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Sammendrag:

Samferdselsdeparementet har i brev av 5. oktober 2010 bedt Jernbaneverket om å utarbeide en
handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog i første omgang å gjelde for 6 år, dvs. i perioden 2012
- 2017. Høringsfristen var opprinnelig 20. oktober.2011 men ble utsatt til 10. november .2011.

Antall dyrpåkjørsler med tog har økt de siste årene, der jernbaneverkets registreringer viser at
antall påkjørsler i 2010 er det høyeste som noen gang er registrert. Påkjørsler av dyr gir store
negative konsekvenser både dyremessig og samfusmessig.

For å styrke det forbyggende arbeidet har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om å
utarbeide en handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog. Forslag til handlingsplan er vedlagt, og
beskriver status, foreslår tiltak og organisering av arbeidet for perioden 2012 - 2017.

Saksopplysninger:

Handlingsplanen fokuserer på artene elg, reinsdyr og sau og anbefaler at innsatsen konsentreres
til baner som har mer enn 5 prosent av påkjørslene av elg, rein og sau de siste 10 årene. Dette
betyr at Nordlandsbanen samt Dovre-, Gjøvik- og Raumabanen prioriteres.

For å nå målet om å redusere antall påkjørsler er det nødvendig med et godt samarbeide med
lokale myndigheter og aktører. For å få involvert berørte parter på best mulig måte i arbeidet
med å følge opp handlingsplanen sendes planen derfor ut på høring.

Jernbaneverket ber om tilbakemelding på følgende innen 10. november 2011 :

. Jernbaneverkets prioriteringer og forslag til tiltak

. Hvem som ønsker å delta i det lokale samarbeidet

Saksbehandlers vurdering:



Det anses som positivt at Jernbaneverket utarbeider handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog.
Planen har få konkete tiltak bortsett frautarbeiding av statistikk samt årlige handlingsplaner på
den enkelte banestrekning. I tilegg vektlegges det at eksisterende modeller for samarbeid med
kommuner og grueiere skal videreføres.

Handlingsplanen tar ikke hensyn til at jernbaneverket på flere strekninger har gjerdeplikt som
ikke overholdes og foreslår at det skal inngås avtaler med grunneiere om gjerdehold. Fauske
kommune mener i likhet med bL. a. Saltdal kommune at en må være forsiktig med slike avtaler
inntil spørsmålet om gjerdeplikt er avklar på den enkelte banestrekning. I mange tilfeller vil
Jernbaneverket ha gjerdeplikt som følge av avtaler eller skjønn, og i så fall er det ikke riktig at
dyreeierne langs linja skal være nødt til å påta seg arbeidet med gjerdeholdet for å få gjerder
langs j ernbanelinj a.

12010 ble det påkjørt 2292 dyr av toget og dette er en betydelig økning fra 2009 der det ble
påkjørt 1796 dyr. Jernbaneverket har som mål at antall påkjørsler skal reduseres slik at antall
påkjørte dyr skal være maksimalt 1400 dyr i 2013. En slik målsetting krever at tilstrekkelig med
midler stiles til rådighet samt at alle aktører samarbeider.

Det er viktig med rydding av skog langs jernbanelinjen og at dette følges opp etterfølgende år
med etterrydding og sprøyting.

Oppsetting av gjerder og vedlikehold av disse bør utføres av Jernbaneverket og ikke pålegges
dyreeier.

Fylkeskommunen bør lede lokale samarbeidsgrupper i arbeidet med å redusere dyrepåkjørsler på
jernbanen. Kommunene Bodø, Saltdal og Fauske har i flere år samarbeidet om tiltak for å
redusere antall påkjørsler.

I handlingsplanen presiseres det at kommuner som viser vilje til å øke kvotene på elg for å bidra
ti å redusere antall elgpåkjørsler bør prioriteres særskilt. Fauske koinune har økt uttaket av elg
betydelig de siste årene.

Fauske kommune har ingen strekninger som er prioritert høyt for tiltak når det gjelder elg i
handlingsplanen målt etter antall påkjørsler pr. mil i perioden 2000 - 2009. I forhold til 2010 har
antall påkjørsler / drepte dyr økt betydelig til nu i 2011 og strekninger i Fauske må også komme
inn under områder med tiltak.

INNSTILLING:

Fauske kommune støtter i hovedsak Jernbaneverkets forslag til handlingsplan og
prioriteringsliste mot dyrepåkjørsler med tog. Vi er enige i at de streknngene med flest
antall påkjørsler bør prioriteres høyest men påpeker at antall påkjørsler har økt i Fauske
siste år slik at det også her bør prioriteres tiltak.

Fauske kommune støter ikke forslaget i handlingsplanen som sier at primærnæringene
selv skal sette opp gjerde og dekke kostnadene med dette samt at vedlikeholdet skal
bekostes av andre enn Jernbaneverket. Prosjektering, planarbeid, oppsetting av gjerde,
drift og vedlikehold må foregå i regi av Jernbaneverket.



~------_._---------------------

Fauske kommune støtter forlaget om hogst og rydding av skog langs jernbanelinja og
påpeker at det er nødvendig at det settes av tilstrekkelige årlige midler til etterrydding og
sprøyting.

Fauske kommune er positive til å delta i lokalt samarbeid med andre kommuner,
grunneiere, Jernbaneverket, rettighetshavere og andre berørte parter. Dette arbeidet bør
ledes av Nordland Fylkeskommune

Per Gunnar Pedersen
Rådmann
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Høring av Jernbaneverkets handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog.
Høringsfrist 20.10.2011.

Tallet på dyrepåkjørsler med tog har økt de siste årene. Jernbaneverkets registreringer
for 20 L O viser det høyeste antallet dyrepåkjørsler med tog som noen gang er registrert.

Påkjørsler av dyr gir negative konsekvenser både for samfunnet og dyr.

For å styrke det forebyggende arbeidet har Samferdselsdepartementet bedt
Jernbaneverket om å utarbeide en handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog. Forslag
til handlingsplan er vedlagt, og beskriver status, foreslår tiltak og organisering av
arbeidet for perioden 2012 - 2017.

Handlingsplanen fokuserer på artene elg, reinsdyr og sau og anbefaler at innsatsen
konsentreres ti baner som har mer enn fem prosent av påkjørslene av elg, sau, rein de

siste ti årene. Dette betyr at Nordlandsbanen, Røros- og Solørbanen, Dovre- og
Trønderbanen, Bergensbanen og Dovre-, Gjøvik- og Raumabanen prioriteres.

For å nå målet om å redusere antall dyrepåkjørsler er det nødvendig med et godt
samarbeid med lokale myndigheter og aktører. For å ta involvert berørte parter på best
mulig måte i arbeidet med å følge opp handlingsplanen sendes handlingsplanen derfor
på høring. Jernbaneverket ber om bistand til å videreformidle høring av
handlingsplanen til relevante grumieiere/rettighetshavere og andre berørte.

Jernbaneverket ber om tilbakemelding på følgende innen 20.10.20 Il:

· Jernbaneverkets prioriteringer og forslag til tiltak.
· Hvem som ønsker å delta i det lokale samarbeidet.

Med hilsen

A..n'1'; 0'( ¿ ì l, 6 L.tf-t)JoIa.

Astrid Liv Busengdal
Seksjonsleder
Seksjon for Miljø og Vegetasjonskontroll
Bane Teknikk

Besøksadresse:
Stortorvet 7, Oslo

Postadresse:
Postboks 4350
NO-2308 Hamar

Telefon:

Telefaks:
32275052

Sentralbord
Jernbaneverket:
05280

Reg. nr:
NO 971 033 533 MVA

Bankgiro:
7694.05.02191

ww.jernbaneverket.no
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samferdselsdepartementet bai brevav S.
oktober 20tO Jernbaneverket om å utarbeide

en handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog.

Utdrag fra oppdragsbrevet:
"samferdselsdepartementétser for seg at
Jernbë\neverketlager.en handlingsplan som i

første omgang dekker en avgrensettidsperiode

på6år, fra 2012 til og med2017,videreber
vjJenibaneverket vurdereomaet vil være
hensiktsmessig å innlemme handlingsplanen
i Jernbaneverketsforslagtil NTP201H023.
FOr Hå en realistisk handlingsplan ber vi om
at Jernbaneverket som en planforutsetning,

lèggertilgrumien" statlig bevilgning på
gjemiomsnittlg1Qmilkrpr árj planperioden.

Handlingsplêlnen skal omfatte ènkartleggiiig
av omfangetav påkjØrslerfor å få identifisert
særskilte behov og hva som er de mest hen.
siktsrressigetiltakene for ulike dyregrupper.))

I 2009 ble 1796dyrpåkjørtavtog. Registre.
ringene for 2010viser2292 dyr påkjørt avtog,
altså en bètydeligøkning. Det anbefales at
der dramatiske økningen i antallet påkjørte
t¡imrein.ündersøkes nærmere.

I handlingsplanen erdetfokusertpå artene elg,
reinsdyr og sau.Detanbefalesat innsatsen
konsentrerestil haner somhårme(ennfem .
prosent av påkjørslene av elg,sau, rein i perioden
2000"2009. Det VilslM følgende baner

priorite.res Nordiandspanen3S prosent, Røros-

og SolørbanEm ?Oprosent,Dovre- og Trønderbanen

14 prosent, Dovre",Gjøvik Og Raumabanen 12

prosent, Bergensbanen zprosent

Jernbaneverket har i sin miljøplan for.perioden
201 0"13 satt som mål atantalletdyrepåkjørsler

skal redusere.sslik at antë\lIpåkjørté dyr er
maks 1400 i 2013.Dèt erbehovfor samårbeid
med andre aktører foratrrAletskal kunne

.' nås. Hvis ikke samarbeidspartnere som f.eks.
kommuneneforplikter seg til å arbeide for en .
slik reduksjon i êlntall pãkjørsh~r vil ikke målet
kunnenås.Måloppnåelsen er avhengig avat
a.lle partèrdrari satnme retning. Samarbeid
om påkjØrselsreduserendé tiltak i Hallngdal er
et eksempel påsamarbeidstiltaksom har gittgoderesultater....
På bakgrunn avdeføringer som er gittfOr
oppdragêt må dët legges stor vekt på. både å
velge riktigetiltak og velge gòdorganisering
av arbeidet.

Det mest aktuelle tiltaket fra Jernbaneverkets
side når det gjelder elger følgende tre faser av
vegetasjonsrydding
1. Hogst/ryddingfor å oppnå en basissituaSjon

2. Fjerne ettervekst av løvtrær første år etter
rydding

3, Vedlikehold for å oppretthólde basissituasjon

Langs 280 km avjernbanenettet er påkjørselsc
frekvensen for elg mer ennSO påkjørte elg per
mili perioden 2000-2009. Omlag 70 km av
disse er ryddet gjennom det pågåendeskog~
ryddingsprosjektet iløpet av de siste toårène.
De resterende av di.sse strekningene,ca 200
kmbørrydi;es i løpet avde nærmeste årene:
Videre er det svært viktig å gjennomføre fase
2 og3 avvegètåsjonsryddingenpåalle disse
280 km jernbane.

Langs 160 km aV Nordlandsbanen er påkjørsels'

frekvensen forrein merenn50 påkjørte rein
petmiU perioden 2000-20Q9. Disse strekningene
Liørprioriteres høyt

Forslagene i rapporten "Tiltak mot påkjørsel
av reinpåsaltfjeUet"er vurdert. Av çlisse er

permanente gjerder det mest effektive tiltaket
og oppfylleridette tilfellet krav Om naturlige

krysningspunkter over/underspOrèt (tunnel!
kulvert), Når det gjelder delstrekningene som
er foreslått mener arbeidsgruppen at
delstrekliingl(Lønsdal-Kjemånasenlog
delstrekning 2 (KjemånasenNargholá) l:ø.r ,
prioriteres.

Detté krevernært samarbeidínellompartene
bl.3oínfinansiering.En modell som kan vurderes

. er et spleiselag dêrJernbaneverketbistår med
gjerdemateriell, nødvendig transport pålinjen.
og sikkerhetsvakt. Reindrjftsnæringa selv sørger
foroppsettirig av selvegjerdètog kostnader.
vèddette.Dette er på samme måtensöm ·

Jernbaneverket saniarbeidermed husdyreierei
saueeiere langs Nordlandsbanen,

Forat dette tiltaket skal kunne'iverksettes må
det forhándles fram en avtale omhvordan
de ulike partene skal bidra. heruridèravklarè
hvem som skalta på seg ansvareffdr vedlike-
hold. Arbeidsgruppen menetreindriftsförvalt.

."'ïiírïgêií-6'øtta"dË!ttè a hsva ref. . .

Det Peste .alternatlvettil perrranentegjerder
eråprøve å holde dyrene påstêder langt
unna jernbanesporet ved hjelp avintensilÌrt
tilsyn eUer liknende:
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Langs 80 km av Dovre- og Trønderbanen er
påkjørselsfrekvensen for sau mer enn 50
påkjørte sau per mil i perioden 2000-2009.
Disse strekningene bør prioriteres høyt.
Gjerder er et tiltak som ofte ønskes av husdyr-
eiere men Jernbaneverket har ikke generell
gjerdeplikt. Jernbaneverket har i enkelte tilfeller
finansiert gjerdemateriell for grunneiere som
tar ansvar for å sette opp og vedlikeholde
gjerdene selv.

Langs flere av banene med flest dyrepåkjørsler
er det etablert lokale samarbeidsgrupper
som arbeider for å oppnå reduksjon i antallet
dyr som blir påkjørt av tog.Arbeidsgruppen
anbefaler at Jernbaneverket viderefører
deltakelse i disse samarbeidsgruppene og
støtter etablering av slikt samarbeid andre
steder med mange dyrepåkjørsler.

Det foreslås at bevilgningertil forebygging
avdyrepåkjørsler over Jernbaneverkets
budSjett fordeles til banesjefområdene etter
en fordelingsnØkkelbasettpåprinSippet om
at strekninger med høyest antall påkjørte elg,
sau, rein i perioden 2000-:2009 bør prioriteres
først samtidig som en vûrderer og følger
utviklingen videre.

Banesjefene tar initiativtil å videreføre
samarbeidsprosjekter og etablere slike der
det er behov.

Banesjefene .utarbeider årlig en plan for
dyrepåkjørselsreduserende tiltak langs sin
banestrekning i samarbeid med aktuelle
parter. 5treknlngerrnedflestpåkjørsler skal
prioriteres først. Hvilke strekninger dette er
er vist i handlingsplanens vedlegg 3 hvor
det også er lagt . inn opplysninger om
gjennomførte tiltak og behov for nye tiltak.
Disse oppíysningene inngår som grunnlag for
utarbeidelseåv mer detaljerte planer lokalt.

Ved utarbeidelsen av titåksplanene lokalt bør
Jernbaneverketlegge vekt på de vurderinger
og prioriteringer som framgår av kapittel 3.

Kommuner som viser vilje til å øke kvotene på
elg for å bidra til å redusere anta I.l elgpåkjørsler

bør prioriferes-Særskllt fra-JëríibâÎieverke1:S side:-o--.

Som følge av at det herJoreslås at de konkrete
handlingsplanene skaLutarbeideslokalt har
en ikke i forkantopplysninger om hvor stor
del av enårlig bevilgning som bør settes av til

tiltak definert som drift og vedlikehold versus
Investeringer.

Basert på erfaringene med samarbeid og
gjennomføring av planer for 2012 og 2013,
og utviklingen når det gjelder påkjørte dyr,
utarbeides innspil til Videreføring av arbeidet
i perioden 2014.2017 som kan innpasses i
Jernbaneverkets handlingsprogram for denne
perioden.

5
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1.1 Bakgrunn
Bakgrunnenftamgåravtekst i budsjett-
proposisjonen for Samferdselsdepartementet
2011 jf. vedlegg 1. I tilegg er oppdragetbmtalt
i brev fra Samferdselsdepartementet 5.oktober
2010 jfvedlegg 2.

Fra Samferdselsdepartementets brev til
Jernbaneverket 5.oktober 2010:
"Handlingsplanen skalomfatte en kartlegging
av omfanget av påkjørsler for å fåidentifisert

særskilte behov og hva som er de mest
hensiktsmessige tiltakene for ulike dyregrupper.
Deter viktig at konkrete tiltakene blir godt
tilpassetlok¡ilebeliovog eri samsvar med
mål omâ ivareta biologisk mangfold.
Handlingsplanen skal videre basereS!)åen
vurdering av hvasorn er de mestkòstnads-
effektivetiltakeiie.Vi ber også om at det
prioriteres samarbeidsprosjekter hvor lokale
myndigheterog/eller grunneiere også bidrar
medrnidler. Etter SamferdselSdepartementets
vurdering er et slikt samarbeid .hyorogså
andre berørteparterbidrarrned penger,

viktigforå gjøre de riktige tiltakene der
effekten.av prioriterte midler blir størst.

Samferdselsdepartementetserfor seg at
Jernbaneverket lager enhandliiigsplan som
i føtstè omgang dekker en avgrenset tids-

PeriOde på 6år, fra2012tilogmed2017. Videre
bervi Jernbaneverket vurdere om det vil være
Ilensiktsmessigåinnlemme handliiigsplaiien i
Jernbaneverketsforslåg til.NTP20i 4-2023..For å
få enrealistísk iiandlingsplan ber vioinat

Jernbaneverket som enplanforutsetning,
legger til grunn en statlig bevilgning på.

gjennOmsnittlig 10 mil kr prår i planperioden:'

. Forebygging avdyrepåkjørselinngårsorn
ak:ivitet i Miljøpli!niOl0.i013Jetnbaneverket
og omtalessomfølger:.
"9 Oyrepåkjørsler: Antall dyrepåkjørsier skal
reduseres slik at antall påkJørte dyr ermaks
1400 i2013Målet innebærerornlag250/

reduksjoiifra 2007-11ivå.

påkjørsleravdyrgir tlerenegative konse-
kveiiser; dyr lider, samtidig som det er en stor
belastning for lokførere og de sOm må rydde

sporet. Jern baneverket ersom i nfrastruktur-

forvaltet avdet nasjonale jernbanenettet,
til!agtansvaret. for¡'iverksette ti Itak for å
unngåleduseredyrepåkjørsler. .

6

9.1 Iverksette tiltak foråredúsere dyrepåkjørsler,
herundersåmarbeid med viltforvaltning i .

kommunen og husdyreiere:
Vegetasjonsryddiiiglangs liiija, herunder tiltak
for å hindre oppslag av ny vegetasjon, skal
utføres på strekningene med flest påkjørsler

(jf..vegetasjonsryddingsprosjektet). Andre
aktuelle tiltak er fôring, brøyting av viltveiér,
gjerder oglikiiendeiOet skal etableres same
arbeid med lokale viltnemIlder og grunneiere
otnbl.aforvaltningsplaner laiigs priOriterte
strekninger for å redusere antall dyrepåkjørsler.
Itillegg skal samarbeid for åforebygge og
redUSere påkjørsel av husdyr videreføres."

1,2 Ansvarsforhold/roUef()rdeling
JernbånevE!rket:

Jérnbaneverket gjeniiomfører forebyggende
tiltak for å redusere antall påkjørSler avdyr
for åsikre minst mulig driftsforstyrrelser på

jernbanen.
Jernbâne\Íerket bistår som sikkerhetsvakt i
situasjönerhvor deter behov for éttersøkav
skadde dyrj regi avkommunelisviltansvarlige;
Jeribaneverket rydder opp ogfjerier fallvilt
som er å anse som avfall jfforurensingslOven.
Ved påkjørsel av.dyr p~ jernbanenblirde
fleste dyrene drept med en gang i sammen-
støtet: Når dét gjelder skadde dyr blir dette
varsletslik atdet kM igangsettes leting etter
dyrene i regi avviltânsvarlige i kommunen
eUerav dyreeiere.Skadde dyr blir ¡enkelte
tilfelleravlivetaiiiokføre((kun aktuelt på
Rørosbanen og Nordlandsbanen).

TOgselskapene: . .
. Arisvarfor varsling av påkjørte dyr

Grunneiere/rettighetshavere til vilt:
. . Utarbeide forslag til avskytingsplaner.

Kommunene:
Godkjenningsinstans for avskytingsplalier
foritilt
Ettersøkav skadet vilt.
ForvaltningsoPp!Jâver knyttet til iandbruk;

Fylkeskommunen:
Pånaturforvaltningsområdet ble fra
01.Ql.20ùi det regionale forvaltnings-

ansvaret for høstbare, ikke truede viltarter,
herunder elg, hjort og rådyr, overførtfra
fylkesmannen

FylkeskOmmune,,:
På naturforvaltriingsbmrådet blefra

Ol.Q.201 o detregionale for'Vâltnings-
. ansvaret for høstbare, ikketruede.viltàrter,
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herunder elg, hjort og rådyr, overført fra

fylkesmannen til fylkeskommunen. Dette
omfatter blantannet ansvar for rådgivning
og veiledning overfor kômmunene og
forvaltning av tilskuddsordninger.

Direktor;¡tetfôr naturforvaltning:
. Ansvar fornasj()nal hjorteviltforvaltning

Reineiere og husdyreiere:
. Ansvar for oppfølging av lov om dyrevelferd.

Mattilsynet:
Forvaìterlovomdyrevelfercj 99 har ansvar
for åføre tilsyn og fatte de nødvendige
tiltaki tråd med denne loven.
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2.1 Antall dyr påkjørt av tog
12009 ble 1796 dyr påkjØrt avtog. Registre-

ringene for 2010 viser n92 dyr påkjørt av
tog, altså en betydelig økning. Fordeling på
dyreartèri 20090g 2010 framgår av tabell 1.

Alle reinsdyrene som erpåkjørtavtog er
tamrein. Fra 2009 til 201 Der antall påkjørte
tamrein nesten tredoblet Arbeidsgrup-
pen har ikk~ funnet forklaringen på hvorfor
påkjørslene av tamreirihar økt så dramatiskog
anbefaleratdette undersøkes nærmere.

Arbeidsgruppen anbefaleratdeti denne
handlingsplanen blir fokusertpåarteneelg,
reinsdyrog saU. Rådyr blirdet også påkjørt
mangeav,særligitilknytningtillandbruks-
områder,rnendeter begrenset mulighet
til åforhindrepåkjørsler avrådyr.Videreer
rådyrene relativt småog Iiar mindre skade~
potensial enn f.eks elg..

Statistikk i vedlegg 3 viser på hvilke lO-km
strekniiìgerdet ér påkjørt flest elg,reinsdyrog
saUi perioden 20dO"2Ö09.Depåkjørte dyrene
fordeler seg på de ulike banene som visti
tabeii 2.

Arbeidsgruppen anbefaler at innsatsen
konsentreres til banersomharmerenn
fem prosentav påkjørslene. Oettebetyr at
Nordlandsbarien,Røros. ogSolørbanen, Dovre
- og Trønderbal1en¡ Bergensbaneriog Dovre-,
Gjøvik.~og RaUmabànen prioriteres.

2.2 Behov for samarbeid
Deter behov for samarbeid medandrè
aktører for at målet skal kunne nås. HVis ikke
samarbeidspartnere som f.eks kommunene
forplikter seg til å arbeide foren slik reduksjon
i antall påkjørsler vil ikke målet kunne nås.
Måloppnåelsen er avhengig av at alle Parter
drar i samme retning. Samarbeid ompåkjørsels-
reduserende tiltaki Hallingdal er et eksempel
påsamarbeidstiltak som har gitt gode resultâter.
Dette er nærmere omtalt i kapittel 4.

På bakgrunn av de føringene som er gitt fra
departementet anbefälesatdet legges .stor
vekt på både å velge riktige tiltak og velge god
organiseringavarbeidet.

Målsettingen eråredUsere til 1400 påkjørte

dyr i 2013. Meddetrekordhøye antallet dyr
påkjørt avtag i 2010betyrdet at antallet må
reduseres kraftig i 20n og2012for åkØmme
ned til nivået 1400 dyr påkjørt i 2013. Forslag.
til delmåHramg¡'r av tabell 3.



Tabell 1

Art 2009
861

325

232

201

177

1796

2010
941

254

645

261

191

2292

._----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------_:

Tabell 2
Ansvarsområde

Røros-

Dovre-

Østfold-(JgkorÏgs~irig~(bärlëll .
D av re~~.Gj øv i~::.o~.Ra urnabanen...

l) 
ra rn~ien::yes tfold::.o 9 .5ørlandsba nen.

Tabell 3

År

antall

2010
2292

sau, rein 2000-2009
78

4562

2522

1807

951

600

148

310

1554

328

12860

2011

2000

2012
1700

av total

0,6

35,5

19,6

14,1

7,4

4,7

1,2

2,4

12,1

2,6

100,0

2013
1400
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Nedenfor følger en drøfting av aktuelle tiltak.
Som omtalt ovenfor anbefaler arbeidsgruppen at

det prioriteres tiltak for å redusere påkjørsler
av elg, rein og sau. Hvilke tiltak som bør velges
avhenger i stor grad av dyreart. Tiltakene
er derfor gruppert etter dyreart i omtalen
nedenfor.

Tabell 4

..

180

. Nordlandsbanen

. Dovre- og Trønderbanen

. Rør05- og Solørbanen

. Dovre-, Gjøvik- og Raumabanen

Bergensbanen

10

3.1 Aktuelle tiltak elg
tabell 4 viser hvilke strekninger som hadde
flere enn 50 påkjørte elg per mil i perioden
2000-2009 dvs mer enn 0,5 påkjørte elg per
km per år. Når det gjelder tiltak for å redusere
elgpåkjørsler bør disse strekningene ha høy
prioritet.

2000-2009
158

130

123

104

99

93

90

87

76

73

72

72

69

67

65

63

62

59

58

57

57

55

54

53

51

51

50

50
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Vegetasjonsrydding
Det har lenge vært kjent at vegetasjonsrydding
bidrartil å redusere elgpåkjørsler. Som eksempel
på dokumentasjon kan nevnes prosjektet
Elg-trafikk i Stor-Elvdal 2000"2004 der det ble
vist at rydding av vegetasjon langs jernbane-
sporet reduserer påkjørsler av elg med rundt
50 prosent. Det er også gjort samfunns-
økonomiskeberegninger som viser at
tiltaket er lønnsomt på strekninger med mye
påkjørsler.lrapporten "Evaluering avtiltakfor

å redusere elgpåkjørsler på veg Høgskolen
i Hedmark 201 O" var siktrydding det eneste
tiltaket som med rimelig sikkerhet kan sies har
hatten reduser€lnde effekt på påkjørselsrisiko.

(Mer uS.ikkert i Hedmark enn i Trøndelag noe
som kan skyldesafi Nord-Trøndelag var
det lagt mer vektpå vedlikehold av ryddet
strekning (rYdda jevnlig).

Detble i 2005 startet opp prosjekter for
utprøving aV alternative metoder for vegeta-
sjonskOntroll der kasjmirgeit beiter vegetasjon
langsjernbanen.prosjektene pågikk over en
femårsperiode. Dette er metoder som ikke vil
kunne anvendes aUe steder langs jernbanelinjene.
Kostnadene er høyere enn ved tradisjonell
ryddihg.

Jernbaneverket startet i 2008 et skogryddings-
prosjekt. Planen er å gjennomføre skogrydding
langs aUe hovedbanermed en samlet lengde
på ça 3000 km i perioden frem til 2013.

Kostnadsrammen forprosjektet erpå ca 150

mill kroner. Ryddingen blir primært utført for
å hindre trenedfall på spor og kontaktledning,
men vil også ha effekt på dyrepåkjørsleri
områder med mange påkjørsler. Arbeidene
blir utført av eksterne skogsentreprenører
ved bruk av store skogsmaskiner kombinert
med manuelt arbeid. Normalt blir det ryddet
langs sporet i en bredde pa12-1S meter ut fra
sporet på hver side (noen steder ryddes det
også lenger ut). Dette vil innebære rydding
av til sammen 70 000 mål skog i perioden
2008"2013.

NB: Forutsetning for at vegetasjonsrydding
skal ha effekt erêlt det blir fulgt opp gjennom
følgende tre faser:
1. Hogst/rydding for å oppnå en basissituasjon
2. Fjerne etterveksten av iøvtrær første året

etter rydding (sprøyting)
3. Vedlikeholde for å fortsette å opprettholde

basiSsituásjOnen på det rydda området
inklusive hogging/fjerning nåletrær

(tilstándsbasert)

Tilstandsbasert: avhengig av boniteten
(potensieU evne til fornyelse av vegetasjon).
(avhenger av stedlige forhold)

Rapporten "Vedlikeholdsrydding av skog
langs jernbanen. Erfaringer fra pilotprosjekt
på Gjøvikbanen 2010 Erik Trømborg Nettskog
as juli 2010" beskriver metode og resultater
fra et pilotprosjekt hvor det er laget rydde-I
vedlikeholdsplan for strekningen Gjøvik-Jaren

som erpå ca 50 km. Defer lagt opp til en kom-
binasjon av kjemisk og mekanisk behandling.
Kjemisk behandling (sprøyting) er anvist som
førstegangstiltak på høy og middels bonitet
der dette ikke kommer i konflikt med hager,
drikkevannskilder, vann og vassdrag. (Andre
steder kan det være konflikt med biologisk
mangfold,eUererosjonsfare som gjør at sprøy-
ting bør unngås) Mekanisk rydding er anvist
på øvrige arealer med 3,6 og9års frekvens
avhengig av tilvekstforholdene. Vedlikeholds-
kostnadene for strekningen Gjøvik-Jaren er

anslått til il være ca 10000 kr/kmhiiert3;år,
noe som tisvarer ca 3500 kr i årlig vedlikehold.
Vekstforholdene er bedre på GjøVikbanen
enn landsgjennomsnittet. Med en årlig gjen"
nomsnittkostnad på kr 3000kr/km gir dette
en årlig Vedlikeholdskostnad Pa 8-9mil kr for
Jernbaneverket for å hilidre ny tilgroing av
vegetasjon langs de 3000 km av jernbanenettet
som omfattes av skogsryddingsprosjektet.

Som omtalt ovenfor har skogryddings-
prosjektet andre hovedformål ennå redusere
dyrepåkjørsler, men prosjektet har et så stort
omfang at en del av de strekningene som
er mest utsatt for dyrepåkjørsler også vii bli
ryddet. Framtilnahar c:a.900 km blitt ryddet.
Av disse inngår 70 km langs Bergensbanen
og Gjøvikbanen som har mer enn 50 påkjørte
elg per mil i perioden 2000-2009. Som det
framgår av tabell 4 fins det tilsammen280 km
jernbane med tilsvarendepåkjørselsfrekvens
elg. De.resterendeav disse strekningene,
ca 200 km, bør ryddes i løpet avde nærmeste
årene for å bidra til å oppnå reduksjon I antallet
elgpåkjørsler. Deter videre svært viktig å

gjennomføre fase 2 og :3 av vegetasjons-
ryddingen på alle disse 280 km jernbane.

Fôring/Brøyting
Fôring av elg vinterstid er utprøvdbLa.i
forbindelse med prosjektet Elg"traflkk i
Stor-Elvdal 2000-2004. Hensikten er å holde"
elgen i god avstand fra jernbanesporet og
effekten oppnMved åleggeut fôr i sidedaler

11



omvititeren slik at elgen lar være å trekke ned
. til jernbanesporet forå lete etter mat. Resultatet
fra forsøket i Stor-Elvdal viste at en.kunne
oppnå reduksjon ipåkjørsleM med opptil 50
prosentVed hjelp av tiltaket. Slik vinterfôring
av elg har værtgjenriomførtflere steder
og ç¡jerne i kombinasjon medbrøytirigav
skogsvegerJorå lede elg til trygge områder.
Kostnadervéd fôril1g med rundballer;=lQOO kr
pervintetforaelç¡. (400 kr per rundball)

i 2009 ga Jernbaneverketstøtte til fôring på
Rauma-, Dovre- eg Gjøvikbanen, Røros-og
Solørbanen¡ Nordlandsbanen, .Sørlandsbanen,
Bergensbanen og Trønderbanen.

Det kah være delte Irehingerom det erriktig
å fÔre Ville dyr på dehnemåten. Detfrarådes
at Jernbaneverketiverksetter fôringstiltak.

. Jernbaneverkets midler bør hellergåtil
brøyting av skogsveier for å lede elg.ti.ltrygge
områdererm direkte støttetilfôring.r spesielle
tilfeller kan JernbaneVerket delta i spleiselag
sammenmed.lokalesamarbeidspartnérefor
å støttefôringstiltak. Dette gj(2res i dag bL.a i

HallihgdalogpåRørosbanen.Fôring bør bare
brikesvedstore snødybder.

Faunapassasjer
Ved aJa.geovergal1gereller .underganç¡er kan

påkjørsel av dyrlangtpå veg unngås. Forut-
setningel1 erimìdlertidatenhar inngåeni.ie
kjennskaptil hvordanfaùnapassasjene skal
utformeS; hvor de skai plasseres iforhold til
dyrenes naturlige trekkveier osv; for å få deri
ønskede effekt. Ulempen vedtiltaketer at ç1et .
er dylt(1~6millkr per faunaPass¡isjedersQri
disse planlegges og bygges samtidig med
selVe sporet). Kostl1adene vii være stime

dersomfauriilpaSsasjerskalbyç¡gespå et
eksisterende spor. Ved utbyggingen av

Gardermobanen ble det bygget 7 fauna-

Passasjerhvoravden ene går over både bane

og veL . Siden vinteren 1 998¡99 hiir det vært

lagtut.elgfêirpãdisseforå lokkeelgéntilå
bruke passasjene. Deteroç¡sãbygdsarnmen-
hengende viltgjerder der tettheten av elç¡

er høy.Ehevaluering fra 2004 viser at elgen
bruktefaunapassasjene på Gardermobanen
oftere enn ved en tilsvarende evaluering i

1999. Detble konklùdert med attre av seks
undersøktefaunilpassasjene på Garderniobal1én
f~nç¡ererç¡()dt.(Rapportl1r; - iOQ4Høgskoien
i Hedriar~). . .

områdepå eksisterende banedanyttel
kestverdien vii være lav. Behovet forfaUna-
passasjer er irnidlertid noe en bør være oppe
merksompåvedplanlegging og utbygging
av nye strekninger.

Gjerder
oppsiming av viltgjerder langs jernbane-
sporet er ettiltak som k¡¡nredusere antallet
elg påkjørsler men erbrukü begrensetgrad i
Norge (kun Gardermobanen og nyere strek-
ninger) Gjerder skaperenbarriereeffekt ved
at de ødelegger naturlige trekkveierforvile
dyr ogrnedfører fraç¡rnenteringav leveorn-

rådene for dyr. For å oppnå nasjonalt mål orn
åta varepå biologisk rnangfolderdet viktig å
Ul1ri9åtiltak sornmedførerbarriereeffekt og
fragmentering. Dersom gjerdérskal brukes
er det derfor l1ødvendig at disse kombineres
niedfaunapassasjer.

Kostnadene ved oppsetting aV viltgjerder
erhøye(tiOO 000 krperkrnlog itilegg er

detkestnader Ved å nQldegjerdeneVedliké.
BehovetforJaunapassasjerVilværesærlig .
kostnadsdrivende.

I prosjektet "Vilt, trafikkHaUiogdal" ble det
i2010 sattöpp et 2500 meter langt strørn~

9Jérdei.2-metershøyde påenpilotstrekning i
. Hallngdal som er avfellesin.teressefor veg
ogjérnbane. Dette er etfórsøksprosjekt.
Kostnaden for gjerdeter9Ò aOOkrfor2S00
.meter (36kr ¡meter) noe somérrnye lavere
eril1 ved ettradisjenelt viltgjerde. Gjerdetbestâr
aÌtfirestrømledende trådersornrÍonteres
pålekter som sètte~ opp på et eksisterende
gjerde. Smålamper.som glretblinkéndelys
erplassert médlOO meters rnellorrrornpå
strørntrådene.Reflekser montert på toppen
av gjerdet. Gjerdet skalledeviltet rnotover~ ..
siktlige og godt rnerkede krysningspUnkt.

Erfaringene fra Hallingdal må avventes før en
eventuelt kananbefate bruk avstrømgjel'de
for elg andre steder.

Jernbaneverket har ikke generell gjerdeplikt.

Tiltak til utprøving i Hallngdill:
Et annettiltaksornJor tiden prøves uti
Hallngdal er utlegging av saltsteiner.Bakgrunnen
er ¡itdet flere ganger har blitt obserVert elg
somslikkersaltlangsrlksvegene7 og si.
. Prosjektetøn skeråforsøkeutsetti n 9 avsa It' for
å se om detied\.serervîltkrysning~r på veg.
i så fall skal \.tsettingavsaltsteiner skje på

På pakgrunl1 aii de høye kostnadene er
faunapassasjer lite aktuelt som satsings~
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linjer et stykke unna veg og jernbane. Tiltaket
gjennomføresikombinasjón med strømgjerdet
omtalt ovenfor. Dette er etsværtbilígtiltak.

Erfaringenefra Hallingdal i'åavventesfør
en eventUelt kanànbefale bruk av tiltaket
andre stéder;

Tiltak som ligger utenfor.
Jernbaneverkets ansvarsområde:

Vektlegging avpåkjørselsredukSjon ved.

forvaltning avelgbestandeii. .
Elgbestanden h¡lrvókstkraftig í Norge og
marigilmenerat dette. er en viktig årsak til

økning i antàllpåkjørsler avelg.Deter
kommunene som~aransvar for forvaltning
av elg. Størrelse på kvoter os\l;bestemmés..
av andre.faktorer erinfarenforatdyrerieskal
bli påkjørt. DerSOm detblelagtstørrevekt

på å redusere àntallviltulykker kunne en
forvalte viltbestandene slik at antall dyr blir
mindre (merjakt/størreavskytirigskvoter) ville
sannsynligheten fod kjøre på dyr blirkunne
bli mindre.

ININArapport463 Hjortevilt og trafikkiNorge
er en av konklUsjórienesom følger: "lokal
vi Itforvaltning. soiTønsker å. red usere antallet
hjortevilHrafikkylykkervii på kort sikt v¡¡re
besttjént med å rëdusere.bestandstettheten
ellertrafikkbelastningen":Videre he.ter det i
rap porten:." Det antyderatbestand stettheten
må halveres,menstrafikkbelastningeni'å
mer eiil1 i,alveres foråoppnå enhalvering av

. aiitall HTU(hjortevilt-trafikk~ulykker):'

jernbanelinjene og gir mulighet tilå avlive dyr
som er kommet ned;

Jernbaneverket har ingen myndighet i forhold
til forvaltning av elg eller annetviltderfor
er detté tiltaket lite aktuelt med mindre
viltforvaltningen selvtar tak i dette f.eks i
:Satm1rbeidsgrupper Som nevnt ikapitteietom

samarbeid.

Tiltak som har v¡;rt prøvd men mangler
dokUmentert effekt

yiltspeil .
Yiltspeil er et bilig tiltak. I forbindelse med
prosjektetElgctrafikkl- 5tOr"E1vdaI2000.;Z004

ble det gjort forsøk med viltspeil.men konklU"

sjonen varatdet var tvilsomt om tiltaket har
effekt Viitspeilharogså vært prøvd utJangs
vei i Oppdal i en 3årspériode.

Skremmingméd lyd
Ulikefor.mer forskremming ved Iijelp av lyd

harvært fçitsøkt.lien problemeteràtdyr
har evne til å venne seg til lyd derfot tijéiper
tiltaketofte bare! korttid.1 Polen erdeti
samarbeidméd fagfolk på dyreàterdutviklet
etvarslingssystern for dyr som krysser tog~
linjen ( UOZ.ll; Opptaka\l Jyder som dyrselv
bruker for å varsle/skremme seil des utnådqg
nærmerseg;lnvesteingskostriadene fof det
Polské systemet antas å være høye.

Et ànnettiltak som kommunene kan iverksette
ervinterjakt påelg,Deúe IJrukesi øSterdalen.
Elgregion MjøsacGlornmahar hattvinterjakt

trekkelgjakt i màngeårEn del kommuner i
Hallingdal harog~~vinterjakt frarntil 23;
desémbèr~ Tiltaket kan ha effekt når det
gjelcleråhindre at dyrene trekker nedmót

Luktstoff
12009 startet Jembaneverket.etFOU~prósjekt
på Nordlandsbanen, i samarbeid meclBioforsk.

der. målet var å .redusere viltpåkjørsler.~rosjektet

gikk ut påâstrøluktstòff (Revira viltstopp)
som skulle virke frastøtendepåviltlangs
linjen. Etter ýintersesongen 09/10 ble proSjektet

stoppetdådetviste seg åhaiiteneffekt,



3.2 Aktuelle tiltak rein
Alle reinsdyr som påkjøres av tog ertamrein.

PåkjØrslene av rein skjer hovedsakelig på
Nordlandsbanen. Tabell 5 viSer hvilke

strekninger om hadde mer enn 50 påkjØrte
rein permili periodeniooo-i009.Når det
gjelder tiltak for å redusere påkjørsel av reinsc
dyr bør disse stekningeneprioriteres høyt:

¡--'--~-----;'---_:"._---.,--------.-.._------_.._-;.-",-----------.------------;.--.--;.------..---.-.-.-..---~....--...._...--:-......---.-------_:._-_._------_..:_.---1I TabelIs :
¡Strekning .....................................................................R~in~.cy.~200n~~009 ij .rióirÏä'Lørisdålk\ïS80'kmŠ9Ö . .294.'. i::,.riölrÏä 'LønsdåfkmS90-km60Ö 194

.;¡åjävåtn'Sv~iïrÏ¡rigdäíkm.330~k;:;34ö . .... .. ...... ...............,.1,90 ... i:,

..$to.d.~..Stä.rrçj~.ä~tn)ïrä'.km._.-i..5-6-.~.._km.--ï_6ij" ...................,..... . 147
li(~~~a~i~~åQ~~~F~~i§~i~~§2ö ....... . . .... ................................................................ï?~(
. Bolna -Lønsdal km 570 cknì580 111 .
.;¡åjåvatrÏ'svenrÏingdålkhi3io-krn33ö 97
.Fäüske~Ötetågakrr'(j90'kmiÖo' . . . ........... .. .. ,:84

li~~~~a~i-~~9~~ri.:~~:~~~:~:k~~,~§......... 82
li?t~~~?~~r~W~sl1yr~~ri16g.~~1T17g.. .. .. ... ....................... ........... ................................. 7S. Namsskogan- Majavatnkm31 O - km 320 67
liTr~r~r;:k~~i~ëi:r~k~.3~~:-'k;~)9Ö.................... 66. Glåmos. Haltdalen km 420- km 430 64
.Ot~;egä~ Bodø km 700 - km 710. . ........................... .............62... ,
.Mäjävåt¡:.~.sve¡:rÏ¡ngdäl.km34o.:'kmj5ö..... 61
li~~~n~¡nQ~~I-Trëif();~k~)~ö~kn1)!9 . 61

.~---.;--:-.;_.._------~:.--:;,_.:_----.;.._;._."'-.;~.;-_..__..,;,;-.,---_.:__._-;.-....._--------~----_..~-_._-:"-,...._---..--,--_.-.._-------.,_...;_..--_:._-..-_._-.,.._.._,;.--,,:;...-----------;~

. Nordlandsbanen

.Varslihg/sc!ktekjøring
Etter melding frå reineier om at det er rein på
ellerved linjå, gjênnomføres det saktekjøring over
avtalt strekhing(maks 5 km) for.en periode
på 6tirrer underfotutsetningc!vat reine.ier
gjennomførertiltak for å flytte dyrene (rå linja.
Ved behov for sikkerhetsvakt avtales dette
medòppsynsvakt.Langs Nordlandsbànèn har
en erfårt c!tdic!log medreineiere/reindrifts-
førvaltningèn har resultert i forbedring av
varslingsrutiner

Midler1:dige gjerder
Oppsettin 9 avmjdlerti dig gjerde (alpin"
gjerde) blè prøvd påen8 kmstrekning på
Nordlandsbànenv¡nterenZ010 (jf vedlegg3
rad 33). Jernbaneverketsstatistikk.over antaHet
påkjørte rein viserc!t på tross av tiltaketble det
påkjørt f1erereinsdyrpå denneWekningen i
2010 ernnoen åndresteder. Deter derfor
tvilsomt Om tiltakethc!dde noen positiV effekt.
Dettegjerdetblirfor låvt(ca. 1m) og er

følsomt i forhold tilvindog snø. Dernted er.
det liteegnetsomhinder for å holde reinsdyr
bort fra linjen. .
Innkjøp. avgjerdetVar finansiert av Fylkesman nen

i Nordland; Jernbaneverket bidrosqm sikkerc

hetsvåki ¡forbindelse med oppsen av gjerdet.
Reineierene disponerer gjerdet og styrer
brükenavdä

Permc!nente gjerder:
Arbeidet med à sette opp gjerde for.rEìinsdyr

på begge sider av banen meUomSerrskaog
Sørelvapå Saltfjellet (4kmi ble nesten ferdig
i 2010 (jf;vedlegg3 rad S),Kostnadenble900
ÓOOkronerfor dobbeltsidig gjerdelangs en 4
km strekning. Totalt 8 kmgjerële. KoStnåëlene
fQr siike gjerder vii variere avhengig avterreng
og type gjerde,

Helikopter
Jernb¡meverkethari enkelttilfeller bidrc!ttmed
midlertil innleie av helikopter som reineiere
har brukt ¡forbindelse med samling ¡ivreinOg
f1ytti ngtil vi nterbeiteomràder. .

Tiltak som liggerutenfor
Jernbaneverkets ansvarsområde:

Vèktlegging av pàkjørselsredlJksjon ved
forvaltning av tamrein.
Det efreindriftsforvaltningensom haranSvar
forfor-valtnirig ¡iv reihdriftsna!ringenmen
reineieren har ogsåetstortånsvarfórhvdrdan



de driver..Detantasatdetfínnes muligheter til å

redusere sannsynligheten for at tamreinenopp-
holder seg langsjernbanesporet og blirpåkjl'rt
av tog. Bedretilsyn (foreksempeii kombinasjon
med midlertidige gjerder), bedre varsling når

. reinflokkene skal krysse jernbanene osv.

Jernbaneverket har ingenmyndighetl forhold
til forvaltning avtàmreinderfOr er denne type
tilt¡iklite aktuelle medmindrereindriftsfor-
valtriingen/reindriftsnæringen selvtar tak i
detteforëksempel i samarbeidsgrupper som
nevnt i kapittelet Om samarbeid.

Erstatningsordning
Arbeidsgruppen vls.er tilaterstatnii1gsordni nger
.for rein drept på jernbanéerulikt utformet i

NorgeogSverige.1 Norgäutbet¡ileserstatning
etwatreinsdyrerdreptved påkjørsel. Sverige
utbetales et forskuddSvis beløp, Som skal brukes

til àerstatte eventuelle tap av dyr: Detanbefales

å l,tredefordeler og ulemper med de toalterna"

tive måtenéforerstatningsordning.

Forslag fra arbeidsgruppe
Nordlànd2010: .
En arbeidsgruppe ledet av fylkesrnànnenj
Nordland utarbeiden¡ipporten"TIItak mot
påkjørsel.¡iyrein på Saltfjellet" SOm ble OVer-

sendt til Samferdselsministerenog Landbruks
~ 09matministeren ijuniìÖ1 o.

Nærmereomfòrs!àgene fra arbeidsgruppeNordland;... .. ...
tiltak 1; Permanente gjerder Lølisdal.Russånes
Forslilgetgårutpååsette. opp permanente .

gjercJer påtredelstrekninger. Deterfem
tunellÉ!rpåstrekningen nOe soinkan tjene

som\filtoverg¡ingerõg krysningspunktfor
allmennferds.el: Totallengde på strekningen

minus tuneIler erii km. Arbeidsgruppa antyder
en kOstmlcl påmellorn12 ogìOmiUioner
kroner fOr hele. strekningen. Arbeidsgruppas
anbefalinger attiitaketfinansieres over
Jernbaneverkets budsjei:er Over en toårsperiode.

Tiltåk2: !'idlertidige øjerder
ArbeidsgruPPen. mener et alternaWtil
permanente gjerderéroppsettingav midler-
tidige gjerderpåkor.tee strekninger ¡kOrtere

perioderhvorreindriftas f1yttingog samlinger

i forbindelsemedslakteuttakog skiling på..
Saltfjellettilsierat.risikoenfor.påkjørSlervil
værastOr. Arbeidsgruppen mener erfaringen

. fra vinteren201 o viserattiltake.t ikkeèregnet
allest¡3der rnenbø,r prioriterésder()ppsetti ng
Og tilsyn kiin gjøres enklest mulig.

Titak 3: DrOne
Drone eret førerløstfly somtilnåi hovedsak
har blitt brUkt til militære formåL. Arbeidsgruppen

viser til en sivil mOdell som kan brukéstil
å overvåke spésielt utsatte strekninger-På
dronen monteres et infrarødt kamera som
fungerer sOm sensor Og automatisk alarmerer
veddeteksjonavdyt Dronen kan påmOnteres

sirene som kan drive reinen vekk frajernbanen.
Flertallet igruppenanbefaleratdét tas initiativ

til et pilotprosjekt somutprøverdronesomet
tiltak for å øke tilsynet av jernbanelinja.

Tiltak4:NOfeiii:e.~. usynligegJerder
Tiltaket garut på at dyrene skal bære halsbånd
somdefinerer usynlige grenser ved hjelp av
gps'-tèknölogLDetutløsesen lyd når reinen
l;lir lokalisert ved jernbanelinja.Oess nærmere
reinen kom merli nja, dess høyere blir lyden.
IntenSjonen er at reinenskalsnu ogiøpe vekk
fra linja. produktettestes vinteren 201 0/2011.

Vurdering av forslag fraarbéidsgruppe
Nordland. . . .
Jernbariëverketgaven (foreløpig) till;ake-
rneldirigpåforslagenei rapporten i brev til
Sa rnferd selsdepa rternentet 2 ,septem ber 2010

og det henvisestil dette.

Fra Sarrf~rdselsdeparternentets brev til
Fylkesri¡innen i Nordland 12.riovernber2010;
"Foråstyrkearbeidèt. med å.redusere.antall
dyrepakjørslermed tOg. har gitt Jernbaneverket
ioppdragå.utarbeideen.handlingsplan som
skal kartlegge omfanget av dyrepåkjørsler
sarnfatdeh skaÎjnneholdetiltakrnot påkjørsler.
sómergodt tilpasset lokale behoV. I denne

samrnenhèngerdetnaturlig at Jernbaneverket
vurderer ¡irbeids9rui:pasUtredning.;. ...

..;Jegharogsålagttil grunnatlókalè sam"
a rbeid sti Itak. prioriteres."

På bÇi kg runn aV dette har JernbanevèrkÉ!t

vurdertfoislagene fra arbeidsgruppen i

Nordlaiidpåiiytf i forbindelse med otarbeid-
elseavcJennehandUngsplanen.

Permanénte gjerder erdet mest effektive
tiltakètog oppfyller i dette tilfellet krav orr
naturlige krysningspunkter Qver/undersporet

(tllnnellk\.lvert). Nårdetgjelderdélstreknin"
genesomerJoresl.ått .mener arbeidsgnJppen
atdelstrekning.l (Lønsdal-KJernånasenca

6,lkmjf.itedlegg 3 rad 33) ogdélstrekning;2
(Kjernår1a~en.varghola c¡i7,3krnjfvedlegg 3

.. radB) børprioriteres.
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Dette krever nært samarbeid mellom partene
bL.a. om finansiering. En modell som kan
vurderes er et spleiselag der Jernbaneverket

bistår med gjerdemateriell, nødvendig tran-
sport på linjen og sikkerhetsvakt. Reindrifts-
næringaselv sørger for oppsetting av selve
gjerdet og kostnader ved dette. Dette er på
samme måten som Jernbaneverket sam-
arbeider med husdyreiere/saueeiere langs
Nordlandsbanen.

For at dette tiltaket skal kunne iverksettes må
det forhandles fram en avtale om hvordan
de ulike partene skal bidra. herunder avklare
hvem som skal ta på seg ansvaret for vedlike-
hold. Arbeidsgruppen mener reindriftsforvalt-
ningen bør ta dette ansvaret,

Midlertidige beredskapsgjerder er omtalt
s.14.1 og med at antallet påkJørte dyr økte der

tiltaket ble prøvd vinteren 20lOer det tvilsomt
ömtiltaket har effekt.

Arbeidsgruppen ser det som lite aktuelt å
satse på elektroniske gjerder da disse er for
lite utprøvd pr. dato. Drone har alt for kort
rekkevidde og driftstid og krever også at tog-
selskapene godtar å motta løpende varslinger
om dyr nært sporet. Drone anses derfor som
lite aktuelt.

Det beste alternativet tilperrnanente gjerder
erå prøve å holde dyrene på steder langt
unna Jernbanesporet ved hjelp av intensivert
tilsyn eller liknende.

NB: Jernbaneverket har ikke generell gjerdeplikt



3.3 Aktuelle tiltak sau
Tabell 6 viser hvilke strekninger som hadde
flere enn 50 påkjørte sau per mil i perioden
2000-2009 dvs mer enn 0,5 påkjørte sau per
km per år. Når det gjelder tiltak for å redusere
påkjørsler av sau bør disse strekningene ha
høy prioritet. Se tabell 6.

Gjerder
Gjerder er et tiltak som ofte ønskes av hus-
dyreiere men Jernbaneverket har ikke generell
gjerdeplikt. i tilegg til de juridiske problem-
stillingene ved gjerder er det andre ulemper.
Kostnadene ved å sette opp gjerder er høye
og i tillegg er det kostnader ved å holde
gjerdene vedlike. Kostnadene til gjerde for
sau er rimeligere enn viltgjerder og gjerde for
reinsdyr. Jernbaneverket har i enkelte tilfeller
finansiert gjerdemateriell for grunneiere
som tar ansvar for å sette opp og vedlike-
holde gjerdene selv. Se eksempel på avtale i
vedlegg.

Det er satt opp gjerder langs Gardermobanen,
Trønderbanen, Nordlandsbanen og Røros- og
Solørbanen.

På Bergensbanen praktiseres en ordning med
midlertidig gjerde for sau. Gjerdet settes opp
vårIsommer og tas ned om høsten.

I forbindelse med påkjørsler av sau på Dovre
har Jernbaneverket hatt dialog med Norges

Tabell 6

. Dovre- og Trønderbanen

Bondelag og Norges bonde og småbrukarlag
sentralt når det gjelder tiltak for redusere
påkjørsel av husdyr, særlig sau. Det er ønskelig
å utvide samarbeidettil å omfatte lokallag av

bøndenes organisasjoner.

På Raumabanen er det inngått avtale med
Lesja Avløysarring angående gjerde for
husdyr. Lesja Avløysarring utfører alt arbeid
ut i fra en felles prioritering om hvor, innenfor
en avtalt ramme, og Jernbaneverket holder
materielL.

Det antas at det finnes muligheter til å
redusere sannsynligheten for at sauer oppholder
seg langs jernbanesporet og blir påkjørt av
tog gjennom tilsyn, bedre varsling osv.
Jernbaneverket har ingen myndighet i forhold
til forvaltning av sau derfor er denne type
tiltak lite aktuelle med mindre landbruksfor-
valtningenlhusdyreiere selv tar tak i dette
f.eks. i samarbeidsgrupper som nevnt i
kapittelet om samarbeid.

3.4 FOU tiltak

Prøveprosjektet med strømgjerde og saltlinjer
Hallingdal er omtalt i kap 3.1. Hvorvidt det er
aktuelt å prøve ut andre tiltak bør vurderes
løpende.

Antall sau 2000-2009

73

63

59

59

55

51

51

50
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4.1 Dagens organisering
- eksempler på samarbeidsgrup-
per lokalt/regionalt

Etablering av samarbeidsgrupper mellom
Jernbaneverket, kommuner og andre for-
valtningsmyndigheter er et virkemiddel for å
sikre at de beste tiltak blir gjennomført på den
enkelte strekning. Etablering og drift av slike
grupper kan gi mer effektiv forebygging av
påkjørsler gjennom samarbeid, informasjons-
utveksling, spleiselag osv.

Eksempel:
Dagens organisering av samarbeid om fore-
byggende tiltak langs Nordlandsbanen og
Meråkerbanen:
i prosjektet i Nordland deltar representanter
fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og de
syv kommunene som Nordlandsbanen går
gjennom. Dessuten er miljøvernavdelingen og
landbruksavdelingen hos fylkesmannen repre-
sentert. Samarbeidet gjelder påkjørsler av dyr
på jernbanen (ikke veg). Hensikten er å koor-
dinere innsatsen på tvers av grensene mellom
kommuner og etater for å oppnå størst mulig
effekt av tiltakene. Samarbeidet foregår i to
arbeidsgrupper og en styringsgruppe.
Arbeidsgruppene fremmer forslag til tiltak
som legges frem for styringsgruppen. Når
tiltakene er godkjent har arbeidsgruppene
ansvar for gjennomføring og senere oppfølging
og evaluering. Styringsgruppen rapporterer om
status for prosjektet til egne organisasjoner.
Se vedlegg S for nærmere beskrivelse.

Vilt/rein - Trafikk i Nord-Trøndelag
I Nord-Trøndelag er det årlig fra 2002 avsatt

ca. kr. 1 mil til gjennomføring av tiltak for å
redusere viltpåkjørslene langs vei og jernbane
i Nord-Trøndelag. Følgende etaterlorganer
bidrar med midler og utgjør representasjonen
i en styringsgruppe: Statens vegvesen,
Jernbaneverket, Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-
Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I tillegg har

reindriften via Reindriftskontoret i Nord-Trøndelag

avsatt midler til tiltak hvor det også forsøkes
gjennomført tiltak som samtidig skal redusere
faren for påkjørsler av rein i Nord-Trøndelag.

Styringsgruppen forvalter midlene og kommu-
nene kan søke om tildeling for å gjennomføre
konkrete tiltak for å redusere antall påkjørsler
eller til utvikling av nye tiltak. Hittil har ca.
90 prosent av de årlig bevilgede midler blitt
prioritert til skogrydding langs vei og jernbane.
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Samarbeid Rørosbanen:
Samarbeidsprosjekter på Rørosbanen startet i
2000 med prosjektet Elg og Trafikk. Prosjektet
varte ut 2004.

Samarbeidspartnere: Høgskolen i Hedmark,
Statens vegvesen, Storelvdal Grunneierforening,
Storelvdal Kommune og Jernbaneverket.

Det ble utprøvd mange forskjellige tiltak som:
Skyting med gummikuler, påføring av luktstoffer,
viltspeil, foring, brøyting, skogrydding.

Siden har samarbeidet mellom Storelvdal
kommune, Statens vegvesen, Storelvdal
Grunneierforening og Jernbaneverket fortsatt.

Tiltak som blir utført er skogrydding, foring,
brøyting av veger og regulering av bestand.
Det er årlige møter for å oppsummere erfaringer
og vurdere nye tiltak.

Fra 2004 er det blitt etablert lignende sam-
arbeidsgrupper også i Rendalen kommune,
Tynset kommune, Tolga kommune, Os
kommune, Røros kommune, Holtålen
kommune og Midtre Gauldal kommune.

Trafikktryggleik Hallingdal
Trafikktryggleik Hallingdal er et bredt anlagt
femårig trafikksikkerhetsprosjekt (oppstart
2007) eid av regionrådet for HallingdaL.
Trygg trafikk, politimesteren, lokalt politi,
utrykkingspolitiet, regionrådet og Gjensidige
Hallingdal sitter i styringsgruppa og deltar
i ulike aktiviteter. Prosjektet "Vilt og trafikk i
Hallingdal" (oppstart 2010) er et samarbeids-
prosjekt mellom Trafikktryggleik Hallingdal,
viltnemndene i HallingdaL, Statens vegvesen,
Jernbaneverket, politiet. i dette prosjektet
pågår bl.a utprøving av følgende tiltak: elektriske
gjerder for vilt, saltlinjer. Samarbeidet gjelder
forebyggende tiltak både på veg og bane.

Samarbeidet i Hallingdal har ført til iverk-
setting av tre viktige tiltak for å redusere
påkjørsel av elg. For tre år siden tok noen av
kommunene grep og økte kvotene for elg med
30 prosent. Det praktiseres også vinterjakt
på elg fram til 23.desember. i tilegg har
Jernbaneverket ryddet skog langs jernbanen.
Antallet påkjørte elg er kraftig redusert fra 108
påkjørte dyr i perioden fra april 2007 til mars

2008, via 67 påkjørte dyr året etter, og til4S på-
kjørte dyr fra april 2009 til mars 2010. Dette er et
godt eksempel på at det er mulig å oppnå reduk-

sjon i antall påkjørte dyr hvis alle parter bidrar.



Arbeidsgruppen anbefaler at Jernbaneverket
viderefører deltakelse i de omtalte sam-
arbeidsgruppene og støtter etablering av
slikt samarbeid andre steder med mange
påkjørsler. Det vil være en styrke at midler
fra Jernbaneverket til forebyggende tiltak
kanaliseres gjennom slike samarbeidsgrupper.
Prosjekter som gjennomføres i regi av slike
samarbeidsgrupper bør derfor ha høy prioritet
i Jernbaneverkets handlingsplan.

Statens Vegvesen, Direktoratet for naturfor-
valtning og Jernbaneverket vurdererIdrøfter
for tiden et forslag angående opprettelse av et
nasjonalt råd for å redusere antall viltulykker.

4.2 Forslag til organisering og
prioriteringer 2012-2017

Som omtalt i kapittel 2.2 er det behov for
samarbeid for at Jernbaneverkets mål om å
redusere antallet påkjørte dyr skal kunne nås.

Tabell 7
Ansvarsområde
Nordlandsbanen
Røros-

Dovre-

Det etableres rapporteringsrutiner for gjen-
nomføringen av tiltak.

Banesjefene tar initiativ til å videreføre
samarbeidsprosjekter og etablere slike der
det er behov.

Banesjefene utarbeider årlig en plan for
dyrepåkjørselsreduserende tiltak langs sin
banestrekning i samarbeid med aktuelle
parter. Strekninger med flest påkjørsler skal
prioriteres først. Statistikk over påkjørte elg,
sau og reinsdyr i siste lO-årsperiode skal
legges til grunn. Jf. tabellene som er lagt inn
som vedlegg 3. Disse tabellene bør oppdateres
årlig slik at en hele tiden tar utgangspunktet i
utviklingen siste lO-årsperiode.

Disse tabellene som tar utgangspunkt i 10
km strekninger i en 10 årsperiode gir en grov
oversikt. Ved utarbeidelse av lokale tiltaksplaner

Denne planen er Jernbaneverkets overordnede
handlingsplan. Det bør legges opp til lokalt
samarbeid med Viltforvaltningen og reindrifts-
næringen om planlegging og gjennomføring
av tiltak. For tiltak ang. sau og andre husdyr
er samarbeid med kommunal landbruks for-

valtning ogleller bøndenes organisasjoner
aktuelt. Det bør bygges videre på eksisterende
modeller for samarbeidsgrupper. (se beskri-
velse i 4.1) Erfaringene fra disse gruppene er at
det er viktig å ha en pådriver i hver gruppe.

Det foreslås at bevilgninger til forebygging
av dyrepåkjørsler over Jernbaneverkets bud-
sjett fordeles til banesjefområdene etter en
fordelingsnøkkel basert på prinsippet om at
strekninger med høyest antall påkjørte elg,
sau, rein i perioden 2000-2009 bør prioriteres
først. De banestrekningene som hver for seg
har mindre enn S prosent av påkjørte elg,
sau, rein i perioden deler en fellespott på 12
prosent. Dette gir følgende fordelingsnøkkel:

Andel prosent....... . .. ....
35

20

14

7

12

12

må hver enkelt 10 km strekning analyseres
nærmere slik at en får mer informasjon om det
f.eks er spesielle punkter langs strekningene
som er særlig utsatt for dyre påkjørseL.

Eksempel på slik analyse er vist i vedlegg 4.

Som ledd i vurderingen av behovet for tiltak er
det også viktig å analysere nærmere hvordan
utviklingen har vært for hver dyreart innenfor
siste lO-årsperiode.

Ved utarbeidelsen av tiltaksplanene lokalt bør
Jernbaneverket legge vekt på de vurderinger
og prioriteringer som framgår av kapittel 3.

I forbindelse med samarbeid med kommu-
nene vil det også være nyttig å lage kom-
munevis oversikt der statistikk for påkjørsler
av dyr sammenstilles med tall for bestandl
jaktuttak. Kommuner som viser vilje til å
øke kvotene på elg for å bidra til å redusere
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antall elg påkjørsler bør prioriteres særskilt
fra Jernbaneverkets side.

Et minimumskrav fra Jernbaneverkets side er
at Jernbaneverkets statistikk over påkjørslene
skal tillegges vekt ved prioritering av tiltak.

I strekningsoversikten i vedlegg 3, som
viser antall elg, sau, rein påkjørt i perioden
2000-2009 er også lagt inn opplysninger om
gjennomførte tiltak og behov for nye tiltak.
Disse opplysningene inngår som grunnlag for
utarbeidelse av mer detaljerte planer lokalt.

Forslag til ansvarsforhold/rollefordeling:
Fylke/kommunale viltforvaltningerl
rei n d riftsfo rva It n i ng/rei n beited i stri kter:

- definere behovlbeskrive tiltak/prioritere/
utarbeide framdriftsplaner

- definere behov for involvering fra andre
(g ru n nei e relel g d i stri kte r)

sette resultatmål (2S prosent reduksjon fra
resultat 2007)

- planlegge og gjennomføre prioriterte tiltak
- rapportere

Jernbaneverket
- Økonomi

- Bistå i planleggingsfasen

4.3 Kategorisering av tiltak - drift
og vedlikehold eller investeringer

I brev fra Samferdselsdepartementet S.
oktober 2010 står det: "I planen ber vi også
redegjort for hvilke type tiltak som inngår
som en naturlig del av Jernbaneverkets drift
og vedlikehold jernbaneinfrastrukturen og
hva som bør kategoriseres som investeringer
og inngår som del av programområdet, for
eksempel under "Sikkerhet og miljø".

i

Som følge av at det her foreslås at de konkrete
handlingsplanene skal utarbeides lokalt har
en ikke i forkant opplyninger om hvor stor
del aven årlig bevilgning som bør settes av til
tiltak definert som drift og vedlikehold versus
investeringer.

Erfaringene fra de siste år er imidlertid at det
mest brukte tiltaket fra Jernbaneverkets side
har vært vegetasjonsrydding. Det er stort
behov for å følge opp de siste års vegeta-
sjonsrydding (fase 1) med tiltak for å holde
vegetasjonen nede (fase 2 og 3). Dersom de
ulike fasene av vegetasjonsrydding fortsatt
skal kategoriseres som et vedlikeholdstiltak
er det viktigere at det settes av midler til
forebygging av dyrepåkjørsel innenfor posten
drift og vedlikehold enn innenfor investering.
På den annen side kan den store økningen i
antall påkjørte reinsdyr medføre ønskerIkrav
om oppsetting av gjerde på de belastede
strekningene på Saltfjellet, noe som vil med-
føre midler til investering.

4.4 2012-2013
Det anbefales at banesjefene via lokalt
samarbeid gjennomfører lokale tiltaksplaner
for årene 2012 og 2013. Året 2011 trengs for å
lage planer, avtaler samt prosjektere for 2012.

4.5 Forholdet til
handlingsprogram 2014-2017

Basert på erfaringene med samarbeid og
gjennomføring av planer for 2012 og 2013,
og utviklingen når det gjelder påkjørte dyr,
utarbeides innspill til videreføring av arbeidet
i perioden 2014-2017 som kan innpasses i
Jernbaneverkets handlingsprogram for denne
perioden.

r 1:::iÏ~¡i~ßi:z:ilE;(::::,~~~::,):----I":""",,g
fôring,br~ytin~,.vedlike.liold.av.gJerder.. ....Oppsett.~v.ulike.typer.gJerd~,.f~IJnapa55asJer

~.. -.. ~ ~ -.-- --- - - - - - ------ - - --- ---- --- - - - - --------------------- - - - ----- - - -- - - ------ _. _. - -- ----- - --------- - - -- - - - - -- - --------- - - - - - - - - --.---_.- --~
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Tekst frå Samferdselsdepartementet
Prop.1 S (2010-2011) for budsjettåret 2011 side 141 :

Tiltak mot dyrepåkjørsler
Særskilte tiltak mot dyrepåkjørsler inngår i
programområdet sikkerhet og miljø, men
mange tiltak mot dyrepåkjørsler gjennomføres
også innenfor post 23 Drift og vedlikehold

(snø- og vegetasjonsrydding, vedlikehold av
gjerder m.m.) Dyrepåkjørsler på jernbanen
er et problem, både for dyrevelferden, for
trafikkavviklingen på jernbanen og for
lokførere og personell som berøres. Omfanget
varierer fra år til år og med årstidene. Antall
påkjørsler har økt noe de siste årene. Sam-
ferdselsdepartementet er opptatt av at det
iverksettes tiltak som reduserer antall
dyrepåkjørsler. For å styrke dette arbeidet
har Samferdselsdepartementet bedt
Jernbaneverket om å utarbeide en handlings-
plan for å få redusert omfanget av påkjørsler.
Handlingsplanen skal omfatte en kartlegging

av omfanget for å få identifisert særskilte
behov og hva som er de mest egnede tiltak
for ulike dyregrupper, slik at tiltakene blir godt
tilpasset lokale behov og er i samsvar med mål
om å ivareta biologisk mangfold.

12011 settes det av inntil 5 milL. kr til tiltak mot
dyrepåkjørsler på programområdet sikkerhet
og miljø. Samferdselsdepartementet legger
opp til å prioritere samarbeidsprosjekter hvor
lokale myndigheter ogleller grunniere også
bidrar med midler. I tillegg settes det av inntil
S milL. kr på post 23 Drift og vedlikehold.
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.
DET KONGELIGE

SAMF ERD SELSDEPARTE MENT

6. 10. 2010

JERNBANEVERKET K..kode

Jenibaneverket
Postboks 4350
2308 HA

Dere ref V~ref
09/698-EW

Dåto

05.10.2010

HaidlgsPlamòtdytepåkørsler med tog

Sarerdselsdeparementetviser ti tldllere korrespondanse og ti møte mellom

Samerdse1sdeparementet og Jernbaneverket om tiltaIdor å redusere antal dyre-
påkjørsler med tog, herunder vår oversendelse av rapport om tita mot påkørsel av

rein på Saltfelletsom ble utabeidet aven arbeidsgrppe nedsatt av Fylkesmanen i
Nordland.

Atta dyrepåkjørsler med tog varerer fra år til år og gjennom året, blant anet som en
følge av snømengde/dyrenes trekknster og tigangen påfòr. Saerdselsdepar

mentet er opptatt av at detiverksettes gode tilta på både kort og lang sikt som
reduserer antallet påkjørsler, satidig som det er nødvendig å sike at påkørt dyr ta
hånd om på enbestmul måte. De siste årene er det gjort mye godt arbeid i

Jenibaneverket når det gjelder forebyggendetilta.1'ett gjelder også tita som ska

nimere dyreplagenei forbindelse med påkørsler.

Når detgje1deroppfølglg i forbindelse med påkørsler er vi godt kjent med at
Jernbaneverket, i samarbeid med NSB. har gjennomfrt kursi ferdseIlangs spor for
kommunenesfallvitgrpper sUkat dÎssebli midre avhengig av å vente på
Jenibaneverketssìkerhetsmanved påkjørsler. Dette er et titak som kan redusere
tiden det ta fra påkørsel finer stèd ti. avlivig kan skje.

Vi er ogšåinomiert om atJernbaneverkethar ryddet skog og gjennomfrt sprøyg på
dernestbelastede strekngene. I tillegg ble det i viter ogSå gjennomfrt aktte tita
.somb1.a.oppkjørig av ledeveier langs sporet,midlertdige gjerder og forig.

Samerdselsdeparementé ønsker imdlertd å styke arbeidet med å begrense anta

dyrepåkørsler. Dette er begnnnet med at dyrepåkørsler har blitt mer fokusert som et

Postaree:
PoSibks 80\.0 pep
0030 OSLO

TeieCon
22249090/22248301
Org.nr.:
9724J 9Q4

ve:- og banavdelingen
TeieCak:
22242780

Sii~$!dll'
EirikW..m Braland
22248334

KOntoradse:
Akersil 59
www regjeringen.no/sd.
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problem både ut fra hensynet til dyrevelferd. men også ut fra hensynet til traf-

avven på jernbanen og for lokfrere og personell som berøres. På denne
baknn ber vi om at J el1baneverket utabeider en handligsplan for å redusere
omfanet av dyrepåkjørsler.

Handlingsplanen skal on:atte en kareggig av ömfangetav påkjørsler for å få
identisert særskilte behov og hva som er de mest hensiktsmessige tiltaene for ulie
dyregrpper. Det er viktg a:t konkrete tiltaene bli godt tilpaS$etlokale behov og er i
samsvar med mål om å ivaeta biologisk mangfold. Handligsplanenskàlvidere
baseres pâ en 

VUderig 
av hva som er demestkostiadseffektVe titaene. Vi ber også

om at det prioriteres Sámarbeidsprosjekter hvor lokae myndiheter og/eller grnn.

eiere også bidratmed midler. Etter Saerdselsdeparementetvuderig er et sli
samarbeid hvor også andre berørte parer bldrarmedpenger, vikt fOr å gjøre de
ritie tiltaene der efekten av pnoriterterrdlerbll størSt.

Samerdselsdeparementetserfor seg atJernbaneverket lager en handligspla som i

tørsteomgan delter en av~enset tidspenodepå6 år, fra2012 til og med 2017. Videre
ber vi Jernbaneverket vudere om det vilvære hensiksmessig å innleine handligs-
planenUernbaneverketsforslag til NT 20R2023. For å få en realstisk handligsplan
ber vi om at! ernbaneverket som enpl¡uorutsetning, legger ti gren statlg

bevilgg på gjennomsnitt 10 nill. kr pr år i planperioden. I planen ber vi også
redegjort for hviketye tita sominngår $Omen natulig del av Jettbaneverkets drl
ogvedlikth~ldjembaneinasttren og hva som bør kategoriseres. $Om

investeringeroginngår s?m en del av progriiområdet, foreksempel under"$ikerhet
ognûjø". Jérnbaneverketbørvurdereomdet kan værehensikmessigå etablere en
kontat med Stiten$ vegvesen i forbindelsèmedutabeidelsenavplanen, bL.a. for å
l~re av hveran4reseri¡iriger. Når det gjelder titi mot dyrepåkørsler i 2011, vi

Saerdselsdeparmentet koine tilbake ti dett i sitt tideligsbrev ti
Jernbaneverket før 20llbudsjettet.

Vi ber om at utkast til handligsplan som bL.a. kan dane grplaget for utabeidelsen
av 2012"budsjettt, oversendes Samerdselsdeparementet inen utgangen av februar~L ..
Medhisen

&cJ ~ r: /ìMJ", Lj
FredrlkBlrkheim Aresen e.f.

$~ vJO-~l?--_
Eir Wærn Bratland '

f'
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strekiing Antallelg, :
sau, rein,

2000'2009 .

2 . .Majavatn -Svenningdal

km 330- km 340 21 ;

. Bolna - Lønsdal km
580-km590

..................................................

204 ,

. 4 . Hartan - Lassemoen

kri240'km250. 198 ,

. Bolna - Lønsdal

km S90 - km 600 194 :

. Stod - Siarrgrasmyra

km 150. km 160

7 . Koppang -Atna

km 250 ~ km 260

183
.."..--.-.-......-..-...,,--...... .-

160 :

124 :.
... ...... :..... .-.-:-...... .:.. ...-.........~...

11 ·

115 '

16 . Bolna, Lønsdal

km510" km 580

iiïï.Mäjä;¡äìii:s~èii;¡iiigdäi......
km 320-km 330

iäiiGùdK~Köiirièrä...
km80-km 90 .

i'Jï.M~jäväiii.:svèiiriirigdäi...
km 340'km3S0

ië)"ïï '.Hin'e'städ::Äïvdäï" .......... .... ......................,
km 290.- km 300
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km 440, km 4S0
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.......................:...:.;...

98 ,

22 . Svenningdal- Trofors
km 360 - km 370

23. Atna -Hanestad

.km 27, km 280 94 :
. . ..... ... ... . -" .. . . .. .. c. . . .-... .. ., ... ... ..... .-.. .. .. . .. . ~ . '.""

24lll Gtong - Harran
.km 230-km 240
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.93 .

Behov for
nye tiltak

Ikkeiyddet etter
2.007/2008 ingen Behov forrydding

tiltak ang. tamréin og tamrein tilak

...................lkkëäkïùeïiiiëd.. ..
gjerde, behov for
inteosiverHilsyn

.L...i.~eite~~ri~~~~

21 ,15
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Behovforsprøyting . ...............Gr~n9
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..5ieinkjer
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5altdal
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Meråker
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Meråker
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Rendalen

Oppdal/Rennebu
........-.......................
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............Šiö;~Ei;¡dälï

Rendalen

~ron.g

Antall elg, :

sau; rein,
2000 .

Antall elg, .
$au, rein .

2009

Utviklingen i
perioden

. Lønsdal-Rognankm610,km620 144 ·
9i1Köppäiig.~Äiiiä ............km 260, km L7 .1~L,4 .. ...... ....................~1_
10. Glåmos' Haltdalenkm420-km430 no : 6 '
úiliièiiä:opphùs'.... ....

km.190-km200 126' . .2
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km 150" km160124 d . 11 . 22 ·
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km 310~ km 380
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15 . Trofors. Kvalfors
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Status for
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ryddingsprosjekt
(sPA200.2013)

Status for
lokale tiltak

23 38 15

25 -17 ...............lnge.n.til~~k
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11 10
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15 14 · ,Rydda 2009,2010,
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i 2010
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i 2001'2008

11
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10 15
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11 1.'
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. Delvis rydda
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Behovfor sprøyting;

Delvis rydda i .. behliv for

2001-2010 . tilaktamréin

Akutlilak6ëhö¡;¡ö;
(alpingjerde) . permanent
pr~~dl010 . gjerde tamrein

Rydda 2009

Montertl,5 km
..sirøl1,~jerd)?010

Delvis rydda

2001-1010

Strekning Antall elg,
sau, rein

2000'2009

Antall elg,
sau, rein

2000

Utviklingim i
perioden

Status for
vegetasjôns-

ryddingsprosjelr
(SPA 2008.2013)

Status for
lokale tiltak

Antall elg,
sau,rein

2009

25 . Stod -5tarrgrasmyra

km 160 ,km 170
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:....;...................;...
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...................-........,...,.........,....
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31 . Oteråga - Bodø

km 700-km 710 89 o

33 . Lønsdal- Rogrian

km600.'km610

. ....................

..'"..........~88 13 13
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8 . Rydda 2006
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Botla
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Bodø
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......,.Gr~~9
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......~ams~kliga~.
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...:Grongl~n~sa

Oovre

Miôire Gauldal
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Rana

~t~r"Elvòal

...~arns~kogan
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Strekning Antall elg, Antall elg, Antall elg, Utviklingen i Status for Status for Behov for Kommune
sau, rein sau, rein sau, rein perioden vegetasjons' lokale tiltak nye tiltak

2000.2009 2000 2009 ryddingsprosjekt
(SPA 2003.2013) 

AI-Hol

Rydda 2009

50
Sproytinqkm 230 - km 240 68 2 6 4 iil

5 l . Jaren - Eina
Ri'dda 2009km 80 - km 90 66 3 5 2 Gran

52 . Lønsdal- Rognan

Rydda 2001-2010
Beliov for

km 630 - km 640 65 14 9 -5 tiltak tamrein Saltdal

53 . Grøng - Harran

Rydda 2001-2010 for spr~;~r~~ Grongkm 220- km 230 64 2 7 S

54 . Tolga - Os

km 370 - km 380 64 9 6 -3 Os

S5 . Drevvatn - Bjerka
Rydda 2001-2010km 460- km 470 62 5 8 3 Hemnes

56 .', --,.. n.

km 680 - km 690 61 2 3 1 fauske

57 . Agle - Grong

Rydda 2001-2010km 190- km 200 60 6 4 -2 Snåsa

58 . Dunderland - Bolna
Rydda 2001-2010km 560 - km 570 60 8 14 6 Rana

59 . fakstua ' Hjerkinn 375-380

km 370 - km 380 60 3 4 1 rydda 2010 Dovre

60 . 5tarrgrasmyra . Snåsa
Rydda 2001-2010km 170 - km 180 59 11 7 -4 5nåsa

61 . Hjerkinn - Kongsvoll
Oppdalkm 380- km 390 58 5 O -5

62 Torpo- Ai

km 220 - km 230 58 2 8 6 Rydda 2009 5prøytinq Ai

63 . Haltdalen, Singsås

km 450- km 460 57 1 5 4 Holtålen

64 . Rudstad - Rena

Rydda 2008km 180 - km 190 57 9 6 -3 Amot

65
D

k~i70-km 180 56 O 7 7 Rydda 2009 Sprøytinq Nes

66 flå - Berglieirn
Rydda 2009 Sprøytinqkm 150-km 160 54 O 5 5 flå

67 flå - Berglieim
Rydda 2009 Sproytinqkm 160-km 170 54 3 12 9 flåm es 

68 . ,."roy,' ':i~'
km 190-kni 200 54 2 7 5 Oyer

69 . Mosjøen - Drevvatn

Ryddinq 2009 Beliov for sprøytinqkm 420- km 430 53 O 9 9 Vefsn

70 . Tynset -Tolga
folgakm 360- km 370 53 6 1 -5

71 .
rYddaYkmkm 430, km 440 52 15 5 .10 i 2010 Holtålen

72 . Lonsdal- Rognan Beliovfor

km 620 - km 630 52 3 2 -1 tiltak tamrein Saltdal

73 . D
r.."

km 470. km 480 51 2 4 2 Rydda 2009 Renneliu

74 .
km 350 - kn;'3ÏíO ~Y~dJ:i2-36050 2 5 3 2009 Lesja

75 . Elverum - Rudstad

Rydda 2005km 160 - km 170 50 2 3 1 Elverum

. Nordlandsbanen

. Dovre- og Trønderbanen

. Røros- og Solørbanen

. Dovre-, Gjøvik- og Raumabanen

Bergensbanen
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. Oppfølging og evalperiilgav iverksatte tiltak.

. Rapportere

ArbeidsgruppenéS. mandat:

. Foreslå aktuelle tiltak

.Prioritere tiltakinnenfor E1getområd.e/strekning:

. Utårbeide 5- og 10 års tiltaksplaner
for egE1tområdé/strekning

. Legge fram planer for. godkje. niliilg
i styringsgruppa påfylkeshivå.

. Gjehnomføre godkjenté tiltàkspl¡¡ner

. Oppfølging og évallléring av iverksatte tiltak.

. Rapportere

StyringsgruppèhS mandat:
. Godkjenning evt. prioritering av foresl;llte tiltak
. PrioritE1ringav tiitakmE1l1omarbéidsgruppenE1

.UtarbeidE1finansieringsplanE1rfor .
gjennomføringavprioriterte tiltak.

.Jnrikalletilmøteri styringsgruppa:
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Tiltøksrøpport/
Rapplt fo,.byrg.nd. tllrak mot vllrpdkpu/l, IaIlS Nardlandsban.n I Nordland (~
O., fori,'t's..1 ínosits Ito",) dV . t Id v"rds tl"stl ~r 1'0 rr d,I¡"I(I"t lim"

kommun. Arstall:
... Itl ie " J " '.

$i",kuh)'l iildriqwt.""
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AVTALE

OM

. FOREByGGENDE TILTAK MØT PÁKJ0øsEL AVllUSDYR

1.Pa11el'
JcnibuiwerklvlbsjerNordliudSban (mV)
:Pboks 4350. .210à llamør

. Hllyreicr: . Ha Ailùøm Kv.¡lfo, Kvalfór.i; 86$:$ MQsjØëll

Konlrfkhi,b,it . . .. ... . .. .. .. . . ...
. 0pPtllDovgjererpllhø-yvenslrebee$ider av ~pore,iom forbme tiltok 11101
.p.1Qøl'lav hus)' sornbèi1et lans i,emi"iiporei plNordIandsbanlr

cn; kJû...,..~ 1ilca, km

mellornll(nsjQß.og .

~.G1.d".ets~l'iJ . . .. .
AvI8Ien8ield~rtoren IQ-lriperiode fm uirifischtø.

KVlllfoÇ.dell...-008

I j.t~I! . otfii ii'¡ .,. ."'.. îi ..~.. ..,.",."i1... li ","i_ii.. .,¡i .a... ....

Hans AlbjømKvålCors busdyricr
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Hjnrteviltregisteret - Endre Page 1 of2

Hj.'rteviltre
Mine registreringer
Velg område og periode du vil se rapporter fra.

Kommune

11841 IF3luski:

Fra dato

lo i.o 1.0 1QJ

Til dato

l14.10.2Qi I Excell ~ Icsvl

Kommune Sted

Øvre Valnesfjord

Ârsak
Andre årsaker

Slett

Se

Utfall

Avlivet etter ettersøk

Oato Art

ElgEndre 1841 Fauske 01.01.2010

Endre 1841 Fauske 05.01.2010 Nordvik Elg Påkjørt av bil Avlivet på stedet Se
. _~__._ _'___.0' ___ __________ ____ ____ _..__~._ ____,_________~___~_

Endre 1841 Fauske 06.01.2010 Nordvik Elg PåkjØrt av bil Funnet død etter ettersøk Se--'--_~_-- -_~-~_--_._----_._-------- .~-_.__~_-----_~_-_~_---.-
Endre 1841 Fauske 22.01.2010 Vargåsen Elg Påkjørt av bil Dødt på stedet Se---_._-----_.._-----_~-_~----_. _._------_~-
Endre 1841 Fauske 31.01.2010 Stemland Elg Påkjørt av bil Dødt på stedet Se- ---_.,- __o __________~_ - _. ___ __ - - ___ _________.~__..___ ---'---.---------
Endre 1841 Fauske 26.02.2010 Stemland Elg Påkjørt av bil Ettersøk avsluttet-Ikke funnet Se
E~dre1~~ii-;~ske~0403.20W---~lk"i _ ___~___=~EI9 --~~- Dødt på stedet Se
Endre 1841 Fauske 21.03.2010 Stormoen Elg Andre årsaker Avlivet etter ettersøk Se

på kjørt av bil Se

Se

Se

Kvernflågtunnelen FriskmeldtElg-_~.
Elg Andre årsaker Dødt på stedet

Endre 1841 Fauske 25.04.2010

Endre 1841 Fauske Hjemgam, skesjen

Flisern Elg

09.06.2010

Andre årsaker Avlivet etter ettersøkEndre 1841 Fauske 28.06.2010

Endre 1841 Fauske 13.07.2010 Ved flseren Elg Påkjørt av bil Dødt på stedet-----------------------_~--_._---_..
Endre 1841 Fauske 28.07.2010 Meberget Elg PåkjØrt av bil Avlivet på stedet_~_----- --- -, _._---- -------_.--------- ---
Endre 1841 Fauske 23.08.2010 Ny Jord Rådyr Påkjørt av bil Dødt på stedet Se_~_-- ---_~_-- ----- ---- -_._------
Endre 1841 Fauske 29.08.2010 Røsvikkrysset Elg Påkjørt av bil Avlivet på stedet Se--_._----------------_~ ~_--- ----
Endre 1841 Fauske 09.09.2010 Vensetmyrene Elg Påkjørt av bil Dødt på stedet Se--------------_.------------- ._-----_._-_.~._..__._----
Endre 1841 Fauske 12.10.2010 Kobbsteinen Havørn Påkjørt av bil Avlivet på stedet Se~.~_- -- ___o __ ._._.__..____~.~____ .__~____.______ -. .-- -- -----.-. .-.-
Endre 1841 Fauske 17.10.2010 Stiåga Elg Andre årsaker Dødt på stedet Se-_.~ .__.__._-_._._--_._--- _.. ~ ~_._----_._------ ._~.~._--_._._..__._-_._- _.__..__~~
Endre 1841 Fauske 17.10.2010 Stiåga Elg Andre årsaker Avlivet på stedet Se_~_-~_-- ~~-- _._---_.- .__._---------_~__.__...~_._.__~
Endre 1841 Fauske 27.10.2010 vI MC~hytta på Âseng Rådyr Påkjørt av bil Dødt på stedet Se------_~_---_..._.._-----_._- ---------_.__._. .~----_.._-_~_---_._-_._..._._-_.- -_~_-
Endre 1841 Fauske 26.11.2010 Tuva Elg Påkjørt av bil Avlivet etter ettersøk Se._- .._----- _.__._--- _.._--_.__. .__.__~__..._----_.- ~__~_~__.__._._._--------- --_.- ._-----
Endre 1841 Fauske 26.11.2010 Holtan, ved Austerli Elg Påkjørt av bil Friskmeldt._--- - -- ._._--- .__._._. -- ----_.__.__~_~_._- - -------------_~---_._.-
Endre 1841 Fauske 29.11.2010 E6 vI bilopphøggingen Elg PåkjØrt av bil Friskmeidt Se-------_. -_~_-_._-_~---------_._----------
~~~i:~_~841 !~U.:~_~12.2010 _u_~~~__ Elg påKjørt av tf9 Dødt på stedet Se
Endre 1841 Fauske 06.12.2010 Nordvik v/Notberget Elg Påkjørt av bil Funnet død etter ettersøk Se----_.__._----_.._------------- ___o _...._ ___o ______....._. _._
Endre 1841 Fauske 07.12.2010 Ny Jord vI Holtankrysset Elg PåkjØrt av bil Friskmeldt Se-_.__. ._-_.._- --------- ------_~._----_.- ----_._.
Endre 1841 Fauske 11.12.2010 Tortenlivegen vI Løgavelen Elg PåkjØrt av bil Avlivet etter ettersøk Se------------
Endre 1841 Fauske 13.12.2010 Like sør for flsern Elg Påkjørt av bil

Endre 1841 Fauske 17.12.2010 Ny jord Elg Påkjørt av bil------------ - - _.__._-_.-
Endre 1841 Fauske 20.12.2010 Helskog Elg Påkjørt av bil~. .__~_- ----- -._~-
Endre 1841 Fauske 20.12.2010 Stokland Elg Påkjørt av bil Friskmeldt Se-------------_.._----_._----------------

Vensetmyrene Elg PåkjØrt av bil Friskmeldt Se-----_._--------------Elg PåkjØrt av bil Friskmeldt Se
__o __________.__._________.__ .___.____.__ ._

Elg Påkjørt av bil Ettersøk avsluttet~Ikke funnet Se
-------- .- -----------------_.__._---_._------Elg Andre årsaker Dødt på stedet Se
Elg Andre årsaker Dødt på stedet Se--_.~----_._-------------_._---
Elg Andre årsaker Dødt på stedet Se
Elg PåkjØrt av bil ' Friskmeldt . · 5:' - - ..

- --_~~- lPåkjørj,ay.tog/ D~~sted~t.- ------~S;-_._-~--
Elg Påkjørt av bil Avlivet på stedet Se--_.__.-
Eig 'Påkjørt av tog' Dødt på stedet Se

__1I1 '!;::__~ -.----.---.--..- -..-------
Rådyr på kjørt av bil Friskmeldt Se

----_. -- ._---_._-- - :_- - ._.__.._.~--

Elg PåkjØrt av bil Avlivet på stedet Se----~__._--_._--------
Endre 1841 Fauske 13.01.2011 Leireiva Elg Påkjørt av bil Friskmeldt Se
End;'e-ii Fauske 15.01.011 TÜ~ika---~-- -'-----ø~ailg"---i:Ødt på sted;---~------'S~
i;dre ~1841~;ke- 15.01.011KI~;;~';,-----~_--- Elg ,påkjør¡~~:tg Avlivet etter ettersøk -~S-;-- u
En~r~:~)84~~~~s-k-e __~~?:01.2011~~-- -_~_-_~EIg- =-:¡;åi(ci-;if---Friskm~ldt Se
Endre 1841 Fauske 18.01.2011 Holstad Elg PåkjØrt av bil Friskmeldt Se-_._------_~__~-".- ------_~---
Endre 1841 Fauske 18.01.2011 Røvik Elg Påkjørt av bil Friskmeldt Se---~----~--_~-_~_- ._~~~_-------- _.~_~__._._.._--_~._- -_._-_~_---
Endre 1841 Fauske 24.01.2011 Stemmarka Elg PåkjØrt av bil Avlivet etter ettersøk Se

Se

Se

Se

Friskmeldt Se

Dødt på stedet Se

Friskmeldt Se

Endre 1841 Fauske 20.12.2010

Endre 1841 Fauske 26.12.2010 Leivset

Endre Bådsvik1841 Fauske 30.12.2010

Endre 1841 Fauske 31.12.2010 Stiåga

1841 Fauske 31.12.2010 Stiåga--_~_--------------
1841 Fauske 31.12.2010 Stiåga

Endre

Endre... ...
1841 Fauske 02.01.2011 Venset

K;a~-
Endre

Endre 1841 Fauske 03.01.2011

Endre 1841 Fauske 06.01.2011 Holstad

Finëid7Endre 1841 Fauske 11.01.2011

Endre 1841 Fauske 11.01.2011 Venset

Endre 1841 Fauske 13.01.2011 Leirelva

http://ww.hjortevilt.no/F all vilt/Endre 14.10.201 L
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Kommune Sted Ärsak SlettUtfallDato Art

Endre 1841 Fauske 25.01.2011 Erikstad skole, fotballbanen Elg Felt som skadedyr Avlivet etter ettersøk Se-------- ------ --~---_._-----_.__.__.__._-- -_._~------ -- ----_.._---_.------- -~_._-_._---
Endr:._:~~l Fauske 26.01.011 .~~q¡set indre '. .____ __ __ ~~_ l!jørt av t02- Dødt p~ stedet ___.___ _____ m ~ _
Endre 1841 Fauske 26.01.2011 ,Klungset indre- Elg P~kjørt av-fóg" Dødt p~ stedet Se______ _~___.___ .___ ._ _.___~___ .. _ ~l!______ ....~ ~.._~.__.- _. ----..
Endre 1841 Fauske 07.02.2011 Uóšen; Søbbesvá Elg Ì'~kjørt~aÌl tog' Avlivet p~ stedet Se--_.._-- ._-- _._. -"-'- -~'! ~- ------- -~-~~-----_.- ------~-- ---------
Endre 1841 Fauske 07.02.2011.Uôsen, Søbbesva Elg P~kjØrt av tog Dødt p~ stedet Se___________ ~___~~~_ ,_~~~____._.______ -!3 .-----.
_'=_~ 1841 F~u_~=-__.!2.02.20i: _ uoseñ~~~."~s~~___ ____~___ p.~kj~aV t~.-___ Dødt p~ ~~~_________ ___~___
Endre 1841 Fauske 12.02.2011 Hellarmo Elg P~kjørt av bil Avlivet p~ stedet Se---------- --- ----- -- ____o __. ____ ___ ___ _,______ - .__~__ .--'-. - ------
Endre 1841 Fauske 13.02.2011 Moen Elg P~kjørt av bil Avlivet p~ stedet Se---- ._- ----- ----------- -- ----_..._-_.
Endre 1841 Fauske 16.02.2011 Venset Elg P~kjØrt av bil Friskmeldt

End;e- 1841 F~~~¡;--''n~02.2011 lNõl~iI$ -- -------------.-- --R~dyr--. påkjørt av t~g: Dødt på stedet _._--s-_____.____,____~~_""~~___________~__--~ --~~---.--~.----.--
Endre ~841F~~~e_ ~4.03.2~:!:N~ä."ik. ____ ~.!d~_ ~1"rt av.to,¡ ~~~dt p~ s~:.~=t___~.
Endre 1841 Fauske 26.02.2011 Venset R~dyr P~kjØrt av bil Dødt p~ stedet~~---- _. - - ---------- ------~. --~ -~,- ----_._- ._~--
Endre 1841 Fauske 10.03.2011 Klungset ytre Oter P~kjørt av bil Dødt p~ stedet-~--~-------~--- ~--_._._---
Endre 1841 Fauske 30.03.2011 Kobbstein R~dyr P~kjørt av bil Dødt p~ stedet---~_.~---_._-_.. _.__._------~---
Endre 1841 Fauske 08.07.2011 Ny Jord R~dyr P~kjØrt av bil

Se

Se

Se

Se

Se

Ettersøk avsluttet-Ikke funnet Se

65 funnet

DIREKTORATET FOR
NATURFORVAL.TNING

~aturdata.as
Hjorteviltregisteret drives av Naturdata as på oppdrag fra
Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt oss i Om Hjorteviltregisteret I

3-q lA -i d~ ir ~ Lt (' r-

-h , nU.

o~~ l
~ '20 l \ ~

2. o lb "
~ ~ -
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