
Sfcr 610 Transport av liundar o. a. djur. 422-424

IV. Transport av hundar och andra djur, som
medföres av resande

A. Djur som medföres av resande i personvagn

1. Avgiftsfri transport

422: la. Mindre djur, inbegripet hundar, får medföras av resande
utan avgift under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls:

a) Djuret får inte vara mer än ca 40 cm högt över bogen.
b) Djuret skall förvaras i emballage. Härmed avses bur, korg, låda

eller annat hållbart emballage, som inte får vara större än vanligt hand
resgods.

Knähundar och dylika smådjur, som är högst 25 cm höga, får förvaras
även i tygpåse eller motsvarande emballage.

Emballaget skall vara så tillslutet, att djuret ej kan ta sig ut ur det.
Djuret behöver inte förvaras i emballaget, när plattformsspärr passeras.

Emballaget skall dock visas för spärrvakten.
c) Mindre djur i emballage får tas med i såväl 1 som 2 klass, dock

inte i sovvagn, sjukvagn, restaurangvagn, byffévagn, särskild serverings
avdelning eller sådant motorvagnstågsätt, där servering äger rum vid

I de resandes platser (t. ex. Xoaö, Yoa2, TGOJ Yoa 104).
Undantag. I CIWL sovvagnar får hund medföras under förutsättning

att hunden väger högst 6 kilo,
att den resande disponerar hel kupé,
att avgift erlagts, om hunden ej förvaras i emballage enligt b) ovan.
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d) Djur skall placeras på golvet under eller vid den resandes egen
plats eller i det särsHlda utrymmet för handbagage, som finns i vissa
vagnar. Små djur, som förvaras i tygpåse eller motsvarande, får den
resande även ha i knäet.

Placering

423: 1. Ledarhund, som blind medför för personlig hjälp, transpor-Ledarhund för
bliteras utan avgift. För transporten gäller i övrigt föreskrifterna i art

424: 1 c) och d). Blind får dock ta med sin ledarhund i de från hund
transport eljest undantagna motorvagnstågen och i nyare vagnar med
fåtöljer.
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2. Transport mot avgift

424:1. Hund, som ej fyller villkoren i art 422—423 får medföras av
resaude mot avgift. För dessa transporter gäller följande.

a) För varje hund skall erläggas halv biljettavgift i 2 klass (för må
nadsbiljett samma avgift som för barn) och i förekommande fall halv
snälltågstillä ggsavgift.

b) Färdbiljett kan utgöras av samma slags biljett som utfärdas för
resande. Den skall vara påtecknad »Hund». Då två eller flera hundar
medföres skall antalet hundar vara angivet.
På månadsbiljett för hund skall beteckningen H och D i övre hör

nen ej vara avklippta.
c) Hund får medföras i varje 2 klass avdelning, som är upplåten för

rökare, dock inte i sovvagn, sjukvagn, restaurangvagn, byffévagn, sär
skild serveringsavdelning eller sådant motorvagnstågsätt, där serve
ring äger rum vid de resandes j)latser (t. ex. Xoa 5, Yoa 2, TGOJ
Yoa 104).
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424—431 Transport av hundar o. a; djur. Str 610

Placering

Om särskild avdelning för rökare ej finns i ett tåg får hund ändå
medföras, om utrymme finus.
I nyare vagnar med fåtöljer får oemballerade hundar, som den|

resande inte kan ha i knäet, inte tas med, enär utrymmet är begränsat.
Anm 1. Om undantag för hundar i CIWL sovvagnar se art 422; 1 c).
Anm 2. I abonnerat utrymme får oemballerad hund tas med även i 1 klass och

i utrymme för icke rökare.

d) Hunden skall hållas på golvet under eller vid den resandes egen plats
eller placeras efter anvisning av biljettgranskare. Den skall vara kopplad
med hållbart koppel och under resan hållas säkert fast eller bindas.
Hunden får inte placeras på sittplats eller resgodshylla eller i vagnarnas

sido- eller mittgångar. ^

425—428. (Reservnummer)

B. Djur som polletteras

Avgift 429: h Vid pollettering av hundar, katter och mindre apor skall förvarje djur företes till halvt pris löst färdbiljett [\U pris vid resa på|
familjebiljett) och i förekommande fall halv snälltågstilläggsbiljett.
Diande ungar transporteras utan avgift, när de åtföljer modern i
samma bur.
2 a. Vid pollettering av andra mindre djur erlägges frakt efter sänd

ningens dubbla vikt. Resgodsbiljett skall ej företes.
b. Till andra mindre djur räknas bl a ekorrar, kaniner, rävar, marsvin,

minkar m fl smådjur samt fåglar, dock inte fjäderfä (t ex ankor, gäss och
höns), vilka sistnämnda inte får polletteras.

3. Oni SJ hundbur används för transporten utgår dels särskild bur-
användningsavgift, dels smittreningsavgift.

4. Vid pollettering över ångbåtslinjerna Kalmar—Färjestaden och
Oskarshamn—Byxelkrok samt över Stockholm C/Ö, Norrköping C/Ö
och Göteborg C— Säröbanans Göteborg utgår särskild överföringsavgift.

Vart kan djur 430: 1 a. I inrikes trafik kan mindre djur polletteras till samma platser,
polletteras gom vanligt resgods. Djuren skall transporteras i emballage, dock får
Emballage hund tas emot för transport även oemballerad.

b) I samtrafik med utlandet får mindre djur (dock inte rävar) polletteras
endast till stationer i Danmark och Norge och endast under förutsätt-
ning att den resande har intyg av distrikts- eller länsveterinär. Djuren
skall alltid transporteras i emballage.
Anm. Djur kan inte polletteras i samtrafik järnväg—fiyg.

Blanketter 431: 1 a. Vid pollettering av hund, katt eller mindre apa skall det
röda resgodsbeviset (bl 625.16) användas, om djurets färdbiljett gäller
till snälltåg. I övriga fall användes det gula resgodsbeviset (bl 625.17),
varvid den resande i förekommande fall skall göras uppmärksam på
den längre transporttid, som persontågspolletteringinnebär. Färdbiljetten
klipps med resgodstång och återlämnas tillsammans med resgodsbeviset
till den resande såvida ej SJ hundbur användes och avgift härför skall
erläggas (art 429: 3) eller överföringsavgift skall utgå (art 429: 4). I dylika
fall överlämnas biljett och resgodsbevis till biljett- (resgods-) expeditionen
för vidare behandling.

c) Vid pollettering av andra mindre djur (art 429: 2) användes alltid
det röda resgodsbeviset (bl 625.16). Resgodsbeviset inlämnas till biljett-
fresgods-)expeditionen för uttagande av avgift.
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Str 610 Transport av Lundar o. a. djur. 432—435

432: 1. Hund, som inlämnas för transport utan egen bur, skall träns- Hundburar
porteras i SJ hundbur, om sådan finns att tillgå, och om resenären ej
uttryckligen begär, att hunden skall transporteras oemballerad.

2. Station, som ej är tilldelad hundbur, får för viss transport låna
hundbur från annan lämplig station.

3. Hinder möter ej att i samma bur transportera flera hundar, om
ägaren (ägarna) så medger.

4. SJ hundbur får användas endast i inrikes trafik och i samtrafik
med Norge. Som följehandling för hundbur i inrikes trafik skall användas
bl 632.66 — Tjänstefraktsedel — och i samtrafik med NSB bl 633.37 —
Förpassning på lösa lasttillbehör — i vars översta kolumn till höger
(utan rubrik) skall anges »i hundbur».

5. Efter användning skall hundbur omsorgsfullt rengöras och smitt-
renas. Därefter återsänds den till den hemstation vars namn finns an
givet på buren. Vid hemsändningen används i mom 4 angivna följe
handlingar.

433:1. Särskild försiktighet skall iakttas, när hund förs in i eller ut
ur hundbur eller annat förvaringsrum, så att hunden ej sliter sig. Under
transport får bur med hund öppnas endast i nödvändiga fall.

2. Oemballerad hund skall vara försedd med ett hållbart koppel.
Om hunden inte har munkorg kan ägaren anmodas ombesörja in-, om-
och urlastning av hunden.

3. Det skall särskilt tillses att djur under transport placeras på en
för drag och kyla skyddad plats.

4. Järnvägen är enligt Tst inte skyldig förvara hund under längre
tid än 3 timmar efter tågets ankomst. Hunden skall dock behållas på
station även efter denna tidpunkt, om ej särskilda skäl föranleder annat.
För tiden utöver de tre timmarna skall magasinspengar tas ut enligt
persontaxan.

434—435 (Eeservnummer)
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