
:a beredningssekreterare Sune Car~ 
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