Sverige – ett viltrikt land
I Sverige inträffar nästan 130 viltolyckor varje dag på
våra vägar. Det blir närmare 47.000 viltolyckor på ett
år. Både människor och djur blir skadade och några
dör. En älg kan väga upp till 700 kg och ett vildsvin
upp till 300 kg. Tänk dig att du kör i 70 km i timmen och får flera hundra kilo på din bil. Det kan bli
mycket stora skador och du kan skadas. Därför måste
du se upp på våra vägar och ta det försiktigt.
Myndigheter och organisationer försöker hjälpa dig
som trafikant att förebygga viltolyckor.
Vägar bli säkrare och fordonen bättre. För att du ska
få bredare överblick över området omkring vägen
utför myndigheterna siktröjning. De organisationer
som ingår i Nationella Viltolycksrådet informerar
via sina hemsidor och andra informationskanaler om
faran med vilt och när den kan vara som störst.
Dessa insatser räcker dock inte. Det är trots allt du
som är ute på vägen tillsammans med de vilda djuren.
Om du lär dig mer om djurens beteende, beroende av
viss föda, förflyttningar och hur du kan anpassa ditt
körsätt till detta kan du bidra till att minska viltolyckorna.
Din resa kan du också förbereda på flera andra sätt.
På följande sidor kan du läsa om tips på förberedelser
och lite kort om våra vanligaste vilda djur.

www.viltolycka.se

Ladda ner viltolycks-app
Med Nationella Viltolycksrådets iPhone-app eller And
roid-app ”Viltolycka”, kan du identifiera viltolycksdrabbade vägsträckor på din bilfärd. Appen hämtar
information om tidigare inrapporterade viltolyckor
från www.viltolycka.se och varnar dig både med bild
och ljud. Du kan också läsa av dina GPS-koordinater.
Dessa koordinater lämnar du till Polisen om du råkat
ut för en viltolycka. Då blir det ännu lättare för efter
söksjägarna att hitta den plats där en kollision har
skett och där du har hängt upp viltolycksremsan.

Ring 112

Skaffa dig viltolycksremsan
Viltolycksremsan är bra på många sätt. Den innehåller information om hur du kan förebygga en vilt
olycka på resan. Det finns också information och bilder på de djurarter som du, vid en sammanstötning,
har skyldighet att anmäla till Polisen via 112. Remsan
sätter du upp på den plats där du sammanstött med
djuren så att eftersöksjägare lätt kan hitta platsen och
börja spåra djuret.
Viltolycksremsan skaffar du på närmaste bilprovning
eller skriver ut en enklare version från
Viltolycksrådets hemsida.

www.viltolycka.se

Besök Viltolycksrådet
www.viltolycka.se
På Viltolycksrådets hemsida finns statistik om vilt
olyckor i landet. Här finns en hel del information om
förbyggande av viltolyckor och du kan t.o.m. få upplysningar i förväg om var viltolyckor brukar inträffa
på den väg du tänker åka. Klicka på den gula ramen
”här händer olyckorna på vägen ” och skriv in din
färdväg. Så kommer en karta upp med information.

Förebygg en olycka
Innan du ska ut på bilresan kan du göra
följande:
• Se till att du är utvilad, då ökar du uppmärksamheten.
• Planera den väg du ska åka och titta på Nationella
Viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se hur viltolycksdrabbad vägen är. På hemsidan ser du var de
mest olycksdrabbade vägsträckorna i varje län finns.
Du kan dessutom också få din färdväg uppritad
så att du ser exakt var på vägen det ofta har hänt
viltolyckor. Hemsidan är ett utmärkt hjälpmedel.
• Ha både viltolycksremsa i bilen och viltolycks-app
en i mobiltelefonen innan du startar din färd.
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• anpassa hastigheten. Tänk på att vilda djur rör sig
extra mycket från skymning t.o.m. gryning och att
sikten försämras vid dålig väderlek.
• använd bilbälte
• använd appen ”Viltolycka”
• 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
• tänk på att vilda djur även finns i tätort
• respektera varningsskyltarna för vilda djur.

Minnesregler när det skett
en viltolycka
• Varna andra trafikanter – använd din varnings
triangel.
• Ta hand om skadade – larma polis via SOS 112.
• Markera platsen för sammanstötningen. Använd
viltolycksremsan som finns att hämta på
Bilprovningen, så att eftersöksjägare hittar platsen.
• Lämna tydligt vägbeskrivning – har du GPS använd
den informationen, eller se koordinaterna
på vår app.

www.viltolycka.se
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När du väl är ute på vägen bör du följa
dessa råd:

Vet du att du måste rapportera en samman
stötning med vilda djur till Polisen? Ring 112
Att inte anmäla en sammanstötning, är straffbart
och belagt med böter.
Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen
och dessutom markera platsen:
Björn, Hjort, Järv, Lodjur, Mufflonfår, Rådjur, Utter,
Varg, Vildsvin, Älg, Örn.

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 mest vanliga 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. Se upp!
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Vildsvin
Vildsvinen är mellan 70 och 100 cm höga. Hanen
(galten) kan väga upp till 300 kg medan honan (suggan) väger 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. Se upp!

Älg
Älgen är världens största levande hjortdjur. En älg kan
ha en mankhöjd på 150-210 cm beroende på kön. Den
kan väga upp till 400 kg för en hona och för en tjur upp
till 700 kg. En stressad älg kan snabbt ändra färdriktning och korsa din väg när du trodde faran var över.
Se upp!

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. Se upp!
Detta är en information från Nationella Viltolycksrådet, där
16 myndigheter och organisationer samverkar för att förebygga och minska viltolyckor och skapa en bra organisation
för eftersök av trafikskadade djur.
POLISEN • TRAFIKVERKET • NATURVÅRDSVERKET • LÄNSSTYRELSERNA • SKOGSSTYRELSEN
SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET • JÄGARNAS RIKSFÖRBUND • LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND • VTi
BILPROVNINGEN • SOS ALARM • NTF • IF • LÄNSFÖRSÄKRINGAR • SVENSKA KENNELKLUBBEN • SJ AB

En olycka kommer
sällan ensam
Lär dig mer om djurens beteende och
förbered dig innan du ska ut och köra på
vägarna
www.viltolycka.se

