
STÖD FÖR STÄNGSEL FÖR SVIN FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV SVINPEST 

 

Landskapsregeringens beslut om finansiellt stöd till uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i 

syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest. Understöd beviljas för uppsättande av stängsel 

runt utehägn för svin i landskapet Åland.  

Från och med 1.1.2019 gäller statsrådets förordning om förhindrande av spridning av afrikansk 

svinpest (442/2017) och krav på att tamsvin utomhus måste skyddas från vildsvin. 

 

Åtgärder som stöds 

Understöd kan beviljas för uppsättande av stängsel av ståltrådsnät i anslutning till ett befintligt 

stängsel runt hägnet eller för att utrusta ett befintligt stängsel runt hägnet med elstängsel. Kraven på 

stängsel av ståltrådsnät och elstängsel finns i bilagan. 

 

Allmänna villkor för understöd 

Stöd beviljas i enlighet med  

Understödet beviljas som stöd av mindre betydelse i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 

1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och i enlighet med de villkor som 

föreskrivs i den förordningen. Anslag om totalt 15 000 euro för ändamålet togs upp i tredje 

tilläggsbudget för år 2018 (moment 61500).  

Stöd beviljas i enlighet Landskapslag (1988:50) om lån och räntestöd ur landskapets medel samt om 

landskapsgaranti. 

Projektet ska ha genomförts och redovisats i dess helhet senast den 30 maj 2019. Stöd beviljas även 

påbörjade projekt. 

 

Understödets belopp 

Understöd beviljas högst för uppsättande av ett så långt stängsel som behövs runt ett kvadratiskt 

hägn vars yta är 1 500 kvadratmeter per svin i hägnet. Elstängsel som uppsätts på båda sidor om 

stängsel som redan finns runt hägnet betraktas då som ett stängsel. 

Om uppsättande av stängsel sker så att ett ytterligare stängsel av ståltrådsnät sätts upp i anslutning 

till det befintliga stängslet runt hägnet är understödet 7,50 euro per löpmeter nytt stängsel av 

ståltrådsnät. 

Om uppsättande av stängsel sker så att elstängsel sätts upp i eller i anslutning till det befintliga 

stängslet runt hägnet är understödet 5,30 euro per löpmeter befintligt stängsel i hägnet. 
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Ansökan om understöd 

Understöd ska sökas senast den 30 maj 2019 och riktas till Ålands landskapsregering på en av 

landskapsregeringen fastställd blankett.  

En genomförandeplan av vilken stängslets längd och dess tekniska egenskaper framgår ska fogas till 

ansökan om understöd. 

  

Betalning av understöd 

Stödet betalas som engångsbetalning med längden på det uppsatta stängslet som grund, dock högst 

det beviljade beloppet. En ansökan om utbetalning av understöd får göras efter att projektet 

avslutats.  Landskapsregeringen svarar för kontrollen och godkännandet av utgifterna och för den 

tekniska utbetalningen av understöden. 

 

Bokföring 

Stödmottagaren ska föra bok över de utgifter som uppsättande av stängsel orsakat samt över 

mängden och värdet av eget arbete och maskinarbete. Bokföringen ska ordnas så att bokföringen för 

den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen. 

 

  



BILAGA 

 

Krav på stängsel av ståltrådsnät 

Stängsel av ståltrådsnät ska byggas i anslutning till och på minst två meters avstånd från det 

befintliga stängslet. Trådarna i ståltrådsnätet ska vara varmförzinkade. Zinklagret ska vara minst 30 

mikrometer. Nätets totala höjd ska vara minst 200 centimeter. Nätets nedre kant ska vara insänkt i 

marken på minst 40 centimeters djup räknat från markytan. Ytan av rutorna i nätet får vara högst 

115 kvadratcentimeter på området från nätets nedre kant till 150 centimeters höjd och i nätets övre 

kant högst 350 kvadratcentimeter. Trådarna i nätet ska ha en diameter på minst 3 millimeter. 

Stolparna i nätet ska vara på högst fyra meters avstånd från varandra. Stolpar av trä ska ha en 

diameter på minst 100 millimeter. Stolparna ska vara behandlade mot röta. Stolpar av annat material 

ska till sin hållfasthet vara minst på motsvarande nivå. 

 

Krav på elstängsel 

På båda sidor om befintliga stängsel i hägnet ska det installeras elstängsel. Det elstängsel som 

installeras på utsidan av det befintliga stängslet ska ha fyra trådar. Det elstängsel som installeras på 

insidan av det befintliga stängslet ska ha minst två trådar. 

Stängseltrådens draghållfasthet ska vara minst 450 kilogram. Stängelstrådar av metall ska ha en 

diameter på minst 2,5 millimeter. Elstängslets vågräta avstånd från stolpar i det befintliga stängslet i 

hägnet ska vara minst 150 millimeter mätt från stolpens yttre yta. Elstängslets lägsta tråd ska vara på 

cirka 20 centimeters höjd från marknivån och den högsta tråden får vara på högst 100 centimeters 

höjd från marknivån. 

Den näst nedersta tråden i ett elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet ska 

kopplas till elstängselaggregatets jordanslutning och dessutom jordas till marken med jordspett med 

jämna avstånd. De övriga trådarna ska kopplas till aggregatets stängselanslutning. Om den nedersta 

tråden täcks av snö, kan den kopplas bort från aggregatets stängselanslutning tills tråden är snöfri. 

Om det befintliga stängslet i hägnet är av metallnät, ska det kopplas till elstängslets jordning med 

jämna avstånd. 

Om det installeras stolpar för elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet, ska 

stolparna ha en diameter på minst 80 millimeter. 

Elstängsel som installeras på utsidan och insidan av ett befintligt stängsel i hägnet ska kopplas till 

samma elstängselaggregat, om avståndet mellan elstängslen är mindre än 2,5 meter. 

Elstängselaggregatets största utgående energi ska vara minst 6 joule i det yttre elstängslet. 

Elstängselaggregatet ska kopplas till elnätet. Om koppling till elnätet inte är möjlig kan ett 

batteridrivet aggregat som har en största utgående energi på minst 2 joule i det yttre elstängslet 

användas. 

Om ett enda elstängselaggregat används i ett stängsel, kan det inre elstängslets strömstyrka vid 

behov begränsas. Begränsningen kan genomföras exempelvis genom att man installerar en 

strömbegränsare i det inre stängslets matarledning eller genom att man kopplar det inre stängslet till 

en eventuell lågenergiutgång på aggregatet. 


