
Vildsvin
Vildsvinen är mellan 70 och 100 cm höga. Hanen (gal-
ten) kan väga upp till 225 kg medan honan (suggan) 
kan väga mellan 70 och 140 kg. De är nattaktiva och 
förflyttar sig mest i gryning och skymning
De äter gärna frön av stråsäd som höstvete och havre, 
oljeväxter som raps, men också vall och potatis. Att-
raktiv mat intill vägen ökar ofta vildsvinspassager.
Djuren är skygga och försiktiga. De flesta olyckor 
med vildsvin verkar ske på medelhårt trafikerade 
vägar och under vintermånaderna.

Älg
Älgen är världens största levande hjortdjur. En älg 
kan ha en mankhöjd mellan 150-210 cm beroende på 
kön. Den kan väga mellan cirka 270 till 360 kg för 
en hona och för en tjur cirka 380 till 540 kg. Älgkal-
varna föds i slutet av maj och början av juni. De föds 
tidigare i de södra delarna av landet än i norra. Inför 
en ny kalvning brukar honan stöta undan sin fjol-
årskalv. Dessa blir förvirrade och vilsna. De är också 
oskygga och nyfikna och rör sig ut på vägarna där de 
kan hamna i en viltolycka på grund av sin brist på 
erfarenhet.
Djuren rör sig hela dygnet och letar föda. Den äter 
gärna blad, skott och kvistar från bl.a. björk och tall 
beroende på årstid. På hösten är det blåbärsris och 
havre som är favoriterna.

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, såsom deras 
beroende av viss typ av föda, förflyttningar och hur du 
kan anpassa ditt körsätt till detta kan du bidra till att 
minska viltolyckorna.

De organisationer som ingår i Nationella Viltolycks-
rådet informerar via sina hemsidor och andra infor-
mationskanaler om de vilda djuren, faran med vilt 
och när den kan vara som störst. Det är ett lätt sätt 
att skaffa dig mer information och du blir mer upp-
märksam när du är ute och kör.

Sverige – ett viltrikt land 
De svenska vägarna trafikeras av både bilister och 
vilda djur. Ibland korsar deras färdvägar varandra 
och då kan en viltolycka ske. I Sverige inträffar det i 
genomsnitt en viltolycka var 10:e minut. Det blir över 
40.000 olyckor på ett år. Både människor och djur blir 
skadade och dör. Därför måste du se upp på våra 
vägar och ta det försiktigt.

Myndigheter och organisationer försöker hjälpa dig 
som trafikant att förebygga viltolyckor. Vägar blir 
säkrare och fordonen bättre. För att du ska få bättre 
överblick över området omkring vägen utför myndig-
heterna siktröjning.
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Lite om de vanligaste 
vilda djuren
Det finns fyra djurarter som oftare förekommer i vilt
olyckor 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 ca 20-30 kg. De förflyttar sig ofta i gryning och 
skymning. De kan ofta finnas i grupp, men anses ändå 
vara ensamlevande. Rådjuren rör sig hela året för att 
leta föda. 
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* Vilda djur där du ska rapportera sammanstötningen och dessutom markera platsen.
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Detta är en information från Nationella Viltolycks-
rådet, där 16 myndigheter och organisationer 
samverkar för att förebygga och minska viltolyckor 
och skapa en bra organisation för eftersök av 
trafikskadade djur.
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Trafikanter och 
vilda djur på 
samma väg

Dags att lära dig mer innan 
du ska ut på vägen
Gör ett kunskapslyft!

Förebygg en olycka 
Innan du ska ut på bilresan kan du göra följande:

•	 Se	till	att	du	är	utvilad,	då	ökar	du	uppmärksam
heten.

•	 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 upp-
ritad så att du ser exakt var på vägen det ofta har 
hänt viltolyckor. Hemsidan är ett utmärkt hjälp-
medel.

•	 Skaffa	dig	både	viltolycksremsa		(som	du	kan	
hämta hos bl.a. Bilprovningen) och viltolycksappen 
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.

•		 Använd	appen	”Viltolycka”.

•		 Se	inte	bara	vägen,	utan	även	terrängen	runtom-
kring.

•		 Tänk	på	att	en	del	djur	är	flockdjur	–	kommer	det	
ett djur på vägen kan det komma flera.

Hjort
Hjorten är ett flockdjur. En hjort kan ha en mankhöjd 
upp till 160 cm beroende på hjortdjur. Vikten för ha-
nen (hjorten) är ca 200-230 kg och för en vuxen hona 
(hind) 100-150 kg.
Hjortar söker sig gärna ut på fält med odlad gröda. 
Det kan vara klövervallar men också vete, havre, råg, 
raps, ärtor, majs och potatis. 
Hjortar är ganska skygga och rör sig mest under 
skymning och gryning. De verkar också vara lite för-
siktigare än de andra djuren. Undantag kan vara att 
handjur under brunsten blir stressade och obetänk-
samma och därför rusar över vägarna. 

•		 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 bl.a. Bil-
provningen, så att eftersöksjägare hittar platsen.

•		 Lämna	tydligt	vägbeskrivning	–	har	du	GPS	an-
vänd den informationen eller se koordinaterna på 
vår app.

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 sammanstötning-
en och dessutom markera platsen:
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