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Hensikt
Denne rutinen er ment for å klargjøre hvordan man kan ta hånd om skadde eller døde
kjæledyr som hund, katt og andre smådyr. Avfall Sør Husholdning har ikke tilbud om mottak
av kadavre. Det finnes egne regler for dødt vilt og døde landbruksdyr. Disse omtales ikke
her.

1. Egne kjæledyr
Det er naturlig å ta med syke smådyr til veterinær. Veterinær kan sammen med eier ta
bestemmelsen om dyret bør avlives. Etter avlivning kan kjæledyret tas med hjem for å bli
begravd, eller veterinær kan sørge for å sende kjæledyret til eget mottak for kadavre. Det er
lov å begrave kjæledyr på steder hvor man unngår forurensning av miljø, f.eks. i egen hage
eller ute i skogen. Det må graves så dypt ned at kjøttetende dyr ikke kan grave kadaveret
opp igjen.
Døde kjæledyr betraktes av myndighetene som husholdningsavfall. Det er derfor tillatt å
pakke inn et dødt kjæledyr og legge dette i grå restavfallsbeholder. Brun avfallsbeholder
skal ikke benyttes til denne type avfall. Restavfallet leveres til Returkraft der avfallet brennes
for å bli energigjenvunnet. Avfall Sør Husholdning tar ikke stilling til eiers eventuelle etiske
dilemma ved denne behandlingsformen.

2. Ulykker der kjæledyr skades eller dør som følge av dette
Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe
personer og dyr som er kommet til skade. Meld fra til Politiet om påkjørselen, telefon 02800.
Dyrehelsepersonell har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp når dette er nødvendig for å redde liv.
Mange hunder og katter er i dag merket med en microchip og kan derfor scannes for
identitet. Opplysninger om dyrets eier er lagret på www.dyreidentitet.no. Eieren vil sette pris
på å få beskjed, selv om kjæledyret allerede skulle være dødt.
Du kan også finne opplysninger om nærmeste veterinær på denne nettsiden.
Disse kan lese av Microchip:





Nærmeste veterinær (vakttelefon etter stengetid, 820 90 060)
Viking redningstjeneste, 06000 (samarbeidspartner til Dyreidentitet)
Mattilsynet, 22 40 00 00
Politiet, 02800

3. Funnet et påkjørt, dødt kjæledyr?
Dersom du finner et dødt kjæledyr langs veien, kan du behandle dette som i et av punktene
over. Ta gjerne et bilde av situasjonen slik at du kan sende dette på forespørsel. Ikke legg
bildet ut på sosiale medier. Avfall Sør Husholdning tar ikke stilling til kostnader som
eventuelt vil være forbundet med valgte løsning.
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Gi beskjed til en av følgende enheter dersom du skulle observere et dødt kjæledyr langs vei
og du ikke selv kan ta hånd om dette:


Europavei, Riksvei eller Fylkesvei
Gi beskjed til Veitrafikksentralen, telefon 175 (Mesta er utførende enhet).



Kommunal vei
Gi beskjed til gjeldende kommune.



Privat vei
Gi beskjed til grunneier om denne er kjent.

Dersom du fremdeles er usikker, kan Politiet gi deg nærmere informasjon om hva du bør
gjøre.
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