
Om stängsling vid järnväg
Stängsling till skydd för större tamdjur som 
nötkreatur och hästar.
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Om stängsel
I den här broschyren ges övergripande information om ansvaret för stängsling till 
skydd för järnvägen från intrång av större tamdjur som nötkreatur och hästar. Som 
djur- eller markägare hittar du även information om ersättningsfrågor och kontakt-
vägar till Trafikverket.

Varje år inträffar ett antal olyckor på den svenska 
järnvägen där hästar och nötkreatur blir påkörda. 
Förutom djurens lidande och merarbetet för dig  
som djurägare medför påkörningarna även trafik- 
avbrott, vilket leder till kostnader för både 
Trafikverket och berörda tågföretag. Har du som 
djurägare inte haft tillräckliga stängsel kan det 
medföra skadeståndsansvar om bristen är att 
betrakta som vållande till en olycka. Alla parter 
vinner därför på ändamålsenliga och väl under-
hållna stängsel längs järnvägen.

Trafikverkets skyldigheter
Ansvaret för stängslingen är delat, och reglerat i 
lag om stängselskyldighet för järnväg. Av lagen 
som är från 1945 framgår att Trafikverket har en 
skyldighet att hålla stängsel till skydd för intrång 
av större tamdjur som hästar och nötkreatur 
under betesgång utefter den svenska järnvägen, 
undantaget vid privata järnvägar eller för tunnel- 
banesystemet. 

Trafikverkets ansvar gäller dock enbart för stäng-
sel som löper längs järnvägen, och som är uppfört 
på järnvägsfastigheten i syfte att skydda banor 
och tågtrafik från intrång. För sträckor som inte 
hade fått järnvägsstängsel innan 1945 års stäng-
sellag trädde i kraft anses dessutom Trafikverket 
endast ha stängselskyldighet om förhållanden 

avseende järnvägens drift väsentligt förändrats  
eller om regeringen i en särskild bestämmelse an-
gett att stängsel ska uppföras på viss bansträcka.

Lagen om stängselskyldighet gäller inte för får 
och andra mindre djur, utan i de fallen måste du 
som ägare själv hålla med stängsel. Lagen gäller 
heller inte vid så kallad hobbyverksamhet, då 
kostnaden för de stängsel som ska skydda banor 
och tågtrafik ska vara skäligt i förhållande till 
nyttan för betesbruket. 

Befintliga stängsel
I den besiktningsverksamhet som Trafikverket 
handlar upp ingår inte kontinuerlig tillsyn av 
stängsel till skydd för intrång av nötkreatur och 
hästar. För att Trafikverkets ska kunna fullfölja 
sitt ansvar är det därför nödvändigt att du som 
markägare, eller den som brukar din mark för 
betesbruk, anmäler behov av underhåll av ett 
befintligt stängsel till oss för en prövning av ären-
det. Samma skyldighet att göra en anmälan gäller 
då betesbruk upphör. Observera att det underhåll 
som kan bekostas av Trafikverket enbart rör 
stängsel som är uppfört på järnvägsfastigheten.

Nya stängsel
Lagen föreskriver en restriktiv inställning till 
nya stängsel. Finns det viltstängsel längs en 
bana betraktas Trafikverket även fullgjort sitt 
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stängslingsansvar till skydd för större tamdjur. 
Med andra ord, finns det viltstängsel bekostar 
Trafikverket inga ytterligare stängselanordningar.

Om det föreligger ett stängslingsansvar för  
Trafikverket ska stängslet anordnas på det sätt 
som är lämpligt utifrån de krav som ställs i lagen 
om stängselskyldighet för järnväg. Detta innebär 
att stängslet dels måste uppföras på järnvägsfas-
tigheten, dels måste det byggas så att det kan vara 
till nytta järnvägen under en lång tid och under 
skiftande förhållanden. 

Djurägarens rättigheter
För djurägare finns en grundläggande skyldighet att 
se till att djuren sköts och inte utsätts för lidande. 
De ska få foder, vatten och ges tillräcklig tillsyn. 
Som djurägare ska du också så långt som möjligt 
se till att dina djur inte kommer utanför stängs-
len och utsätts för fara, föranleder olyckor eller 
orsakar skador på annans egendom.

Blir tamdjur du äger ändå påkörda på en järnväg 
kan du ha rätt till ekonomisk kompensation.  
Anmälan om en olycka och omständigheterna 
kring den ska snarast göras till Trafikverkets juri-
diska enhet. För tamdjur som skadas eller dödas 
vid järnvägsolycka gäller ett så kallat strikt ansvar 
för Trafikverket, vilket innebär att du som djurä-
gare oftast har rätt till ersättning oavsett djurslag. 

Ersättning
Den ersättning Trafikverket betalar ut är enligt 
skadeståndsrättsliga regler motsvarande de 
påkörda djurens värde. För att kunna fatta beslut 
i ersättningsfrågor kring nötkreatur begär vi därför 
in ett värderingsintyg, och vanligast är att det 
slakteri som brukar anlitas skriver intyget.

I ersättningsfrågor för olyckor med hästar inblan-
dade behöver däremot fler uppgifter skickas in. 

• Kort brev som beskriver händelsen

• Kopia på inköp, samt veterinärutlåtande  
(om sådant finns)

• Uppgift om hästen var livförsäkrad, försäk-
ringsbolag, försäkringsbelopp, värderingsintyg 
som styrker hästens värde (det ska framgå på 
 vilket sätt personen som skriver intyget 
är hästkunnig, t ex domare vid tävlingar, 
uppfödare). 

• Om den avlidna hästen var en tävlingshäst  
måste vi även få dokumentation från 
tävlingsresultat.

Försäkring
Om dina djur är fullvärdesförsäkrade kan du inte 
få ytterligare ersättning från Trafikverket. Har 
du en ansvarsförsäkring kan den täcka kostnaden 
för eventuellt skadeståndsansvar för bristfälliga 
stängsel. 



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se
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Kontakt vid stängselfrågor  
Har du frågor, eller vill anmäla reparationsbehov 
av ett stängsel mot järnväg, kan du alltid kontakta 
Trafikverkets Kundtjänst på telefon 0771-921 921.

Vid akut fara
Har djur kommit ut på spåret, eller har det inträffat 
en olycka med djur inblandade? Ring 112.

Läs mer om stängsel
Stängsel utmed järnväg regleras i Lag 
(1945:119) om stängselskyldighet för  
järnväg med mera.

Det ekonomiska ansvaret som kan 
uppkomma vid djurpåkörningar  
regleras i huvudsak i 5 kapitlet  
Järnvägstrafiklagen (1985:192).

För järnvägsrelaterade olyckor med 
andra djur, t.ex. får eller jakthundar, 
kontakta Trafikverkets kundtjänst.

I samarbete med:

 
ring 112

Vid akut fara

 
0771-921 921
Kundtjänst


