Din väg är också
de vilda djurens väg
Vägen du färdas på går mitt i naturen. På vägen finns
personbilar, företagsbilar, långtradare och motorcyklar – alla sorters fordon. Runt vägarna finns de
vilda djuren. Ofta går de upp på vägarna och på ett
ögonblick är olyckan framme.
Oavsett om det är ett rådjur, ett vildsvin eller en älg
som kommer upp på vägen kan den mänskliga reaktionen hos föraren bli densamma, och den föraren kan
vara du. Då spelar det ingen roll vilken storlek det är
på fordonet – viltolyckan är ett faktum.

De här insatserna räcker emellertid inte. Det är trots
allt du som är ute på vägen tillsammans med de vilda
djuren. Oavsett vad du har för typ av fordon är det
bara din kunskap och ditt omdöme som kan bidra till
att en viltolycka undviks. Du kan bidra till att minska
viltolyckorna om du lär dig mer om djurens beteende
och hur du kan anpassa ditt körsätt till detta. Du
måste också kunna läsa av terrängen runt vägen.
Din resa kan du förbereda på flera olika sätt. På
följande sidor får du tips om förberedelser, och kort
information om våra vanligaste vilda djur.

Med Nationella Viltolycksrådets app ”Viltolycka” kan du
identifiera viltolycksdrabbade vägsträckor. Appen hämtar
information om tidigare inrapporterade viltolyckor från
viltolycka.se och varnar med både bild och ljud.
Om du aktiverat appen kan du också läsa av dina gps
koordinater. Koordinaterna lämnar du till polisen om du
råkat ut för en viltolycka. Då blir det lättare för eftersöksjägarna att hitta den plats där en kollision har skett och där
du har hängt upp en viltolycksremsa.

Skaffa dig viltolycksremsan

I Sverige inträffar i genomsnitt mer än en viltolycka
var åttonde minut, varje dag året om. När en viltolycka
inträffar kan både människor och djur bli skadade eller
dö. Därför måste du som förare se upp på våra vägar
och ta det försiktigt.

Viltolycksremsan skaffar du på närmaste bilprovning, polisstation eller skriver ut en enklare version från Viltolycksrådets webbplats (www.viltolycka.se).
Remsan innehåller också
information om hur du kan
förebygga en viltolycka och
bilder på de djurarter som du
vid en olycka har skyldighet att
anmäla till polisen via 112.

Myndigheter och organisationer försöker hjälpa dig
som trafikant att förebygga viltolyckor. Vägarna blir
säkrare och fordonen bättre. För att du ska få bredare
överblick över området omkring vägen röjer myndigheterna sikten. De organisationer som ingår i Nationella
Viltolycksrådet informerar via sina webbplatser och
andra informationskanaler om faran med vilt och när
den kan vara som störst.
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Använd viltolycks-app
och gps-koordinater

Besök viltolycka.se
På Viltolycksrådets webbplats finns statistik om viltolyckor i landet. Här finns också information om hur du
förebygger viltolyckor och upplysningar om var sådana
brukar inträffa på den väg du tänker åka.

Förebygg en olycka
Innan du ska ut på bilresan kan du göra följande:
• Se till att du är utvilad, då ökar du uppmärksamheten.
• Planera din färdväg och titta på Nationella Viltolycksrådets webbplats viltolycka.se för att ta reda på hur viltolycksdrabbad vägen är.
• Lär dig om djurens beteende.
• Se till att du har viltolycksremsa i bilen och Viltolycksrådets app i mobiltelefonen innan du startar din färd.
När du väl är ute på vägen bör du följa dessa råd:
• Anpassa hastigheten. Tänk på att vilda djur rör sig
extra mycket i skymning och gryning och att sikten
försämras vid dålig väderlek.
• Använd bilbälte.
• Tänk på att vilda djur även finns i tätort.
• Respektera varningsskyltarna för vilda djur.
• Se inte bara vägen, utan även terrängen runtomkring.
• Tänk på att en del djur är flockdjur – kommer det ett
djur på vägen kan det komma flera.

Om en viltolycka inträffar markerar du platsen för sammanstötningen med hjälp av viltolycksremsan. Eftersöksjägare
kan sedan lätt hitta platsen och börja spåra djuret.

Ring 112
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• Varna andra trafikanter – sätt ut din varningstriangel.
• Ta hand om eventuellt skadade.
• Larma polis via SOS 112. Lämna en tydlig vägbeskrivning. Har du gps använd den informationen, eller se
koordinaterna på viltolycksappen.
• Markera platsen för sammanstötningen. Använd viltolycksremsan, så att eftersöksjägare hittar platsen.

Du måste rapportera en sammanstötning med vilda
djur till polisen. Ring 112. Att inte anmäla en
sammanstötning är straffbart och belagt med böter.
Du är också skyldig att märka ut platsen.
Vilda djur som du är skyldig att rapportera sammanstötning med och dessutom markera platsen:
Björn, hjort, järv, lodjur, mufflonfår, rådjur, utter, varg,
vildsvin, älg och örn.

Eftersöksjägare på vägen
– minska hastigheten och visa hänsyn
När polisen har fått ett larm om en viltolycka, kontaktar
deras länskommunikationscentral en eftersöksjägare i
området. Eftersöksjägaren åker till den plats som angetts
och spårar djuret för att se om det är skadat eller har
klarat sig. Under spårningen är eftersöksjägaren både på
vägen och omkring olycksplatsen.
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Minnesregler när det skett en viltolycka

För att markera att det är personer på vägen sätter
eftersöksjägaren upp varningstriangeln ”Viltolycka”.
Det är en signal till dig som fordonsförare om att sänka
hastigheten och vara extra uppmärksam. Din hänsyn gör
eftersöksjägarnas arbete tryggare – så ta det lugnt förbi
platsen för viltolyckan.

Lite om de vanligaste
vilda djuren
Det finns fyra djurarter som oftare förekommer
i viltolyckor än andra. Det är rådjur, vildsvin, älg
och hjort.
Rådjur
Rådjuret är vårt minsta och
vanligaste hjortdjur. Ett
vuxet djur har en mankhöjd
på 70–75 cm och väger upp till
30 kg. De förflyttar sig ofta i gryning och skymning
och gärna i par. Kommer det ett rådjur så kan det strax
komma ett till.
Vildsvin
Vildsvinen är mellan 70 och
100 cm höga. Hanen (galten)
kan väga upp till 300 kg
medan honan (suggan) väger
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upp till 140 kg. De är nattaktiva och förflyttar sig mest
ifrån skymning till gryning. Vildsvinen rör sig gärna i
flock så ser du ett vildsvin finns det säkert flera som ska
passera vägen.
Älg
Älgen är världens största
levande hjortdjur. En älg
kan ha en mankhöjd på
150–210 cm beroende på kön.
En älgko kan väga upp till 400 kg och en tjur upp till
700 kg. En stressad älg kan snabbt ändra färdriktning
och korsa din väg när du trodde faran var över.

Viltvarning
– ta det lugnt!

Hjort
Hjorten är ett flockdjur. En
hjort kan ha en mankhöjd
upp till 160 cm beroende på
hjortdjur. Hanen (hjorten) kan
väga upp till 230 kg och den vuxna honan (hinden) upp
till 150 kg. Kommer det en hjort kan det strax komma
en till.

Naturen är de vilda djurens hem
– undvik en viltolycka.
Det här är en information från Nationella Viltolycksrådet,
där 16 myndigheter och organisationer samverkar för att
förebygga och minska viltolyckor och skapa en effektiv
organisation för eftersök av trafikskadade djur.
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Kör försiktigt.
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