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Uttalelse vedrørende dyretragedier på Nordlandsbanen –
Norges blodigste jernbanestrekning
Ordførerne i Salten viser til hendelser på Helgeland for noen dager siden, og sist i Saltdal hvor 80
rein ble påkjørt og drept sist søndag.
Salten Regionråd ved ordførerne ber nå om at det iverksettes strakstiltak for å redusere påkjørsler
av rein på Nordlandsbanen nord for Saltfjellet. Vi kan ikke lenger akseptere at det skal fortsette
med slike dyretragedier, da konsekvensene for reindriftsutøverne er kritisk. Det er i flere av
distriktene et generasjonsskifte hvor flere unge har gått inn i reindrifta. De har stiftet familie og
forberedt seg på en fremtid innenfor denne krevende og viktige næringa.
Det er svært kritisk at de nå opplever store tap som følge av massepåkjørsler av rein, dette berører
dem sterkt og de går en usikker fremtid i møte med tanke på reindriften. Vi mener de betaler en alt
for høy pris for de økonomiske tap de lider og den psykiske påkjenningen de blir utsatt for. Vi har
et ansvar for å ivareta denne viktige næringa, og som ordførere kan vi ikke lenger se på at
reindriftsnæringa blir påført slike dramatiske tap som det vi nå ser. Vi kan heller ikke i et dyreetisk
perspektiv, akseptere at inntil 300 rein i tillegg til mye elg blir drept ved påkjørsel årlig på
Nordlandsbanen nord for Saltfjellet.
Dette er ikke noe nytt da det i 2010 var massepåkjørsler på Saltfjellet der over 300 rein gikk tapt.
Det ble den gang nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Fylkesmannen i Nordland,
Jernbaneverket, NSB, Saltdal kommune, Saltfjellet reinbeitedistrikt og Reindriftsforvaltningen i
Nordland. Mandatet til arbeidsgruppen var å framlegge en rapport med tiltak som ga klare
anbefalinger og tilrådninger til forebyggende langsiktige tiltak mot reinpåkjørsler. Noe av dette
arbeidet er utført, men det gjenstår fortsatt mange forebyggende tiltak som må iverksettes og
gjennomføres.
Med bakgrunn i dette kommer ordførerne i Salten Regionråd nå med et opprop mot sentrale
myndigheter om at vi ikke lenger kan akseptere de tap reindriftsnæringa nå opplever. Vi ber om at
det bevilges økonomiske virkemidler slik at vi får slutt på dyretragediene på Nordlandsbanen. Vi
ber også om at det iverksettes strakstiltak for å hindre flere dyretragedier, og at Staten tar ansvaret
for dette. Vi står foran en krevende vinter for reindriftsnæringa, og uten tiltak kan dette bli en vinter
med dyretragedier vi ikke har sett noen gang tidligere.
Ordførerne i Salten ber Staten gi Fylkesmannen ansvaret for å koordinere strakstiltak som vi
mener er nødvendig for å bistå reindriftsnæringa.
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