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Etablering av et tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler

Med bakgrunn i brev fra Norges skogeierforbund og Norges jeger- og fiskerforbund,
der det ble foreslått å etablere et tverrsektorielt råd for å redusere antallet viltulykker,
ble Vegdirektoratet og Jernbaneverket i brev av 7. januar 2013 bedt om å planlegge
opprettelsen av et slikt råd. Dersom etatene ikke fant et slikt råd hensiktsmessig i
arbeidet med å redusere dyrepåkjørsler, ble det bedt om at etatene skulle legge frem
forslag til andre tiltak som kan gi det forebyggende arbeidet en bedre forankring.

Det er viktig å styrke arbeidet mot dyrepåkjørsler da dette er et alvorlig
trafikksikkerhetsproblem på veg, og for både veg og bane medfører dyrepåkjørslene
lidelser for dyrene, trafikkavviklingsproblemer og psykiske belastninger for trafikanter
og togpersonell. I Meld. St. 26 (2012-2013)Nasjonal transportplan 2014-2023fremgår det
at en bedre samordning mellom ulike aktører vil være hensiktsmessig i arbeidet mot
dyrepåkjørsler, og at det skal opprettes et tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler under
ledelse av Vegdirektoratet. Et slikt råd vil kunne bidra til å systematisere arbeidet med
å redusere antallet dyrepåkjørsler på veg og bane, gjennom en samordnet innsats
mellom samferdsels-, naturforvaltnings-, og dyrehelsemyndigheter og andre aktører.

Rådet skal ikke tillegges formell myndighet. Oppgaven til rådet skal først og fremst
være å koordinere forebyggende tiltak på tvers av de ulike aktørene, og spre kunnskap
om tiltak som vil kunne redusere antallet påkjørsler av dyr på veg og bane.

Utfordringene knyttet til påkjørsler av dyr har først og fremst omhandlet hjortevilt, sau
og tamrein. Selv om utfordringene knyttet til sau og tamrein er noe forskjellige
sammenliknet med hjortevilt, særlig med tanke på næringsinteresser, finner
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departementetdethensiktsmessigat rådet ogsåser på tiltaksomkan redusere antallet
ulykkermed sau ogtamrein.Detvilher væreviktigå avklareansvarsområderog tiltak
oppmotlandbruksmyndighetene.Dersomdet er hensiktsmessig,kan deltakelsei
rådetsmøtervariereut fra sakstypenoghvilkedyreartersomdrøftes.

Rådetskalblantannetbidratilen samordnetinnsatsmellomsamferdsels-,
naturforvaltnings-,og dyrehelsemyndigheter.I tilleggtilrepresentanterfradisse,bør
representanterfranæringsinteresser,rettighetshavereoglokalemyndigheter
(kommuner/fylkeskommuner)værerepresentert.

RådetskalledesavVegdirektoratet.Utgiftenetilrådetmå dekkesinnenfor
VegdirektoratetsogJernbaneverketsbudsjetter.

Detbes omatVegdirektoratetogJernbaneverketinnen15.juni2013utarbeideret
utkasttilmandatsomderetterformeltvilfastsettesavdepartementet.Detmåher blant
annetredegjøresmer detaljertforrådetsoppgaver,arbeidsformogrepresentasjon.
Viderebes det omat rådethar hatt sitt førstekonstituerendemøteinnen1.oktober
2013.

Dersomdet er uavklartespørsmål,ber viomat departementetkontaktespå et så tidlig
tidspunktsommulig.
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