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 PROMEMORIA 

 Datum  

 2021-08-31  

   

   

   

   
 

 

 

 

Ändring av djurskyddsförordningen 
 

 

Huvudsakligt innehåll 
 

Till djurskyddsförordningen ska fogas en ny paragraf om polishundars för-

varingsutrymmen. I samband med byggandet av det nya polishuset har det 

varit oklart vilka krav som polishundarnas förvaringsutrymmen ska uppfylla 

och ändringen av förordningen ska klargöra rättsläget. Landskapsförord-

ningen träder i kraft den 1 november 2021. 

 

__________________ 
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Allmän motivering 
 

1. Bakgrund 
 

Det har uppstått frågor gällande förvaringen av polishundarna i anslutning 

till byggandet av ett nytt polishus i Mariehamn. I den åländska lagstiftningen 

finns inte specifikt föreskrivet om förvaringsutrymmen för polishundar. 

Detta har medfört oklarheter om vilka krav polishuset borde uppfylla med 

avseende på förvaringsutrymmena för polishundarna. Ålands polismyndig-

het, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) och landskapets fas-

tighetsverk har föreslagit att djurskyddsförordningen kompletteras med en 

paragraf som klargör vad som gäller vid förvaringen av polishundarna. 

 

2. Gällande lagstiftning 
 

2.1. Landskapslagstiftning 
 

Djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland är tillämplig på alla djur. I 

lagens 3 § finns grundläggande principer, bl.a. ska djur behandlas väl och 

skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Av 5 § följer allmänna krav på 

utrymmen för djur. Utrymmen där djur hålls ska ge djuren tillräckligt ut-

rymme, ljus och skydd samt hållas rena och i övrigt vara anpassade till djur-

artens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som utsätter dem för 

onödigt lidande. Genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmel-

ser om utrymmen för djurhållning. 

 Genom djurskyddsförordningen (1998:96) har närmare föreskrivits om 

förvaringsutrymmen för olika djurarter, t.ex. utrymmeskrav för kycklingar 

och värphöns. I djurskyddsförordningens 20 § finns bestämmelser om säll-

skapsdjur som också omfattar hundar. I 20 § 2 mom. finns allmänna krav 

gällande hundrastgårdar. Däremot innehåller förordningen inte några speci-

fika eller mätbara utrymmeskrav för hundar i allmänhet eller hundar som 

används för myndighetsverksamhet. 

 

2.2. Rikslagstiftning 
 

I riket finns en djurskyddslag (FFS 247/1996) och en djurskyddsförordning 

(FFS 396/1996). Både i lagen och förordningen finns enbart allmänna be-

stämmelser om förvaringsutrymmen för djur. I riket har med stöd av djur-

skyddslagen antagits en särskild förordning om djurskydd vid hållning av 

hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby. Statsrå-

dets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för 

sällskap och hobby (FFS 674/2010), senare riksförordningen, innehåller de-

taljerade krav på förvaringsutrymmen för hundar. Enligt 2 § i riksförord-

ningen avses med sällskaps- och hobbydjur också ”sådana hundar som an-

vänds av tullen, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, polishundar, 

vakthundar, vallhundar, draghundar, ledarhundar och andra assistenthundar 

samt hundar som används för motsvarande ändamål och uppgifter”. I 2 kap. 

finns bestämmelser om förvaringsutrymmen som gäller alla sällskaps- och 

hobbydjur medan 4 kap. (9-14 §§) innehåller specifika bestämmelser till-

lämpliga på hundar. 

 I 11 § i riksförordningen anges att minimistorleken på rastgårdar för hun-

dar anges i bilagan till förordningen. I 12 § föreskrivs om krav på hundkojor 

eller annat motsvarande skydd medan 13 § innehåller krav på hundburar eller 

annat motsvarande utrymme. Höjden i en bur eller annat motsvarande ut-

rymme ska vara minst två gånger hundens längd från bröstbenet till svans-

fästet. Golvet i buren ska ha fast botten. Om fler än en hund vistas i samma 

bur eller annat motsvarande utrymme, bestäms höjden enligt den större hun-

dens längd. I bilagan till förordningen anges minimistorleken på hundburar 
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och andra motsvarande utrymmen. Nedanför ingår den tabell gällande hun-

dars förvaringsutrymmen som har fogats till bilagan i riksförordningen. 

 
2. Hundburar och andra motsvarande utrymmen 

Hundarnas antal 
Yta 

(m2) 

Hundens (hundarnas) 

genomsnittliga vikt 
 

 högst 5 

kg 

10 

kg 

20 

kg 

30 

kg 

40 

kg 

50 kg el-

ler mer 

1 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 

2 2,0 2,5 3,5 4,5 6,0 7,5 

3 2,0 3,5 4,5 6,0 7,5 10,0 

4 2,5 4,0 5,5    

5 3,0 5,0 6,5    

6 4,0 5,5     

7 4,5 6,0     

 

 Tabellen gäller inte sådana utrymmen som avses i 22 § i djurskyddsför-

ordningen. Enligt undantaget i 22 § får hundar hållas i lådor eller burar av-

sedda för transport av dem eller i motsvarande små utrymmen bara om djur-

transporten, en sjukdom hos djuret eller något annat tillfälligt och godtagbart 

skäl så kräver. Av 22 § följer inte rätt till kontinuerlig förvaring av polishun-

dar i polisens verksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att be-

stämmelsen enbart kunde användas för tillfälliga behov av förvaring djur på 

grund av transport eller sjukdom, dvs. inte i regelbunden skolhundsverksam-

het.1 

 

3. Överväganden och förslag till ändringar 
 

Lagstiftningsärendets huvudsakliga syfte är att åtgärda den rättsliga oklarhet 

gällande förvaringsutrymmena för polishundarna i det polishus som håller 

på att byggas i Mariehamn. Den gällande landskapslagstiftningen innehåller 

enbart allmänna krav på förvaringsutrymmen för djur, men inte några speci-

fika eller mätbara utrymmeskrav för hundar i allmänhet eller hundar som 

används för myndighetsverksamhet. För att åtgärda den här osäkerheten ska 

djurskyddsförordningen kompletteras med bestämmelser om förvaringsut-

rymmen för polishundar och hundar som används för liknande myndighets-

uppgifter. 

 Lagstiftningslösningen skulle avgränsa sig till förvaringsutrymmen för 

polishundar och hundar som används för motsvarande myndighetsuppgifter. 

De specifika kraven på förvaringsutrymmena ska motsvara de som gäller för 

hundar enligt riksförordningen. Till djurskyddsförordningen ska fogas en ny 

20a § som innehåller de detaljerade minimikraven på förvaringsutrymmena. 

Vid en senare totalrevision av djurskyddsförordningen ska utvärderas om det 

finns ett mera omfattande behov av minimikrav gällande förvaringsutrym-

men för djur. 

 Ändringen av djurskyddsförordningen ska träda i kraft den 1 november 

2021. 

 

 
1 HFD:2019:91. 
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4. Förslagets konsekvenser 
 

Genom förslaget skulle förutsebarheten öka vad gäller de krav som tillämpas 

gällande förvaringsutrymmen för polishundar och hundar som används för 

liknande myndighetsuppgifter. Kraven motsvarar de som gäller enligt riks-

lagstiftningen och de ska beaktas i samband med färdigställandet av det nya 

polishuset. Förslaget skulle förstärka djurskyddet eftersom det av lagstift-

ningen skulle följa minimikrav för förvaringsutrymmen. 

 

5. Lagstiftningsbehörighet och förordningsfullmakt 
 

Enligt 18 § 17 punkten i självstyrelselagen hör djurskydd och veterinärvä-

sendet med de undantag som stadgas i 27 § 31–33 punkten till den åländska 

lagstiftningsbehörigheten. I djurskyddslagen har föreskrivits om ett antal för-

ordningsfullmakter som är tillämpliga i detta ärende. Enligt 5 § 2 mom. kan 

genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmelser om utrymmen 

för djurhållning. Av 6 § 2 mom. följer en fullmakt att genom landskapsför-

ordning utfärda närmare bestämmelser om de krav som ställs på tillsynen 

och skötseln av djur. Enligt 7 § 2 mom. kan genom landskapsförordning när-

mare bestämmelser utfärdas om sådan behandling av djur som är förbjuden. 

 

6. Ärendets beredning 
 

Ärendet överlämnades från social- och miljöavdelningen till lagberedningen 

genom beslut vid enskild föredragning den 4 maj 2021. Beredningen av land-

skapsförordningen har utgått från den lagstiftningspromemoria som över-

lämnades till lagberedningen. Det slutliga förslaget till landskapsförordning 

har beretts i samråd mellan lagberedningen och avdelningen. 

 

Detaljmotivering 
 

Ändring av djurskyddsförordningen 
 

20a § Polishundars förvaringsutrymmen. Enligt 1 mom. gäller paragrafen 

förvaringsutrymmen för polishundar och hundar som används för liknande 

myndighetsuppgifter. De föreskrivna kraven gällande förvaringsutrymmen 

är tillämpliga i förhållande till hundar som används i den kontinuerliga myn-

dighetsutövningen. Bestämmelserna avser framför allt polishundar som an-

vänds av Ålands polismyndighet vid skötseln av uppgifter enligt polis-

lagstiftningen. Bestämmelserna ska också tillämpas gällande förvaringsut-

rymmen för hundar som används för liknande myndighetsuppgifter. Med 

detta avses främst hundar som kan komma att används av tullen eller gräns-

bevakningsväsendet på Åland. I momentet ingår de ärmare arealmässiga mi-

nimikraven gällande hundarnas förvaringsutrymmen. Dessa minimikrav 

motsvarar 2 punkten i bilagan till statsrådets förordning om skydd av hundar, 

katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby. 

 I 2 mom. ingår ett undantag från de krav som gäller för förvaringsutrym-

men för polishundar och hundar som används för liknande myndighetsupp-

gifter. Det ska vara möjligt att avvika från dessa krav om transporten, en 

sjukdom hos hunden eller något annat tillfälligt och godtagbart skäl så krä-

ver. Undantaget är inte tillämpligt på regelbunden verksamhet utan det ska 

röra sig om tillfälliga behov av förvaring på grund av transport eller sjukdom. 

Det får inte röra sig om långvarigt bruk av ett utrymme som är olämpligt som 

förvaringsutrymme. 

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Förordningen träder i kraft den 1 november 

2021. 
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Förordningstext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande förordning antas. 

 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om ändring av djurskyddsförordningen 
 

 Med stöd av 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 7 § 2 mom. djurskyddslagen 

(1998:95) fogas till djurskyddsförordningen (1998:96) en ny 20a § som föl-

jer: 

 

20a § 

Polishundars förvaringsutrymmen 

 Förvaringsutrymmen för polishundar och hundar som används för lik-

nande myndighetsuppgifter ska vara tillräckligt rymliga. Höjden i en bur el-

ler annat motsvarande utrymme avsedda för dessa hundar ska vara minst två 

gånger hundens längd från bröstbenet till svansfästet. Golvet i buren ska ha 

fast botten. Om fler än en hund vistas i samma bur eller annat motsvarande 

utrymme, bestäms höjden enligt den större hundens längd. Förvaringsutrym-

mena ska uppfylla minimikraven i tabellen nedanför. 

 

Hundarnas antal 
Yta 

(m2) 

Hundens (hundarnas) 

genomsnittliga vikt 
 

 högst 5 

kg 

10 

kg 

20 

kg 

30 

kg 

40 

kg 

50 kg el-

ler mer 

1 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 

2 2,0 2,5 3,5 4,5 6,0 7,5 

3 2,0 3,5 4,5 6,0 7,5 10,0 

4 2,5 4,0 5,5    

5 3,0 5,0 6,5    

6 4,0 5,5     

7 4,5 6,0     

 

 Polishundar och hundar som används för liknande myndighetsuppgifter 

får hållas i lådor eller burar avsedda för transport av dem eller i motsvarande 

små utrymmen som inte uppfyller kraven i 1 mom. om transporten, en sjuk-

dom hos hunden eller något annat tillfälligt och godtagbart skäl så kräver. 

 

__________________ 

 

 Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021. 

 

__________________ 

 

 

 


