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1. Syfte
Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motor- och
spårfordon och björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn rapporteras
till polisen, som därmed kan vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna spåras upp och
avlivas. Trafikverket måste således anmäla djurpåkörning av ovanstående arter på väg och järnväg till
polisen som tar beslut om behov av eftersök.
Syftet med rutinen är att kvalitetssäkra hanteringen av djur efter eller inför risk för kollisioner med
motorfordon på statens vägnät och med spårburna fordon i eller vid statens spåranläggning.
Rutinen vänder sig till



Personal som kör på, uppmärksammar att djur har körts på eller uppmärksammar levande djur
nära väg-/spårområdet som löper stor risk att bli påkörda.
Personal som är utsedd att hantera djur efter kollisioner med motorfordon eller spårbundna
fordon.

2. Omfattning
Rutinen ska gälla för verksamhetsområde Trafikledning och verksamhetsområde Underhåll, och
användas inom Trafikverkets trafikledningscentraler och trafikcentraler på väg och järnväg samt inom
Underhållsområdenas driftområden. Även övriga verksamhetsområden berörs av rutinen vid händelse
av djurpåkörning på väg och järnväg.
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Rutinen omfattar tamdjur och renar samt allt vilt utom småviltsarter som inte är statens vilt. Exempel
på arter som inte hanteras är hare och räv.

3. Definitioner och förkortningar
Basun

Basun är ett IT-system för hantering av trafikinformation med bland annat följande
huvudfunktioner: registrering och utskick av trafikhändelser och tids- och
orsaksrapportering för tåg.

Drifttekniker

Felmottagare, säkerställer drift och tillgänglighet på järnväg och väg.

Eftersöksjägare

Med en eftersöksjägare avses en person som, via NVR regionalt, frivilligt
åtagit sig och av polismyndigheten blivit godkänd för att stå till förfogande
för eftersök enligt 40 § jaktförordningen (1987:905) och som uppfyller

4 (17)

RUTINBESKRIVNING
DokumentID

Version

2012:149

2.0

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

kompetenskraven i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:18) samt är
registrerad i NVR:s databas.
Felavhjälpare

Person som får till uppgift att avhjälpa ett fel som uppkommit, oftast en drift- och
underhållsentreprenör som Trafikverket skrivit kontrakt med.

Felrapport

På TC upprättas en rapport om djurpåkörning på järnväg i Basun. Om en felrapport
med en ODJ-kod (ODJ1 Påkört vilt, ODJ2 Levande eller påkörda tamdjur och
ODJ3 Levande eller påkörda renar) sparas som ”infrafel”, så blir fliken
”Djurrapport” åtkomlig.
På TC upprättas ett händelseformulär om ”Djur på vägen” eller ”Felanmälan trafik”
i NTS.

Jakträtt

Jakträtt innebär rätten att bedriva jakt på en jaktmark, och tillkommer i regel
markägaren. Med jaktmark menas en jordbruksfastighet. Jakträtten är kopplad till
markägandet, markägaren är därför även jakträttsinnehavare. Trafikverket äger
marken inom spårområdet och innehar därmed också jakträtten där.

LKC

Länskommunikationscentralen

Motorfordon

ett motordrivet fordon avsett för person- eller godsbefordran på väg t.ex. personbil,
lastbil, skoter, traktorer, buss och motorcykel.

NTS

Nationellt trafikledarstödsystem för vägtrafikledare på TC.

NVR

Nationella viltolycksrådet är ett nationellt samarbetsorgan som arbetar med
frågor inom viltolycksproblematiken. NVR ska säkerställa en långsiktig och
effektiv eftersöksorganisation i syfte att förkorta djurs lidande i samband med
olycka med vilt på väg och järnväg. NVR har ett antal lokala kontaktpersoner
som ansvarar för var och en sin del av vägnätet (ansvarsområden). Polisen har
en karta där det framgår vilken lokal kontaktperson som ansvarar för just det
vägområdet där den anmälda viltkollisionen har inträffat.

Ofelia

Ett ärendesystem för felrapportering av händelser i järnvägsanläggningen.

Polisen

Trafikverkets kontakt med polisen går via polisens länskommunikationscentral
(LKC). Drifttekniker och Trafikledare väg använder ett för TC specifikt
telefonnummer till LKC.

Småvilt

Viltarter mindre än hjort, rådjur, vildsvin och mufflonfår.

SoS-ledare

En felavhjälpare med skydds- och säkerhetsledarkompetens. Funktion som
ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet vid arbeten och studiebesök i spårområdet
samt kontrollerar genomförd riskbedömning av planerade aktiviteter.

Spårfordon

Järnvägsfordon som kräver godkännande av tillsynsmyndigheten. Spårfordon
indelas dels i storfordon och småfordon och dels i drivfordon och vagnar. En
fordonsenhet som består av fast sammankopplade delar betraktas som endast ett
spårfordon.

Spårområde

Område på eller invid statens järnvägsnät inom vilket särskilda trafik- och
elsäkerhetsföreskrifter ska beaktas. Spårområdet utgörs minst av säkerhetszonen
samt ett område som i sidled sträcker sig minst 4 m från närmaste del av
kontaktledningsanläggningen. Utökning av spårområdet kan ske genom lokal
information.1

1

Definition enligt TDOK 2013:0289 ”Säkerhet vid aktiviteter i spårområde”.
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Trafikverket äger marken inom spårområdet och är därmed jakträttshavare inom
spårområdet.

Statens vilt

Följande arter tillhör statens vilt:
Däggdjuren: björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar.
Fågelarterna: fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla,
slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka,
gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel,
sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och
kärrhökar.
Älg eller hjort som påträffas död eller dödas är också statens vilt under de tider på
året som de inte får jagas.

Säkerhetszon

Utrymme som ska vara hinderfritt för spårgående trafik. Normalt sträcker sig
säkerhetszonen 2,2 meter från närmaste räl.

Tamdjur

Djur som ägs och hålls av människa. Exempelvis ren, nötboskap, får, get, gris,
hund, katt, häst och höns.

Tillsyningsman

Person som ansvarar för genomförandet av A-skyddet, E-skyddet, L-skyddet eller
spärrfärden.

TC

Trafikverkets trafikcentral.

Trafikledare

Leder, planerar och övervakar trafiken på väg

Tågklarerare

Person som övergripande övervakar och leder trafikverksamheterna på huvudspår
och särskilt angivna sidospår.

Vilt

Vilda däggdjur och fåglar.

Vägklass

Indelning av vägar enligt standardklass. Se Standardbeskrivning Grundpaket Drift
(SBD).

Vägområde

Vägområdet består av mark som har tagits i anspråk för en väganordning. Som
väganordning räknas en anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd,
drift eller brukande.

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

4. Ansvar och kompetens
Chefen för Trafikledning Verksamhetsutveckling under verksamhetsområde Trafikledning är ansvarig
för denna rutin och förbättringsförslag skickas till denne. Trafikledningsområdescheferna samt
Underhållsområdenas enhetschefer är ansvariga för att rutinen implementeras och följs av all personal
på Trafikverket som berörs av rutinen. Underhållsområdenas enhetschefer är även ansvariga för att
rutinen följs i pågående drift- och underhållskontrakt.
Även övriga verksamhetsområden berörs av rutinen vid händelse av djurpåkörning på väg och järnväg.

5. Ingående aktiviteter/uppgifter på järnväg
Här framgår vem i organisationen som ansvarar för respektive arbetsuppgifter. Den ansvarige kan
delegera arbetsuppgiften.
Operativ inrapportering respektive felrapporteringen görs enligt TDOK 2013:0457 ”Operativ
rapportering av orsakskoder i processen Trafikleda och trafikinformera” och TDOK 2013:0143
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”Underhåll järnväg felrapportering”. I denna rutin beskrivs de delar som är specifika för felen ”ODJ1
Påkört vilt”, ”ODJ2 Levande eller påkörda tamdjur” och ”ODJ3 Levande eller påkörda renar”.
Nedan visas ett flödesschema för de aktiviteter som ska genomföras vid djurpåkörning på järnväg.
Aktiviteter som finns inom streckade linjer genomförs av andra aktörer än Trafikverket
Förutsättningar:
– levande djur
– skadade djur
– döda djur
inom eller nära
spårområdet.

5.5 Beslut om
behov av
eftersök Polis

5.10 Avliva
skadade djur
Eftersöksjägare

5.1 Anmäla
Fordonsförare
eller annan
personal

5.2 Upprätta
felrapport
Drifttekniker

5.3 Kalla ut
felavhjälpare
Drifttekniker

5.6 Informera om
djurpåkörning
Drifttekniker/
Tågklarerare

5.7 Driva bort
levande djur
Felavhjälpare

5.8 Utföra
eftersök
Eftersöksjägare

5.11 Beslut om
omhändertagande
av kadaver
Polis

5.12 Omhändertagande
av kadaver
Felavhjälpare

5.4 Anmäl till
polis
Drifttekniker

5.9 Ansvara för
skyddsåtgärder
SoS-ledare

5.13 Återrapportera
Felavhjälpare

5.14 Avsluta ärende
Felavhjälpare

Resultat:
Avslutat ärende

5.1 Anmäla
Förare eller annan personal som kör på, uppmärksammar att djur har körts på eller uppmärksammar
levande djur nära spårområdet som löper stor risk att bli påkörda ska omgående anmäla detta till
tågklareraren som vidarebefordrar informationen till driftteknikern på TC.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan:

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0







lägesangivelse så exakt som möjligt (exempelvis bevakningssträcka, kilometer- och metertal
enligt skyltning, nummer på kontaktledningsstolpe, annan karaktäristisk plats t.ex. en viss
plankorsning eller koordinater)
djurart (grupperade efter tamdjur, ren eller vilt)
antal djur som är inblandade (både påkörda och som i övrigt finns på platsen)
djurets/djurens tillstånd; om de är döda, skadade eller om tillståndet inte är känt
om djuret efter kollision försvunnit ska en riktningsangivelse anges (åt vilket väderstreck eller
håll djuret försvann dvs. höger eller vänster i tågets körriktning).

5.2 Upprätta felrapport
Om levande, skadade eller döda tamdjur, renar eller vilt finns inom eller nära spårområdet ska
driftteknikern upprätta en felrapport i Basun. Välj ODJ-koden eller symptomet ”ODJ1 Påkört vilt” om
vilda djur antas vara skadade eller dödade, ”ODJ2 Levande eller påkörda tamdjur” vid levande eller
påkörda tamdjur eller ”ODJ3 Levande eller påkörda renar” vid levande eller påkörda renar. Spara som
”Infrafel” så att fliken ”Djurrapport” blir synlig. Fyll därefter i samtliga uppgifter enligt 5.1.
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OBS! Det är obligatoriskt att fylla i ”djurrapporten” och särskilt fältet ”Djurart”, eftersom efterföljande
insatser är artberoende. Om det inte finns tillräcklig eller tydlig information kontaktar driftteknikern
föraren för mer detaljer om olyckan.

5.3 Kalla ut felavhjälpare
5.3.1

SKADAT ELLER DÖTT VILT

Anmälan om påkörning av vilt får av djurskyddsskäl inte anstå därför kallar drifttekniker omgående ut
en felavhjälpare, efter kollision med spårfordon. Detta då det inte är möjligt att med säkerhet avgöra
djurets tillstånd efter kollision med spårfordon.
Dött vilt omhändertas enligt ”5.11 Beslut om omhändertagande av kadaver”.
5.3.2

LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA TAMDJUR OCH RENAR

Anmälan om påkörning av djur får av djurskyddsskäl inte anstå därför kallar drifttekniker omgående
ut en felavhjälpare, efter kollision med spårfordon. Detta då det inte är möjligt att med säkerhet avgöra
djurets tillstånd efter kollision med spårfordon.
Döda renar omhändertas enligt ”5.11 Beslut om omhändertagande av kadaver”.
Om levande, skadade eller döda tamdjur eller renar finns inom eller nära spårområdet ska
drifttekniker kalla ut felavhjälparen till platsen.

5.4 Anmäl till polis
5.4.1

SKADAT ELLER DÖTT VILT

Vid påkörning av vilt ska driftteknikern efter att ha upprättat en felrapport kalla ut en felavhjälpare
och därefter kontakta polisen via telefonsamtal till ett för TC specifikt telefonnummer hos LKC.
Polisen upprättar då en egen händelserapport vars nummer ska fyllas i den felrapport som
drifttekniker upprättar. Efter att felavhjälparen kommit till platsen informerar han drifttekniker om
eventuellt behov av eftersök och som i sin tur kontaktar polisen. Felrapporten kompletteras därefter
med polisens beslut om eventuellt eftersök och numret på polisens händelserapport.

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

5.4.2

LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA TAMDJUR

Vid påkörning av tamdjur ska driftteknikern efter att ha upprättat en felrapport kalla ut en
felavhjälpare och därefter kontakta polisen via telefonsamtal till ett för TC specifikt telefonnummer
hos LKC. En felrapport från Basun vidarebefordras till polis om att levande, skadade eller döda
tamdjur finns inom eller nära spårområdet. Polisen upprättar då en egen händelserapport vars
nummer ska fyllas i den felrapport som drifttekniker upprättar. Detta ska göras för att djurägare som
hör av sig till polisen gällande försvunna djur ska få reda på händelsen och få möjlighet att ta hand om
sina djur.
5.4.3

LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA RENAR

Anmälan om påkörning av renar får av djurskyddsskäl inte anstå därför kallar drifttekniker omgående
ut en felavhjälpare, efter kollision med spårfordon. Detta då det inte är möjligt att med säkerhet avgöra
djurets tillstånd efter kollision med spårfordon.
Efter avslutad felavhjälpning/eftersök skickas ett meddelande om händelsen till berörd sameby.
Meddelandet kan antingen ske via SMS eller via mail enligt överenskommelse med samebyn.
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5.5 Beslut om behov av eftersök
När drifttekniker ringer polisen om påkörning av vilt är det polisen, efter information från
drifttekniker, som beslutar om att vidta de åtgärder som behövs för att vilt som varit inblandat i
sammanstötning med motor- eller spårfordon ska spåras upp och avlivas. Vid beslut om eftersök
är informationen från felavhjälparen avgörande.
Om polisen tar beslut om att behov av platsbesök eller eftersök föreligger kontaktar polisen NVRs
lokala kontaktperson som i sin tur ringer ut en eftersöksjägare. Eftersöksjägaren ska om möjligt
underrätta berörd jakträttshavare eller markägare innan eftersöket påbörjas.
Om polisen har tagit beslut om behov av eftersök så kan det bli nödvändigt att kalla ut SoS-ledare om
eftersöksjägaren behöver förflytta sig inom säkerhetszonen för att fullgöra eftersöket. Detta för att
eftersöksjägare måste ha med sig en SoS-ledare för att få befinna sig inom säkerhetszonen.

5.6 Informera om djurpåkörning
5.6.1

INFORMERA JÄRNVÄGSFÖRETAG

När tågklareraren har fått en anmälan från förare eller annan personal om att levande, skadade eller
döda djur finns inom eller nära spårområdet så att det finns risk för att fler djur blir påkörda bör
denne vidarebefordra ett varningsmeddelande till berörda fordonsförare på sträckan t.ex. via Mobisir.
Detta varningsmeddelande är endast en information till berörda tågföretag och föranleder inte några
andra åtgärder.
5.6.2

INFORMERA MEDIER OCH ALLMÄNHET

Om djurpåkörningen har skett i närheten av en större väg bör driftteknikern kontakta trafikledare väg
som då vidarebefordrar informationen till medier och allmänhet om att levande, skadade eller döda
djur befinner sig inom vägområde med risk för påkörning.

5.7 Driva bort levande djur
5.7.1

Levande tamdjur

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

Felavhjälparen ska driva bort levande tamdjur från spårområdet. Djurägaren ska identifieras och
kontaktas eftersom det är djurägarens ansvar att ta hand om sitt djur. Via Jordbruksverkets
kundtjänst 0771-223 223 kan djurägare av nötboskap, gris, får och getter spåras med hjälp av uppgifter
på djurens öronbrickor.
Om felavhjälparen på plats bedömer att trafiksäkerhetsåtgärder behöver sättas in, samråder
felavhjälparen med tågklareraren om lämpliga åtgärder med hänsyn till rådande trafiksituation.
Felavhjälparen återrapporterar och avslutar sedan ärendet enligt 5.13 och 5.14.
5.7.2

Levande renar

Felavhjälparen ska driva bort levande renar från spårområdet. Drifttekniker kontaktar ansvarig inom
berörd sameby för vidare åtgärder. Om felavhjälparen på plats bedömer att trafiksäkerhetsåtgärder
behöver sättas in, samråder felavhjälparen med tågklareraren om lämpliga åtgärder med hänsyn till
rådande trafiksituation. Felavhjälparen återrapporterar och avslutar sedan ärendet enligt 5.13 och
5.14.
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5.8 Utföra eftersök
Eftersöksjägare spårar upp vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårfordon. Om man inte
hittar djuret kan eftersöksjägaren i samråd med polisen besluta om eftersöket ska avbrytas eller
återupptas.

5.9 Ansvara för skyddsåtgärder
Om eftersöksjägare på plats behöver tillstånd att förflytta sig inom säkerhetszonen för att fullgöra
eftersöket anmäler eftersöksjägaren detta till LKC. LKC kontaktar drifttekniker som i sin tur kallar ut
en SoS-ledare. Detta för att eftersöksjägare måste ha med sig en SoS-ledare för att få befinna sig inom
säkerhetszonen. SoS-ledaren ska vara kvar på plats och ansvara för de skyddsåtgärder som krävs
under tiden som eftersöksjägare vistas inom säkerhetszonen.

5.10

Avliva skadade djur

5.10.1 SKADAT VILT
Eftersöksjägare spårar upp och avlivar vilt som varit inblandat i sammanstötning med motor- eller
spårfordon. Eftersöksjägare kontaktar NVRs lokala kontaktperson när vilt är upphittat och avlivat.
5.10.2 SKADADE TAMDJUR
Är djuret skadat ska felavhjälparen, om möjligt, identifiera och kontakta djurägaren eftersom det är
djurägarens ansvar att ta hand om sitt skadade djur. Påträffas tamdjur så skadade att det behöver
avlivas omedelbart får en veterinär eller polis, och i brådskande fall någon annan, genast avliva djuret.
Detta enligt § 30 i Djurskyddslagen (1988:534). Innan avlivning ska djurets tillstånd om möjligt
dokumenteras genom fotografering, detta för att styrka handlingen vid eventuell tvist med djurägaren.
Är djurets tillstånd svårbedömt avlivas inte djuret förrän djurägare eller distriktsveterinär har godkänt
det.
Via Jordbruksverkets kundtjänst 0771-223 223 kan djurägare av nötboskap, gris, får och getter spåras
med hjälp av uppgifter på djurens öronbrickor.
Om djurägaren inte kan spåras ska felavhjälparen underrätta polisen. Felrapportens ID-nummer
anges vid telefonsamtalet. Polisen kan då hjälpa till att identifiera och meddela djurägaren.
Är djuret kvar inom spårområdet ska SoS-ledare vara kvar på plats och ansvara för de skyddsåtgärder
som krävs under tiden som djurägare vistas inom spårområdet.

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

5.10.3 SKADADE RENAR
Berörd sameby kontaktas om man misstänker att skadade djur har lämnat
spårområdet eller har blandat sig med renar på intilliggande betesområde.
När felavhjälparen kallats till olycksplats där skadad ren finns ska denne utföra eftersök inom eller i
närhet av spårområdet. Felavhjälparen får använda skjutvapen vid eftersök och skall avliva skadade
djur utan dröjsmål. I det fall felavhjälparen använder vapen ska denne inneha egen licens för kulvapen
motsvarande klass 1 samt kompetens för eftersök enligt NFS föreskrift 2002:18. Efter avslutad
felavhjälpning/eftersök skickas ett meddelande om händelsen till berörd sameby. Meddelandet kan
antingen ske via SMS eller via mail enligt överenskommelse med samebyn. Av säkerhetsskäl får inte
underrättelse om olycka ske förrän eftersöket avslutats.
Felavhjälparen bedömer om efterkontroll behöver göras på olycksplatsen för att säkerställa att alla
påkörda renar omhändertagits. Härvid kontaktas drifttekniker som i sin tur kontaktar berörd sameby
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för hjälp med hanteringen. SoS-ledare ansvarar för de skyddsåtgärder som krävs under tiden som
samebyns representanter vistas inom spårområdet.
Berörd sameby kontaktas om man misstänker att skadade djur har lämnat
spårområdet eller har blandat sig med renar på intilliggande betesområde.
När felavhjälparen kallats till olycksplats där skadad ren finns ska denne utföra eftersök inom eller i
närhet av spårområdet. Felavhjälparen får använda skjutvapen vid eftersök och skall avliva skadade
djur utan dröjsmål. I det fall felavhjälparen använder vapen ska denne inneha egen licens för kulvapen
motsvarande klass 1 samt kompetens för eftersök enligt NFS föreskrift 2002:18. Efter avslutad
felavhjälpning/eftersök skickas ett meddelande om händelsen till berörd sameby. Meddelandet kan
antingen ske via SMS eller via mail enligt överenskommelse med samebyn. Av säkerhetsskäl får inte
underrättelse om olycka ske förrän eftersöket avslutats.
Felavhjälparen bedömer om efterkontroll behöver göras på olycksplatsen för att säkerställa att alla
påkörda renar omhändertagits. Härvid kontaktas drifttekniker som i sin tur kontaktar berörd sameby
för hjälp med hanteringen. SoS-ledare ansvarar för de skyddsåtgärder som krävs under tiden som
samebyns representanter vistas inom spårområdet.

5.11

Beslut om omhändertagande av kadaver

5.11.1 DÖTT VILT
Eftersöksjägare kontaktar NVRs lokala kontaktperson när vilt är upphittat och avlivat.
Kontaktpersonen meddelar då jakträttshavaren för den mark där djuret anträffats. I de flesta fall
erhåller denne det avlivade djuret. Här är Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:18 styrande.
Är det felavhjälparen som hittat dött vilt ska felavhjälparen kontakta polisen. Polisen ska också
kontaktas om upphittat och avlivat eller dött vilt är statens vilt. Polisen tar då beslut om
omhändertagande av kadaver.
5.11.2 DÖDA TAMDJUR
Felavhjälparen kontaktar, om möjligt, djurägaren som då beslutar om hur djuret ska omhändertas. Det
är djurägarens ansvar att ta hand om sitt döda djur. Via Jordbruksverkets kundtjänst 0771-223 223
kan djurägare av nötboskap, gris, får och getter spåras med hjälp av uppgifter på djurens öronbrickor.

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

Om djurägaren inte kan spåras kontaktar felavhjälparen polisen. Felrapportens ID-nummer anges vid
telefonsamtalet. Polisen kan då förmedla uppgifter till NVRs lokala kontaktperson som eventuellt,
genom sin lokalkännedom, kan hjälpa till att identifiera och meddela djurägaren. Är djuret kvar inom
spårområdet ska SoS-ledare vara kvar på plats och ansvara för de skyddsåtgärder som krävs under
tiden som djurägare vistas inom spårområdet.
5.11.3 DÖDA RENAR
Se ”5.12 Omhändertagande av kadaver”.

5.12

Omhändertagande av kadaver

5.12.1 DÖTT VILT
Dött djur som är statens vilt är polisen skyldig att ordna så att kadavret skickas till Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) eller Naturhistoriska Riksmuseet. Trots att älg och hjort under
vissa omständigheter, se 3 Definitioner, är statens vilt skickas dessa arter i praktiken aldrig till
Naturhistoriska Riksmuseet.
Dött djur som inte är statens vilt och som inte har något jakträttsligt värde transporteras till en
förbränningsanläggning om följande omständigheter råder:
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stor ansamling av kadaver
närhet till plankorsning
närhet till tätbebyggt område eller odlad mark
närhet till populära frilufts- och rekreationsområden

I övrigt kan dött vilt som inte misstänks vara smittat med någon sjukdom läggas ut i naturen. Kadavret
ska då läggas på tillräckligt långt avstånd från spåret (ca 15 m) så att rovdjur som lockas av kadavret
inte riskerar att bli påkörda. Felavhjälparen återrapporterar och avslutar sedan ärendet enligt 5.13 och
5.14.
5.12.2 DÖDA TAMDJUR
Om djurägaren inte tar hand om djuret transporteras kadavret till förbränningsanläggning.
Felavhjälparen återrapporterar och avslutar sedan ärendet enligt 5.13 och 5.14.
5.12.3 DÖDA RENAR
Öronen avlägsnas från djuret på ett sådant sätt att öronen hålls samman, i de fall då dessa finns att
återfinna. Övrig märkning som skällor och reflexband tas också omhand och förvaras tillsammans med
öron och felrapportens ID-nummer i separat påse. Öron och annan märkning förvaras i frys hos
felavhjälparen. Endast personal som är anställd av eller utför uppdrag åt felavhjälparen får genomföra
åtgärderna.
Om renarna har blivit massakrerade eller där flera djur är inblandade och identifieringen är omöjlig
kontaktar felavhjälparen, efter samråd med TC, berörd sameby för att reda ut hur många djur som
blivit påkörda. I de fall där öronen inte går att återfinna eller annan märkning saknas samt om
omärkta kalvar är inblandade tillfaller ersättning för djuret till berörd sameby på aktuell sträcka.
Efter att ovanstående åtgärder utförts hanteras även döda renar enligt 5.12.1, sista stycket.
Felavhjälparen återrapporterar och avslutar sedan ärendet enligt 5.13 och 5.14.

5.13

Återrapportera

5.13.1 SKADAT ELLER DÖTT VILT

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

Om eftersöksjägare har genomfört ett eftersök med eller utan Trafikverkets anlitade felavhjälpare
kontaktar eftersöksjägaren NVRs lokala kontaktperson och skriver en viltolycksrapport i NVRs
databas.
Om felavhjälpare ansvarat för säkerhetsåtgärder vid eftersök inom säkerhetszonen eller om
felavhjälparen har hittat och omhändertagit dött vilt ansvarar felavhjälparen för återrapportering i
Ofelia. Ärendet avslutas sedan enligt 5.14.
5.13.2 LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA TAMDJUR
När levande djur drivits bort eller när skadade eller döda tamdjur omhändertagits ska felavhjälparen
återrapportera vilka åtgärder som vidtagits i Ofelia. Felavhjälparens uppgifter ligger till grund för
eventuellt skadeanspråk från djurägare. Ärendet avslutas sedan enligt 5.14.
5.13.3 LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA RENAR
När levande djur drivits bort eller när skadade eller döda renar omhändertagits ska felavhjälparen
återrapportera vilka åtgärder som vidtagits i Ofelia. Felavhjälparens uppgifter utgör underlag för
ersättning till renägare. Ärendet avslutas sedan enligt 5.14.
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Avsluta ärende

5.14.1 DÖTT VILT
När felrapporten har uppdaterats med all nödvändig information om vilka åtgärder som vidtagits
avslutar felavhjälparen ärendet.
Om eftersök har genomförts utan att felavhjälpare eller SoS-ledare har kallats till platsen avslutar
drifttekniker ärendet.
5.14.2 DÖDA TAMDJUR
Drifttekniker anmäler döda tamdjur som blivit påkört av spårfordon till skaderegleraren på Juridik
och planprövning på Trafikverket via e-post eller telefon. Skaderegleraren behöver information om
felrapportens ID-nummer, djurart och antal djur för att kunna ta ställning till om eventuellt
skadeanspråk ska godkännas. Skaderegleraren på Juridik och planprövning vidtar sedan åtgärder
enligt ”TDOK 2010:331 ”Skadereglering vid djurpåkörning” och avslutar ärendet.
5.14.3 DÖDA RENAR
Felavhjälparen fyller i TDOK 2013:0159 ”Renrapport Huvudblankett” och vid behov TDOK 2013:0160
”Renrapport Tilläggsblankett”. Huvudblanketten fylls i efter varje påkörning. Tilläggsblanketten
bifogas när fler än en ren blivit påkörd vid samma tillfälle (en händelse i Ofelia). En blankett per
renägare ska fyllas i. Samma renägare kan ha fått flera renar påkörda vid ett tillfälle. I blanketten
anger felavhjälparen antalet renar som ska ersättas. Det är ett krav att fylla i felrapportens ID-nummer
i Basun i blanketten, eftersom felrapportens ID-nummer används som fakturanummer.
En gång i månaden skickas öronen tillsammans med övrig märkning och två exemplar av blanketterna
(den gula och den vita) till en av samebyarna utsedd identifierare. Identifieraren svarar för att
identifieringen är korrekt. Samebyarnas identifierare sparar ett exemplar av blanketten (den gula) och
skickar ett exemplar (den vita) vidare till Trafikverkets skadereglerare enligt adressen på blanketten.
Felavhjälparen sparar ett exemplar av blanketten (den rosa).
Skaderegleraren på Juridik och planprövning vidtar sedan åtgärder enligt ”TDOK 2010:331
Skadereglering vid djurpåkörning” och avslutar ärendet.

6. Ingående aktiviteter/uppgifter på väg

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

Här framgår vem i organisationen som ansvarar för respektive arbetsuppgifter. Den ansvarige kan
delegera arbetsuppgiften.
Nedan visas ett flödesschema för de aktiviteter som ska genomföras vid djurpåkörning på väg.
Aktiviteter som finns inom streckade linjer genomförs av andra aktörer än Trafikverket.
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Förutsättningar:
– levande djur
– skadade djur
– döda djur
inom eller nära
vägområdet

6.5 Informera
medier och
allmänhet
Trafikledare

6.10 Avliva
skadade djur
Eftersöksjägare

6.1 Anmäla
Fordonsförare

6.6 Kalla ut
felavhjälpare
Trafikledare

6.11 Beslut om
omhändertagande
av kadaver
Polis

6.2 Anmäl till
polis
Fordonsförare

6.3 Beslut om
behov av eftersök
Polis

6.4 Upprätta
felrapport
Trafikledare

6.8 Utföra
eftersök
Eftersöksjägare

6.9 Ansvara för
skyddsåtgärder
Felavhjälpare

6.7
Omhändertagande
av djur
Felavhjälpare

6.12 Omhändertagande
av kadaver
Felavhjälpare

6.13 Återrapportera
Felavhjälpare

6.14 Avsluta ärende
Felavhjälpare

Resultat:
Avslutat ärende

6.1 Anmäla
6.1.1

LEVANDE, SKADAT ELLER DÖTT VILT

Vid djurpåkörning av vilt på väg ska fordonsföraren göra en anmälan till polisen via 112.
Fordonsföraren måste markera platsen för sammanstötningen. Att inte anmäla en sammanstötning är
straffbart och belagt med böter. Även levande vilt inom vägområdet anmäls till polisen via 112
eftersom de kan utgöra trafikfara.
6.1.2

TRAFIKFARLIGA LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA DJUR

Om anmälan gäller levande djur eller dött djur inom vägområdet med risk för påkörning
vidareanmäler LKC detta till TC som då informerar medierna och allmänheten om detta och kallar ut
felavhjälpare för att omgående omhänderta dött djur.
6.1.3

ICKE-TRAFIKFARLIGA SKADADE ELLER DÖDA DJUR

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

Om anmälan gäller dött djur inom vägområdet utan risk för påkörning vidareanmäler LKC detta till
TC i syfte att kalla ut felavhjälpare för omhändertagande av dött djur.

6.2 Anmäl till polis
Om fordonsföraren gör en anmälan till TC vidareanmäler TC omgående ärendet till LKC och fortsätter
enligt ”6.4 Upprätta felrapport”.

6.3 Beslut om behov av eftersök
När fordonsföraren eller trafikledare på TC ringer polisen om påkörning av vilt är det polisen som ska
besluta om att vidta de åtgärder som behövs för att vilt som varit inblandat i sammanstötning med
motor- eller spårfordon ska kunna spåras upp och avlivas. Om polisen tar beslut om att behov av
eftersök föreligger kontaktar polisen NVRs lokala kontaktperson som i sin tur ringer ut en
eftersöksjägare.
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6.4 Upprätta felrapport
6.4.1

TRAFIKFARLIGA LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA DJUR

Vid anmälan om levande djur eller dött djur inom vägområdet med risk för påkörning upprättar TC
omgående en felrapport, ett så kallat händelseformulär, genom att ange Trafikhändelse och ”Djur på
väg” samt starta åtgärdsplanen för detta i NTS.
6.4.2

ICKE-TRAFIKFARLIGA SKADADE ELLER DÖDA DJUR

Vid anmälan om dött djur inom vägområdet utan risk för påkörning upprättar TC en felrapport, ett
händelseformulär, genom att ange Trafikhändelse och ”Felanmälan trafik” samt starta åtgärdsplanen
”Allmänt fel”. Det finns inget behov av trafikinformation när det gäller icke-trafikfarliga skadade eller
döda djur.

6.5 Informera medier och allmänhet
6.5.1

TRAFIKFARLIGA LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA DJUR

När TC upprättar en felrapport med händelsetypen ”Djur på vägen” och startar åtgärdsplanen i NTS
skickas informationen automatiskt till Sveriges Radio och övriga samarbetspartners om att levande
djur, skadat djur eller dött djur befinner sig inom vägområdet med risk för påkörning. Beroende på
djurart bedömer TC hur länge varningen behöver vara aktiverad med hänsyn till behov av tid för
bortfösning av levande respektive omhändertagande av dött eller skadat djur. Om det inte finns
tillräcklig eller tydlig information om vilket geografiskt området det handlar om kan TC kontakta
fordonsägaren direkt för förtydligande om polisen överlämnat telefonnummer till denne.
6.5.2

ICKE-TRAFIKFARLIGA SKADADE ELLER DÖDA DJUR

När TC upprättar en felrapport om icke-trafikfarliga skadade eller döda djur skickas ingen information
vidare till Sveriges Radio och övriga samarbetspartners, eftersom det då inte finns behov av
trafikinformation.

6.6 Kalla ut felavhjälpare
6.6.1

TRAFIKFARLIGA LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA DJUR

TMALL 0137 Rutinbeskrivning v 1.0

Vid anmälan om levande djur inom vägområdet är det polisen som ansvarar för bortdrivning. Vid
anmälan om dött djur inom vägområdet med risk för påkörning kontaktar TC omgående
felavhjälparen för att avvärja risk för djurpåkörning.
6.6.2

ICKE-TRAFIKFARLIGA SKADADE ELLER DÖDA DJUR

Vid anmälan om dött djur inom vägområdet utan risk för påkörning kontaktar TC felavhjälparen för
omhändertagande av dött djur. Detta för att döda djur lockar till sig djur som medför en ny risk för
djurpåkörning.

6.7 Omhändertagande av djur
6.7.1

TRAFIKFARLIGA LEVANDE, SKADADE ELLER DÖDA DJUR

Vid anmälan om dött djur inom vägområdet med risk för påkörning ska felavhjälparen påbörja åtgärd
och avvärja risk för djurpåkörning inom 1-2 timmar beroende på vägklass. Detta gör felavhjälparen
genom att flytta dött djur till icke-trafikfarlig plats inom vägområdet.
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Om det är tamdjur eller renar som befinner sig inom vägområdet är det polisen som ansvarar för att
djurägare och samebyar informeras om detta.
6.7.2

ICKE-TRAFIKFARLIGA SKADADE ELLER DÖDA DJUR

Omhändertagandet av dött djur inom vägområdet utan risk för påkörning ska påbörjas inom 1-2 dygn
beroende på vägklass. Felavhjälparen fortsätter sedan ärendet enligt ”6.12 Omhändertagande av
kadaver”.

6.8 Utföra eftersök
Eftersöksjägare spårar upp vilt som varit inblandat i sammanstötning med motor- eller spårfordon.
Om man inte alls hittar djuret fattar polisen beslut om eftersöket ska avbrytas eller återupptas i
samråd med eftersöksjägaren.

6.9 Ansvara för skyddsåtgärder
Eftersöksjägare med eftersöksekipage har särskild utrustning med reflexer för att synas. Om
eftersöksjägare rör sig i närheten av väg med ogynnsamma trafikförhållanden kan det finnas behov av
att informera medier och allmänhet om detta enligt ”6.5 Informera medier och allmänhet”. Detta för
eftersöksekipagets säkerhet på väg och för att trafikanter ska uppmärksammas om det arbete som
utförs.
Vid behov av särskilt skydd av eftersöksekipage kan eftersöksjägaren kontakta polisen. Är behovet akut
men inte kan tillgodoses av polisen kontaktas TC. På polisens uppmaning kallar TC ut felavhjälpare
som kan hjälpa till att skydda eftersöksekipaget med påkörningsskydd, så kallade TMA-skydd. Behov
av skydd kan även uppstå om större avlivade eller döda djur ska lastas upp i fordon för bortforsling.

6.10

Avliva skadade djur

6.10.1 SKADAT VILT
Eftersöksjägare spårar upp och avlivar vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon.
6.10.2 SKADADE TAMDJUR
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Är djuret skadat ska felavhjälparen, om möjligt, identifiera och kontakta djurägaren eftersom det är
djurägarens ansvar att ta hand om sitt skadade djur. Påträffas tamdjur så skadade att det behöver
avlivas omedelbart får en veterinär eller polis, och i brådskande fall någon annan, genast avliva djuret.
Detta enligt § 30 i Djurskyddslagen (1988:534). Innan avlivning ska djurets tillstånd om möjligt
dokumenteras genom fotografering, detta för att styrka handlingen vid eventuell tvist med djurägaren.
Är djurets tillstånd svårbedömt avlivas inte djuret förrän djurägare eller distriktsveterinär har godkänt
det.
Via Jordbruksverkets kundtjänst 0771-223 223 eller hemsida www.sjv.se kan djurägare av nötboskap,
gris, får och getter spåras med hjälp av uppgifter på djurens öronbrickor.
Om djurägaren inte kan spåras ska felavhjälparen underrätta polisen. Felrapportens ID-nummer
anges vid telefonsamtalet. Polisen kan då hjälpa till att identifiera och meddela djurägaren.
6.10.3 SKADADE RENAR
Om felavhjälparen har upptäckt skadade renar inom vägområdet ska TC kontakta berörd sameby som
själv tar hand om avlivning.
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Beslut om omhändertagande av kadaver

Eftersöksjägare kontaktar NVRs lokala kontaktperson när vilt är upphittat och avlivat.
Kontaktpersonen meddelar då jakträttshavaren för den mark där djuret anträffats. I de flesta fall
erhåller denne det avlivade djuret. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:18 är styrande.
Anträffas ett statens vilt dött ska polisen informeras och djuret ska insändas till mottagare av statens
vilt, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) eller Naturhistoriska Riksmuseet.

6.12

Omhändertagande av kadaver

Vid misstanke om att djuret dött av en allvarligt smittosam sjukdom (epizootisjukdom) eller om djuret
ingår i en brottsutredning ska polisen och Statens Veterinärmediciniska Anstalt kontaktas.
Dött djur utan värde för jakträttshavaren, som inte är statens vilt och som inte misstänks vara smittat
med någon sjukdom transporteras till plats som är förenligt med de krav som gäller i respektive
kommun. Felavhjälparen kontaktar respektive kommun för instruktion.
Trots att älg och hjort under vissa omständigheter, se 3 Definitioner, är statens vilt skickas dessa arter
i praktiken aldrig till SVA eller Naturhistoriska Riksmuseet. Älg och hjort som dödats vid
sammanstötning med motorfordon får således behållas av jakträttshavaren.

6.13

Återrapportera

När dött djur är omhändertaget enligt 6.7 och 6.12 ska felavhjälparen bekräfta detta genom att
återrapportera till TC.

6.14

Avsluta ärende

Femton minuter innan trafikinformationen avaktiveras får TC en påminnelse om detta och kan välja
att avsluta åtgärdsplanen eller förlänga tiden då trafikinformation är aktiv.
När felavhjälparen meddelar TC att risk för djurpåkörning upphört och att dött djur är omhändertaget
avslutar TC åtgärdsplanen i NTS. Vid osäkerhet kontaktar TC felavhjälparen eller polisen för
information om ärendets resultat.

7. Slutresultat och dokumentation
Resultatet blir att händelser med levande djur, skadade djur och döda djur hanteras enligt de lagar och
regler som gäller vid djurpåkörning på väg och järnväg.
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Det är viktigt att vid djurpåkörning på järnväg rapportera utfallet både när det gäller djurart, antal
djur och läge så att statistik kan sammanställas och analyseras bl.a. som underlag för att vidta
relevanta åtgärder för att hindra djurkollisioner längs sträckor som är hårt drabbade.
Efter avslutat ärende erhålls dokumentation gällande inträffade djurpåkörningar på väg och järnväg i
NTS, Basun, Ofelia och i NVRs nationella databas.
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