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Høring av Jernbaneverkets handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog 
 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 
 

Som det nevnes i deres høringsbrev skal handlingsplanen fokusere på artene elg, reinsdyr og 

sau. Norsk Sau og Geit (NSG) stiller oss kritiske til at verken vi som fagorganisasjon for 

landets sauebønder og heller ikke Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) som er 

fagorganisasjon for reindriftsamene står oppført som høringsinstans på deres høringsliste. 

Med bakgrunn i hvilke dyreslag det skal fokuseres på i handlingsplanen skal ikke verken 

NSG eller NRL, bare få denne handlingsplanen videreformidlet ved en tilfeldighet.  

 

Vi stiller spørsmålstegn ved at høringsfristen bare er på ca. 1. mnd.  

 

Kap 1.2. Ansvarsforhold/rollefordeling 

Jernbaneverket skriver i avsnitt Jernbaneverket, kule punkt fire: ”Ved påkjørsel av dyr på 

jernbanen blir de fleste dyrene drept med en gang i sammenstøtet. Når det gjelder skadde dyr 

blir dette varslet slik at det kan igangsettes leting etter dyrene i regi av viltansvarlige i 

kommunen eller av dyreeiere”. 

 

NSG har følgende kommentarer: 

Det er positivt at Jernbaneverket varsler dyreeier ved skade av dyr slik at dyreeier kan 

igangsette leting. Se også vår kommentar nedenfor angående varsling om levende dyr på 

jernbanen.  
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Kap 3.3 Aktuelle tiltak sau 

Handlingsplanen innholder få konkrete tiltak mot dyrepåkjørsler av sau og andre husdyr med 

tog. Gang på gang nevnes det at det er viktig med samarbeid etter eksisterende modeller med 

kommuner, grunneiere og bønder for å sette opp gjerder. Som det påpekes av Jernbaneverket i 

handlingsplanen, er kostnadene ved å sette opp gjerder høye i tillegg til at de koster å 

vedlikeholde. Jernbaneverket skriver; ”det antas å redusere sannsynligheten for at sau 

hoppholder seg langs jernbanesporet og blir påkjørt av tog gjennom tilsyn, bedre varsling 

osv”. 

 

NSG har følgende kommentarer til dette:  

Det koster også tid og penger for bøndene sette opp og vedlikeholde gjerder langs 

jernbanenettet i Norge. Denne handlingsplanen og høringen burde vært satt på vent inntil 

høyesterett har kommet med en avgjørelse i gjerdesaken langs Dovrebanen. Som dere er kjent 

med konkluderte lagmannsretten den 17. juni 2011 at avtalen om gjerde hold langs 

Dovrebanen var varig, slik at staten har varig plikt til å holde ”lovlig gjerde” langs 

Dovrebanen og at avtale fremdeles gjelder.  

 

Det vises også til at dere har vært i dialog med Norges Bondelag og Norsk Bonde og 

Småbrukarlag i forbindelse med påkjørsler av sau på Dovrebanen. Vi stiller spørsmål ved at 

Norsk Sau og Geit ikke har blitt kontaktet i forbindelse med saken, jamfør vår kommentar 

innledningsvis.  

 

Vi er svært kritiske til at det ikke eksisterer noen rutiner i forhold til hva som skal gjøres for å 

forebygge påkjørsler når det varsles om levende dyr på jernbanen. En ansatt hos oss ringte 

selv inn og varslet om sau på jernbanen (Dovrebanen ved Halsettløkka litt nord for Oppdal 

stasjon ca kl. 17.30 den 23. september 2011), vedkommende ba om å få tilbakemelding fra 

Jernbaneverket om hva de aktet å gjøre for å varsle dyreeier og få dyrene bort fra jernbanen. 

Vi fikk da opplyst at lokfører varsles og at hastigheten settes ned på strekningen dyret er 

observert. Jernbaneverket foretar seg ingen ting annet enn reduksjon av hastighet på toget når 

det meldes om levende dyr på jernbanen. Vi observerte i dette tilfellet at det neste toget som 

passerte stedet ikke hadde nevneverdig mindre hastighet enn normalt på strekningen. Og 

hadde dyrene stått på selve sporet kunne dette medført en påkjørsel. Vi etterlyser at 

jernbaneverket i sin handlingsplan også må ta for seg og håndtere konkrete 

henvendelser/varsling om levende dyr på jernbanen, nettopp for å forhindre påkjørsler. Dette 

krever vi at skal tas inn i handlingsplanen. Vi ønsker også en tilbakemelding på dette.     

 

 

 

 

Med hilsen 

 

        - s -                                      - s - 

Ove Ommundsen       Lars Erik Wallin 

styreleder        generalsekretær 

      

 

 
Norsk Sau og Geit, NSG, er en faglig medlemsorganisasjon for saue- og geiteholdere i landet. Laget ble 

stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, ca. 390 lokallag og ca. 12.000 medlemmer.  

 

Norsk Sau og Geit skal arbeide for å fremme et rasjonelt og lønnsomt saue- og geitehold, sikre beiteretten og 

stimulere til samarbeid i produksjon og omsetning. Videre skal det arbeides for økt bruk av norske 

småfeprodukter og fremme småfeholdet i samsvar med naturvilkår og markedsbehov.  


