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Städning av olycksplatser
Till LRF Västra Götalands regionstämma inkom en motion i detta ärende och den liksom
diskussionen på stämman ligger till grund för denna skrivelse.
Vid trafikolyckor och andra incidenter händer det ibland att skräp hamnar på åker- och betesmark
samt i skogen. Det kan röra sig om plåt, glas, plast och annat. Ofta är skräpet i små delar och svårt
att städa bort. Det åligger den vållandes försäkringsbolag att städa efter en trafikolycka men detta
sker sällan tillfredställande.

Skräp i naturen kan få förödande konsekvenser. Om det hamnar i beteshagar kan det leda till
skador på djuren och i värsta fall till att djuren dör. Det gäller både tama och vilda djur, och
även människor som rör sig i omgivningarna kan naturligtvis komma till skada. Dessutom
föreligger en risk för närmiljön då det ibland läcker miljöfarliga vätskor och annat på dessa
platser.
Som markägare är det ett orosmoment att inte veta hur det ser ut efter en olycka. Vågar man
släppa sina djur på bete? Kan man skörda gräset? Vad händer om hunden släpps lös i skogen
eller barnen springer barfota? Det borde vara en självklarhet att förorenaren betalar även i
dessa fall och man måste kunna lita på att städning sker.
För den enskilde markägaren som drabbas av detta är det i dagens läge svårt att veta vart man
ska vända sig. I de allra flesta fall finns ett försäkringsbolag inblandat och svenska fordon
tvångsförsäkras hos Trafikförsäkringsföreningen om de saknar egen försäkring. Det finns
dock situationer som är mer komplicerade – utländska fordon, smitningsolyckor etc.
Erfarenheten bland medlemmarna visar också att städningen ibland är undermålig trots att det
är svenska, försäkrade bilar som är vållande till olyckan.
Det borde finnas ett telefonnummer dit markägare kan ringa om man inte anser städningen
tillräcklig eller om man har andra frågor rörande sådant som har inträffat på sin mark i
anslutning till trafiken. Vi anser att LRF riks ska arbeta för inrättandet av ett sådant.
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