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Naar aanleiding van de gerechterlijke "koeien-uitspraak" in februari 2019 heeft het 
Ministerie van Landbouw voor wandelaars op de almen gedragsregels opgesteld. De 
gedragsregels zijn niet nieuw of verrassend, maar het zijn niet meer, zoals voorheen, 
zomaar een paar richtlijnen. Het is de bedoeling om de gedragsregels in het Algemein 
Bürgerlichen Gesetzbuch (Algemeen Burgelijk Wetboek), het ABGB, op te nemen, waardoor 
ze een hogere relevantie krijgen.

Vermits boeren zich houden aan de standaard regels voor het weiden van hun koeien op de alm, 
zullen zij niet meer automatisch aansprakelijk zijn bij ongelukken met hun koeien. Ook wandelaars 
zal een eigen verantwoordelijkheid worden toebedeeld. Dit betekent, dat in geval van een 
rechtstrijd, de gedragsregels zullen moeten gaan helpen om de schuldvraag te kunnen vaststellen. 

Voorgeschiedenis

In juli 2014 vond in het Pinnistal, een zijdal van het Tiroolse Stubaital, een ongeval plaatst, waarbij 
een 45-jarige Duitse toeriste door koeien werd vertrapt en om het leven kwam. De koeien hadden 
het hoogstwaarschijnlijk afgezien op haar aangelijnde hond. Nadat de Officier van Justitie geen 
reden zag tot het strafrechterlijk vervolgen van de eigenaar van de koeien, klaagden de echtgenoot 
en de zoon van de vrouw de Landwirt bij de civiele rechtbank aan en eisten schadevergoeding. 
Begin februari 2019 stelde de rechter de Landwirt volledig aansprakelijk en veroordeelde hem tot 
een schadevergoeding ter hoogte van circa een half miljoen euro. 

Gevolgen

Deze uitspraak sloeg bij de landbouwgemeenschap en bij almboeren in het bijzonder in als een 
bom. Deze uitspraak zou lijden tot een lawine van gevolgen, vooral voor veehouders in het 
alpengebied. De vrije weide zou ophouden te bestaan, omdat dan elk gebied met druk bezochte 
paden zou moeten worden omheind. En dan komt het grote probleem met de vraag, wanneer is 
een pad "druk" bezocht. Een gevolg zou dus kunnen zijn, dat boeren helemaal geen doorgang 
meer van hun almen meer zouden toestaan. Het vrije recht van overpad volgens het Forstgesetz 
geldt immers alleen voor het bos en niet voor het open weidegebied boven de boomgrens.

De politiek greep in om de verontwaardiging en hoog oplopende discussie tot een einde te 
brengen met het "Aktionsplan sichere Almen". Het eerste deel van het plan ligt op dit moment ter 
goedkeuring voor aan het parlament: de eerder genoemde verandering van het ABGB. Stap twee 
van het plan omvat tien regels hoe men zich op de almen moet gedragen en stap drie is een 
richtlijn hoe boeren koeien en hun weiden dienen te beveiligen. 

Gedragsregels

De tien gedragsregels zijn door het Ministerie, de Landwirtschaftskammern en vertegenwoordigers 
van het toerisme gezamenlijk opgesteld en zullen voor heel Oostenrijk gelden. Onder het motto 

"Koeien zijn in principe geen gevaarlijke dieren, maar almen zijn geen kinderboerderij!" 

volgen hier de:
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TIEN REGELS VOOR EEN GOED SAMENZIJN OP DE OOSTENRIJKSE ALMEN

1. Vermijd contact met weidevee, voer niet, houd afstand!

2. Gedraag je rustig, laat het vee niet schrikken!

3. Moederkoeien beschermen hun kalveren, vermijd het contact tussen moederkoeien en 
honden!

4. Houd honden onder controle en houd ze aan een korte lijn. Is een aanval te voorzien: lijn 
afnemen!

5. Verlaat de wandelpaden niet!

6. Als vee de weg blokkeert, ga er dan met een ruime afstand omheen!

7. Wanneer weidevee nadert: blijf kalm, keer je rug niet toe, ga de dieren uit de weg!

8. Verlaat al bij de eerste tekenen van onrust het weidegebied!

9. Hekken staan er niet voor niets!

10. Treed de mensen die hier werken, de natuur en de dieren met respect tegemoet!

© Drs. Karin Mollee


