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RUTINER NÖD- OCH OLYCKSFALL
INSTRUKTION VID OLYCKA MED BEKÄMPNINGSMEDEL
Vid brand

se Instruktion vid brand!

Vid personolycka

se Rutiner vid nöd- och olycksfall!

Vid spill av
preparat

Flytande preparat kan sugas upp med t.ex. sågspån eller annat
absorberande material.
Pulver eller granulat kan sopas ihop.
Om preparat spills på marken ska jorden ner till en decimeters
djup omedelbart tas bort.
Jorden, spillet och det använda absorberande materialet klassas
som miljöfarligt avfall och ska lämnas till destruktion.

Vid spill av
sprutvätska

Om stora mängder sprutvätska läckt ut eller riskerar att läcka ut
ska räddningstjänsten SOS112 omedelbart underrättas.
För att hindra vidare spridning är det viktigt att själv snabbt vidta
åtgärder, t.ex. dämma eller gräva upp jord.
Om fält eller annat markområde oavsiktligt blivit så mycket
besprutat, utsatt för vindavdrift, spridits med vatten eller utefter
marken (marktransport) att det finns risk för egendomsskada ska
ägaren eller brukaren underrättas.
Om sprutvätskan kan befaras rinna ut i en sjö, ett vattendrag eller
en vattentäkt ska även kommunens miljö- och
hälsoskyddsnämnd underrättas.

Vid befarad
skada i naturen

Kontakta Räddningstjänsten i kommunen

Vid befarad
skada på annans
mark

Kontakta markägaren eller brukaren

Vid befarad
skada på
bisamhällen

Kontakta bitillsyningsmannen

Vid befarad
skada på husdjur
och vilt

Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40
00

Kontakta Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontakta Länsstyrelsens lantbruksenhet

Kontakta djurägaren
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INSTRUKTION VID SPILL ELLER LÄCKAGE AV BENSIN, DIESEL ELLER OLJA
Vid spill

Spill kan sugas upp med t.ex. sågspån eller annat absorberande
material.
Om spill kommer på marken ska jorden ner till en decimeters djup
omedelbart tas bort.
Jorden, spillet och det använda absorberande materialet klassas
som miljöfarligt avfall och ska lämnas till destruktion.

Vid större läckage

Om stora mängder läckt ut eller riskerar att läcka ut ska
räddningstjänsten omedelbart underrättas.
För att hindra vidare spridning är det viktigt att själv snabbt vidta
åtgärder, t.ex. dämma eller gräva upp jord.
Om annan fastighet har drabbats, eller finns i farozonen, ska
ägaren eller brukaren underrättas.
Om bensin, diesel eller olja kan befaras rinna ut i en sjö, ett
vattendrag eller en vattentäkt ska även kommunens miljö- och
hälsoskyddsnämnd underrättas.
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