
RENARNA 
I TRAFIKEN

Vägverket
Region Norr

Box 809, 971 25 Luleå
www.vv.se. vagverket.lul@vv.se.

Telefon: 0771 - 119 119. 
Texttelefon: 0243 - 750 90. 

Fax: 0920 - 24 38 30

Om det händer en olycka…

• Förhindra att fler olyckor uppstår 
– sätt ut varningstriangeln enligt an-
visningarna.

• Se till att skadade får första hjälpen och 
tillkalla vid behov ambulans tfn 112.

• Avliva det skadade djuret eller tillkalla 
en person som gör det för dig, polis eller 
annan.

• Som bilist är du skyldig att märka ut 
platsen för olyckan tydligt, gärna med 
viltremsa. Det här är viktigt för att 
renskötaren ska hitta renen. Särskilda 
band finns på Bilprovningen för att 
markera olycksplatsen. Be om dessa nästa 
gång du besöker Bilprovningen.

• Anmäl skadan till polisen via telefon 
114 14 om det inte är personskada, då 
ringer då du SOS på telefon 112. Om 
anmälan inte görs bedöms olyckan som 
en smitningsolycka.

• Om du skadar renen vid samman-
stötningen och den flyr, underrätta även 
då polismyndigheten om det inträffade 
– det innebär ett stort lidande för de 
renar som är skadade och tar sig från 
olycksplatsen. Ur djurskyddssynpunkt är 
det därför viktigt att anmäla händelsen. 
Märk även i detta läge ut olycksplatsen. 
Läs av trippmätaren på bilen och mät till 
närmaste plats som går att identifiera 
exempelvis en vägskylt eller annat märke 
som går att känna igen.

• Anmäl det inträffade till ditt eget 

försäkringsbolag.

För att resan inte ska avbrytas

Oftast är det föraren som är orsaken 
till en trafikolycka. För att undvika 
olyckor – tänk på detta:

• Reservera tillräckligt med tid för 
resan så att det inte plötsligt blir 
bråttom.

• Undvik onödiga omkörningar.

• Lämna tillräckligt med avstånd till 
den som kör framför dig.

• Låt inte ”fartdårarna” påverka ditt 
eget körsätt.

• Minska hastigheten tillräckligt, 
då sikten eller andra förändringar i 
körsituationen så kräver.

• Rasta tillräckligt ofta under resan.

• Se till att alla i bilen har bilbältet
fastspänt och att inte lösa föremål 
slängs omkring vid inbromsningar.

Detta informationsmaterial har 
tagits fram i samarbete mellan 

Samernas Riksförbund
www.sapmi.se

Vägverket
www.vv.se
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Fakta om rennäringen

Rennäringen är en central och mycket 
betydelsefull näring i det samiska sam-
hället. Näringen är en viktig inkomst-
källa men den är också bärare av en 
lång kulturell tradition och en samisk 
identitet. 

Samebyarna i Sverige uppgår till totalt 
51 stycken och inom renskötselområdet 
rör sig cirka 250 000 renar.

Renskötseln är en arealkrävande näring. 
Varje betesområde har egenskaper som 
gör det värdefullt under olika perioder av 
året. Renen är beroende av speciella beten 
olika tider på året. Därför vandrar den 
i ett mer eller mindre bestämt mönster 
mellan de olika betesområdena.

Även om renskötarna arbetar för att för-
hindra påkörningar är det oundvikligt att 
renar finns på och vid vägarna.

Orsaker till att renarna rör sig 
på och vid vägarna

• Vägarna löper genom renarnas 
betesområden, ofta på lavrika marker.

• Undervegetationen på vägslänterna 
lockar renarna till vägområdet.

• Renarna söker sig till öppna platser 
och vägområden på grund av det tjocka 
snötäcket, isen som bildas på renbetena 
vintertid och för att komma undan 
insekterna sommartid.

• Renarna kompletterar sitt behov av 
spårämnen med hjälp av saltet och san-
den som används vid halkbekämpning. 

Så undviker du renkrockar

• Renskötarna varnar ofta för renar vid 
vägen med hjälp av svarta påsar som 
knyts fast vid sidan av vägen. Då ska du 
vara särskilt uppmärksam.

• Håll en sådan hastighet att du har 
kontroll över fordonet även i över-
raskande situationer.

• Var observant på områdena vid vägarna 
och håll vintertid utkik efter synliga spår. 
Spåren är den bästa varningen för renar 
som eventuellt finns intill vägen.

• Använd helljus redan i skymningen 
– ögon som glänser i skenet är en bra 
varning.

• Se särskilt upp för kurvor och sänkor, 
där renar plötsligt kan uppenbara sig 
framför bilen.

Inom renskötselområdet 
måste du som bilist vara 
beredd på att renar och 
vilt rör sig på vägarna.

Forts


