
N2 9/1963. 

LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 9/1963 i anled-

ning av landstingsman Jan Erik Erikssons 

m.fl.~s hemställningsmotion om översyn av gäl

lande lagstiftning om ägors fredande samt an

hållan om härav betingad framställning om änd

ring av gällande landskapslag eller förslag 

till helt ny lagstiftning. (Motion Ng 1/1963). 

Med anledning av förenämnda hemställningsmotion, som landstinget hän

skjutit till lagutskottet för beredning, får utskottet vördsammast 

framhålla följande: 

Landskapslagen om ägors fredande mot skada av husdjur, utfärdad den 

17 april 1929, här nedan kallad stängsellagen, är ett av de lagstift

ningsgebit som i beredningsstadiet berett landskapsnämnden och lands

tinget stora bekymmer. Sålunda riktade landskapsnämnden redan den 17 

november 1923 till landstinget en framställning, att rikets stängsellag, 

given den 18 februari 1921, tillsvidare icke måtte antagas att gälla i 

landskapet, förrän frågan hunnit grundligare prövas och erfarB.nhet beträf

fande lagens verkningar i riket vunnits. Landstinget omfattade genom 

beslut av den 22 november 1924 landskapsnämndens förslag, men anmodade 

nämnden i skrivelse av den 22 januari 1925 att under samverkan med till

kallade och på området ifråga erfarna personer från skilda delar av land

skapet uppgöra och till landstinget inkomma med förslag till stängsel

lag, som skulle motsvara behovet av sådan lagstiftning för landskapet. 

Efter kommitteberedning avlät landskapsnäonden sin framställning till 

1927 års landsting, vars den 1 december 1927 fattade beslut om antagande 

av lagen insändes ·till Republikens President för stadfästelse. Lagen 

fick dock för den gången förfalla, varefter landskapsnämnden inlämnade 

en ny framställning, som resulterade i den fortfarande gällande land-

skap slagen. 

Landskapslagen av den 17 april 1929 var resultatet av en kompromiss 

mellan många stridiga och.stridbara viljor, ty såväl grunden för stäng

selskyldigheten som stängselbesvärets fördelning, stängsels beskaffenhet 

m.m. gav anledning till meningsskiljaktigheter. Detta var även naturligt 

med hänsyn till förhållandena i olika delar av landskapet. 

I stort sett har stängsellagen kunnat fylla sin uppgift under de me

ra än 30 år, den varit gällande. Under dessa år har utvecklingen likväl 

gått framåt. Motionen är ytterligt knapphändigt avfattad och påvisar 

inga påtagliga brister. Dock kan man utgå ifrån, att stadgandena om laga 

stängsel med hänsyn till dagens förhållanden möjligen kunna lindras så

väl ifråga om stängslets beskaffenhet som höjd och täthet samt att till

fälliga stängsel skall kunna tillåtas exempelvis där åkrar gränsa till 
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varandra. Skäl s y nes ä v en v ara att överväga 9 huruv ida ny ttan i större 

uts träckning än tidigare kunde läggas till grund för f ördelning av 

stängseltungan och om förhållandena i skärgården möjligen kunna påkalla 

andra bestämmelser än de, som lämpa sig för fasta Ålands kommuner. Till

komsten av ett flertal villatomter kan möjligen även påkalla avvikelser 

från de stadganden, som gälla ifråga om lantbruksägor . 

Utskottet föreslår därför vördsammast, 

Mariehamn den 16 mars 

På 

att landstinget med omfattande av hem~ 

ställningsmotionens s yftemål ville uppdrag a 

åt landskapsstyrelsen att underkasta gällan

de landskapslag om stängselsskyldi ghet 

granskning i s yfte att åstadkomma skäliga 

och nödig befunna ändrin gar samt till lands

tinget inkomma med härav betingad framställ

ning. 

1963. ,-
lagutskott"}s vma.r ' 
&Wri~~~v1nX/ · 

I ordförande. c~ ·?~-- · "?12 . 
. / . mtertu-ffs:)inoff 

-- sekreterare. 

Närvarande i utskott~ ~ Jan Erik Eriksson, ordförande, Eliel Persson, 

Gustaf Jansson, Annemi ahlblom och Bertel Boman. 
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