
Mycket talar för att 
viltolyckorna ökar. 2009 rap-
 porterades 44 366 till polisen. 
2012 hade antalet stigit till 
46  928, varav rådjursolyckor-

na utgjorde merparten – 34 866. Ökningen 
kan delvis förklaras av större rapporterings-
benägenhet. Sedan den 1 januari 2010 är 
den som är inblandad i en viltkollision skyl-
dig att märka ut platsen och anmäla till poli-
sen vad som har hänt.

En annan viktig förklaring till ökningen är 
den kraftigt växande vildsvinsstammen. 
2009 rapporterades 3 085 vildsvinsolyckor 

till polisen. 2012 hade antalet ökat med 36 
procent till 4 198.

– I vissa områden, till exempel Skåne,  
Kalmar och Kronobergs län, har vildsvins-
olyckorna i antal passerat älgolyckorna, 
säger Lars Sävberger, verksamhetsledare  
i Nationella Viltolycksrådet.

– Jag tror att vildsvinen blir det stora  
problemet framöver. De är relativt stora, inte 
lätta att jaga, får många ungar och är dess-
utom smarta.

Årligen omkommer eller skadas allvarligt 
cirka 100 personer i trafiken i samband med 
viltolyckor. De absolut allvarligaste skadorna 

uppstår ofta i samband med älgolyckor.
– När det gäller skador på människor är 

älg det stora problemet, säger Anders Sjö-
lund, ekolog och Trafikverkets nationella 
samordnare inom området natur.

– Bilarnas utveckling har starkt bidragit till 
att dödstalen i trafiken har minskat. Men 
kolliderar du med en älg i över 70 kilometer  
i timmen blir det ofta stora skador. Det är 
svårt att konstruera en bil som klarar en älg-
olycka i över 70 kilometer i timmen utan att 
bilen blir för stor och tung.

Anders Sjölund berättar att minst två tred-
jedelar av alla olyckor i trafiken är viltolyck-
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Var tionde minut  
inträffar en viltolycka  
i den svenska väg- 
trafiken. Minst två 
tredjedelar av alla  
polisrapporterade  
trafikolyckor är  
viltolyckor. de  
kostar årligen det 
svenska samhället  
mer än tre mil- 
jarder kronor. 

det visar ny  
statistik som Motor  
har tagit del av.

Du är SkylDig att poliSanmäla
Enligt jaktförordningen är den som kört på vilt 
skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut 
platsen där olyckan skett. Med vilt menas i det 
här sammanhanget älg, rådjur, hjort, vildsvin, 
björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Detta Ska anmälan innehålla
Du måste göra en anmälan till polisen även om djuret 
du har sammanstött med inte är synbart skadat. Att 
inte anmäla en viltolycka är straffbart och kan ge bö-
ter. Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

Dina person- och fordonsuppgifter.

Platsen för olycksplatsen – ort, vägnummer och 
kännemärken (ange om möjligt GPS-position).

Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns 
kvar på platsen eller i vilken riktning det har för-
svunnit.

en olycka 
var tionDe  minut 
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or. Men andelen kan vara ännu större.
– Många olyckor med vilt inblandat rap-

porteras inte som viltolyckor. Det gäller till 
exempel om du svänger undan för ett djur 
och kolliderar med en mötande bil. Då blir 
det en mötesolycka i statistiken.

Den samhällsekonomiska kostnaden för 
viltolyckorna uppskattas till minst tre miljar-
der kronor, varav älg- och rådjursolyckorna 
beräknas stå för merparten – cirka 1,2 miljar-
der kronor vardera.

– I beräkningarna ingår bland annat utgif-
ter för person- och fordonsskador, sjukvårds-
kostnader och produktionsbortfall. Till dessa 

ska det dessutom läggas en del kost-
nader som det är svårt att få fram 
data på, säger Anders Sjölund.

– Det är till exempel inte ovanligt att 
personer som överlever allvarliga vilt-
olyckor får skador i centrala nervsystemet 
som är svåra att komma till rätta med. 
Många kommer aldrig tillbaka till arbetet.

Utmed de statliga vägarna finns cirka  
700 mil viltstängsel uppsatt. Behovet är 
dock mycket större. På många håll i Sverige 
saknar även viltrika och olycksdrabbade  
vägavsnitt stängsel. 

 forts.  e  

Spåra inte Djur
Förfölj eller spåra inte ett skadat 
djur. 

Polisen kontaktar en jägare 
med särskild kompetens för att 
spåra det påkörda djuret.

ha koll på varningSSkyltar
Ta varningsskyltar för vilt på allvar. Var särskilt 
uppmärksam under gryning och skymning. Under 
hösten när många jägare och bärplockare är i 
skogen ökar också risken att vilda djur söker sig 
till vägarna.

märk ut olyckSplatSen
Det finns en speciell markeringsremsa som kan användas för att  
markera platsen där djuret ligger eller där det senast sågs. Remsan  
kan bland annat beställas från Nationella viltolycksrådet. Om du inte 
har någon sådan kan du märka ut platsen med något annat som är väl 
synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

här Sker fleSt 
viltolyckor

Västra Götaland är det län 
 i Sverige där det inträffar  

allra flest viltolyckor. 

här Sker olyckorna
Kartan visar de områden i 
Sverige där det under perio-
den 2008–2010 inträffade 
flest polisrapporterade älg- 
och rådjursolyckor. Källa:  
Polisen/Trafikverket.

M Älgolyckor.
M Rådjursolyckor.

FOTO: TORE SANNUM/ScANPix

en olycka 
var tionDe  minut 
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e forts.
– Det behöver sättas upp mer viltstängsel. 

Samtidigt bör man vara medveten om att 
stängsel inte löser alla problem. Älgar och 
vildsvin till exempel, kan ta sig förbi stängsel 
som dessutom är ett statiskt skydd, medan 
viltets rörelsemönster varierar beroende  
på tid på dygnet, årstiden och förändringar  
i vegetationen. Ett nytt hygge, med björksly 
eller en ny majsodling till exempel, drar ofta 
till sig vilt.
Vad ska man göra?

– Sätta upp viltstängsel på vissa sträckor 

och försöka styra djuren till säkrare vägöver-
gångar.
Som vad?

– Till exempel områden med vägavsnitt 
med lägre hastigheter, öppna områden där 
djuren syns tydligt av trafikanterna eller 

ännu bättre speciella faunapassager som 
dessutom bör kombineras med aktiva var-
ningssystem som larmar om det finns djur  
i närheten.

– Man bör också se över vilken typ av grö-
dor som odlas i närheten av högtrafikerade 
vägar och hur man utformar hyggen.

Lars Sävberger vid Nationella Viltolycks-
rådet säger att många viltolyckor, främst 
rådjursolyckor, inträffar i städerna.

– Det finns mycket gott för djuren att äta  
i många villaträdgårdar. Det är dessutom en 
skyddad miljö. 

dokuMent

Det måste sättas upp fler 
viltstängsel. 

Det menar Ulla-Britt Hag-
ström som är ordförande i Motor- 
männen i Skaraborg, ett av de områ-
den i Sverige där det inträffar flest 
viltolyckor.

I höstas kontrollerade Motormännens klubb 
i Skaraborg standarden på ”viltsäkerheten”  
i området. Resultatet var allt annat än upp-
lyftande:

Viltstängsel saknas helt på flera olycks-
drabbade vägavsnitt.

En del av de stängsel som trots allt finns är 

skadade och dåligt 
underhållna.

På vissa sträckor sak-
nas grindar till stängslen.

– Det här är områden 
där det finns mycket vilt 
– bland annat vildsvin, 
älg och hjort – och där 
det inträffar många 
olyckor, säger Ulla-Britt 
Hagström.

– Vi har skrivit till Trafikverket och begärt 
att det ska sättas upp fler viltstängsel. Det 
behövs för att få ner olyckorna.
Vad svarade Trafikverket?

– Att de inte prioriterar viltstängsel. De 
menar att viltet riskerar att ta sig förbi stäng-
slen, bli fast i vägområdet och orsaka olyck-
or. Det tror inte jag på. Det är inte många 
djur som fastnar.
Vad handlar det i stället om?

– Ekonomi. Trafikverket gömmer sig 
bakom argumentet att stängsel inte skulle 
vara effektiva. Jag tror att det bara är ett för-
svar för att myndigheten inte har pengar. Det 
behöver sättas upp stängsel.

– Med tanke på hur arbetslösheten just nu 
är borde man satsa på att sätta upp viltstäng-
sel som beredskapsarbete. Det vore en myck-
et bra sysselsättning.

”viltStängSel nu”

Det behöver sättas 
upp fler viltstäng

sel – men det löser inte 
alla problem.

Ulla-britt hagström, 
ordförande i motor-
männen Skaraborg.

Väjde för älg. den 52-årige mc- 
föraren färdades på riksväg 44 söder  
om lidköping en junikväll förra året när 
han plötsligt tvingades väja för en älg 
och kraschade. mannen var medvetslös 
när räddningspersonal kom till platsen 
och fördes till sjukhuset i lidköping där 
det konstaterades att han hade allvarliga 
skador. Skaraborg är ett av de områden  
i Sverige där flest viltolyckor inträffar. 
motormännen i Skaraborg kräver fler vilt-
stängsel här.

FOTO: TORbjöRN AxElSSON
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appen Som håller viltkoll
Nationella Viltolycksrådet har tagit fram appen 
”Viltolycka” som man gratis kan ladda ned till sin 
mobiltelefon. Är den aktiverad varnas du när du 
kör in i ett viltolycksdrabbat område.

förSök inte avliva Själv
Försök inte att själv avliva ett påkört 
och skadat djur om du inte har kun-
skap om hur du ska göra. Försök ald-
rig avlida en hund. Låt veterinären av-
göra.

DöDa fåglar
Årligen dödas cirka  
tolv miljoner fåglar  
i den svenska trafiken, 
enligt Trafikverket.

68 omkom i älgkrockar
Under perioden 2002–2011 omkom 
68 människor i trafikolyckor med älg, 
4 i olyckor med rådjur eller hjort, och  
1 person i en renolycka, enligt poli-
sens statistik.

viltolyckor klassas som singel- eller mötesolyckor i statistiken
Mycket talar för att antalet 
viltolyckor i trafiken är betyd-
ligt större än vad som hittills 

har varit känt.
– Alla viltolyckor klassas inte som 

viltolyckor i den officiella statistiken, 
säger Andreas Seiler, forskare vid 
Sveriges lantbruksuniversitet.

I den officiella trafikskadestatistiken regist-
reras enbart en ”ren” kollision med vilt  
som en ”viltolycka”. I de fall där ett fordon 
har väjt för vilt och sedan kolliderat med 

annat fordon eller kört av vägen klassificeras 
olyckorna som till exempel mötesolycka eller 
singelolycka.

Detta innebär att den officiella statistiken 
över antalet trafikskador där vilt har varit 
inblandat inte ger en riktig bild av hur stort 
problemet egentligen är.

Forskaren Per-Olof Bylund på Akut- och 
katastrofmedicinskt centrum vid Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå har tillsammans 
med sin kollega Mats Lindqvist studerat 
olycksstatistik från åren 2003–2010. 

Deras genomgång visar följande:

Under perioden rapporterade polisen om 
44 omkomna personer i kollisioner mellan 
personbilar och älg. Ytterligare 13 personer 
– 23 procent – omkom i olyckor där fordonet 
hade väjt eller bromsat för älg och sedan kol- 
liderat med annat fordon eller kört av vägen.

När det gäller antalet skadade var det 
ungefär lika stor skillnad mellan andelen 
rapporterade och verkliga olyckor. Mellan 
2003 och 2010 skadades sammanlagt  
955 personer i olyckor mellan fordon och 
älg. Det verkliga antalet var enligt forskarna  
294 personer – 24 procent – större.

De okänDa
olyckorna

fler olyckor än känt. fordon som 
har väjt för vilt och sedan kolliderat med 
annat fordon eller kört av vägen räknas i 
statistiken inte som viltolyckor. därför 
tyder mycket på att det faktiska antalet 
viltolyckor är större än vad som är känt.

FOTO: jEPPE GUSTAFSSON/ScANPix
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Genom att städa och vårda vägrenarna 
bättre går det att minska antalet vilt-
olyckor. Det visar forskning vid Statens 
väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI).

I en rapport konstaterar VTI-forskaren Annika 
Jägerbrand att de förebyggande åtgärder som i 
dag görs mot viltolyckor inte är tillräckliga. Att 
till exempel radikalt ändra miljön runt vägarna 
skulle väsentligt minska antalet olyckor. Men 
det är en åtgärd som kostar mycket pengar och 
tar lång tid.

– Det finns både enklare och billi-
gare metoder som har bra effekt på 
antalet olyckor. En enkel sådan är att 
betydligt snabbare än i dag transporte-
ra bort ris och buskar som röjs längs 
med vägarna, säger Annika Jägerbrand.

– Låter man riset ligga kvar dras älgarna 
dit för att äta, framför allt om det är mycket 
snö i markerna. Det gör att risken för älg-
kollisioner ökar. Dessutom helt i onödan. 
Drift- och underhållsåtgärder som röjning är 
ju till för att minska risken för trafikolyckor 
 – inte tvärtom.     forts. e

Så Dyra blir SkaDorna
Enligt försäkringsbolaget If:s beräkningar leder 
en olycka mellan ett vildsvin och en personbil  
i genomsnitt till fordonsskador för 40 000 kro-
nor. Motsvarande siffra för älg är 30 000 och 
rådjur 15 000.

400 kronor metern
Viltstängsel till en kilometer 
väg, båda riktningarna, kos-
tar i genomsnitt 400 000 
kronor.

Så många viltolyckor inträffaDe 2012
Rådjur ....................... 34 866
Älg .................................. 5 963
Vildsvin ....................... 4 198
Dovhjort ...................... 1 167
Kronhjort .........................301

Lo ............................................26
Varg .......................................20 
Örn .........................................13
Utter .........................................8
Björn ........................................7

Järv ........................................... 1
Mufflonfår ........................... 1
Övriga djur .................... 357
Ren är tamdjur och klassas inte 
som vilda djur enligt jaktlagen.

välSkötta vägrenar – färre olyckor

här finnS 
viltStängSel
Kartan visar de vägar 
på det statliga väg-
nätet som i dag är 
försedda med 
viltstängsel. 
Källa: Trafik-
verket.

De okänDa
olyckorna
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Viltstängsel och andra passiva 
åtgärder behöver kombineras 
med ”aktiva” skyltar som 

varnar när älgar och andra större djur 
är på väg att springa ut i vägbanan.

Det menar Trafikverkets viltexpert 
Anders Sjölund.

I Norge testas sedan drygt ett år tillbaka ett 
system med blinkande varningsskyltar som 
tänds så fort älgar, rådjur eller andra större 
djur är på väg att passera en väg. Djuren upp-

täcks med hjälp av laser. Förhoppningen är 
att bilisterna i tid ska hinna sänka hastighe-
ten och därmed undvika olyckor.

På en ungefär 400 meter lång teststräcka  
i Dalarna håller svenska Trafikverket på att 
testa solcells- och batteridrivna värme- och 
rörelsesensorer som larmar trafikanterna när 
vilt är på väg att passera vägen.

Försöken är två exempel på så kallade akti-
va varningssystem. 

De flesta experter är i dag överens om att 
det inte har speciellt stor effekt på vare sig 

trafikanternas hastighet eller uppmärksam-
het att bara sätta upp passiva varningsskyl-
tar.

– Jag tror att en utbyggnad av viltstängsel 
och säkra djurpassager i kombination med 
aktiva varningssystem som i realtid berättar 
för förarna att djur är på väg ut i vägbanan är 
en effektiv modell, säger Anders Sjölund.  

– Trafikanterna kan antingen varnas i form 
av att en skylt tänds eller att hastigheten 
sänks. Det finns sådana system igång i bland 
annat USA.

e forts. 
Forskning vid VTI visar bland annat:

Det finns ett samband mellan antalet vilt-
olyckor och hur miljön runt vägarna ser ut.

Röjning av träd och buskar under vintertid 
har negativ trafiksäkerhetseffekt eftersom 
den typen av åtgärder lockar älg till vägområ-
det (om inte grenarna tas bort direkt).

I områden med hög risk för viltolyckor bör 
vegetation som är attraktiv för vilt, till exem-
pel vissa odlade grödor men även energiskog, 
stängslas in eller helt undvikas i en buffert-
zon från vägen.

Slåtter av vägkanterna gynnar troligtvis 
förekomsten av för vilt attraktiv växtlighet  
under höst och vinter om den utförs tidigt 
under växtsäsongen.

Enligt Annika Jägerbrand finns ingen en-
skild åtgärd som löser viltproblemet överlag.

– Ska vi minska antalet olyckor krävs det 
en kombination av åtgärder – bättre röjning 

utmed vägarna, ”smartare” fordon, vilt-
stängsel, sänkt hastighet på vissa avsnitt,  
nya larmsystem och jakt. Det krävs arbete  
på alla fronter. 

– Vägavsnitt med många viltolyckor behö-
ver utredas utifrån de förutsättningar som 
finns på just den platsen och då kan också de 
förebyggande åtgärderna anpassas till de 
specifika förutsättningar som gäller just där. 
I dagsläget jobbar man inte så med viltolyck-
or. De få åtgärder som Trafikverket har, sätts 
in som generella lösningar fast det inte är 
bevisat att de har någon som helst effekt.

här varnar vägen

teststräcka. i dalarna testar 
Trafikverket just nu ett aktivt vilt-
varningssystem som består av vär-
me- och rörelsesensorer placerade 
vid vägen.

FOTO: DAViD bjöRKlöF/TRAFiKVERKET

Ska vi minska an
talet olyckor krävs  

arbete på alla fronter.
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