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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETANKANDE nr 12/ 

1982-83 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 3 ~ landskaps

lagen om stängselskyldighet. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan 

närrmda framställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet 

hört förre ordföranden i planeringsrådet Bertel Fagerlund, landskaps

agronomen Göthe Larpes, husdjurskonsulenten Wilhelm Malm, lantmäteri

ingenjören Sven-Olof Lindfors och ordföranden i Alands producentförbund 

Sven Karlsson, vördsamt anföra följande. 

Landskapslagen om stängselskyldighet (29/69) bygger på den jordbruks

struktur som var rådande för snart 50 år sedan. Då hade de flesta går-

dar djur och grannarna avtalade vanligen om underhåll av gemensamt stängsel. 

Finns ingen stängselöverenskommelse, skall stängselskyldigheten enligt gäl

lande lag åligga den som håller betande kreatur. Motivet är att kostnader 

för stängsel skall drabba enbart den som har direkt ekonomisk nytta av bo

skapsskötsel. 

Redan vid tillkomsten av gällande lag ansåg landskapsstyrelsen att den 

utveckling som skett i fråga om husdjursdriften, tillgången på tekniska 

hjälpmedel som kan användas för stängseldragning, nedläggningen av jord

bruk och tillkomsten av fritidstomter motiverade ett avsteg från den ovan 

relaterade nyttoprincipen. 

Kreatursägare är tvungna att hålla visträckta naturbeten och fullgörandet 

av stängselskyldigheten har i många fall medverkat till att djurhållningen 

upphört. Detta förhållande är särskilt olyckligt i skärgården, där produk

tionsmöjligheterna är begränsade och både mark och vatten måste utnyttjas 

optimalt för att kunna bibehålla en livskraftig näringsstruktur. Även med 

hänsyn till miljövårdsintressen måste det anses önsksvärt att upprätthålla 

en välvårdad landskapsbild. 

Utskottet har omfattat landskapsstyrelsens åsikt att den ökade fritids

husbebyggelsen förorsakar kreatursägare oskälig börda genom lagens 

nuvarande bestämmelse om stängselskyldighet. Enligt utskottets uppfattning 

vore,det skäligt om det skulle åligga ägare av fritidstomt att själv in-
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hägna sin tomt om han så önskar. I många fall har det betraktats som 

en fönnån att få sin mark betad och att vara omgiven av en genuin gårds

milj ö. Behovet av stängsel inskränker sig vanligen till den närmaste 

omgivningen krjng ett fritidshus. Utskottet har ockstl konst;itcrnt :itt 

ändringsförslaget inte innebär skyldighet för stugägare att gärda in 

sin tomt, utan endast i det fall stugägare anser att stängsel behövs 

skulle han själv sätta upp stängslet. 

I landskapets målsättning för gårdsbruket förutsätts att mjölk- och kött

produktionen hålls på minst nuvarande nivå. Det föreslagna lagförslaget 

skulle enligt utskottets uppfattning underlätta att bibehålla och even

tuellt öka mjölk- och köttproduktionen i landskapet, särskilt i skär

gården skulle förutsättningarna förhättras. 

Utskottet anser att bestännnelsen också kunde omfatta fast bosatta som 

äger tomter under liknande förhållanden som fritidshusägare. I detta 

skede har dock utskottet stannat för att stängselskyldigheten bör för

ändras endast i förhållande till ägare och innehavare av tomt som an

vänds huvudsakligen för fritidsbruk. 

Beträffande termen tomt i lagtexten avser utskottet i omvårdnad taget 

område med eller utan hus. 

Med hänvisring till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförslaget 

sålydande: 

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

angående ändring av 3 § landskapslagen om stängselskyldighet. 

(ingressen som i framställningen). 

3 §. 

Oavsett vad i 1 mom. är föreskrivet åligger det ägare eller innehavare 

av tomt som används huvudsakligen för fritidsbruk att ensam svara för stängslet. 

Mariehamn den 1 mars 1983. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 
ordförande Göran Lindholm 

sekreterare. 
Närv.i utskottet:ordf .Björklund,v.ordf.Berg, ledamöt.Söderholm,Boman och Lönn. 


