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Massmedierna 
 

Personskadorna i hjortdjursolyckor har inte minskat 
 
Antalet skadade i hjortdjursolyckor hölls i fjol på samma nivå som året innan. Detta 
framgår av Trafikverkets färska utredning. I hjortdjursolyckor på landsvägarna 
skadades 151 och omkom fem. Antalet omkomna har hållits oförändrat under de 
senaste åren. 
 
Det totala antalet statistikförda älgolyckor tycks ha minskat jämfört med året innan - 
deras antal var enligt Trafikverkets statistik cirka 1 340 i fjol när de året innan var 
1 600. Antalet hjort- och rådjursolyckor uppgick till 3 470 medan antalet året innan var 
3 440. Förändringarna i statistikföringen av hjortdjursolyckorna år 2009 torde vara en 
orsak till att det totala antalet statistikförda hjortdjursolyckor har minskat. 
 
Under de senaste fem åren har älgolyckorna minskat från cirka 2 000 till nuvarande 
1 340. Antalet hjort- och rådjursolyckor har däremot ökat från cirka 2 600 till 3 470, 
vilket bland annat beror på den kraftigt ökade djurstammen.  
 
Hjortdjursolyckor som krävt människoliv sker mest på sträckor med 
hastighetsbegränsningen 100 km/h 
 
Försäkringsbolagen betalade på basis av frivilliga bilförsäkringar ut 20,6 miljoner euro 
i ersättning för sammanlagt 7 260 hjortdjursolyckor år 2008. I siffrorna ingår skador 
som orsakats fordonet efter krock med älg, hjort eller - avvikande från Trafikverkets 
siffror - ren. 
 
Undersökningskommissionerna för trafikolyckor har under åren 2000 - 2008 undersökt 
sammanlagt 60 hjortdjursolyckor med dödlig utgång i vägtrafiken. Av olyckorna 
skedde 45 med personbil och 13 med motorcykel. Olyckorna skedde nästan alltid på 
områden där hastighetsbegränsningen var 80 km/h eller högre, oftast (37 olyckor) på 
områden med begränsningen 100 km/h. 
 
Av dödsolyckorna skedde största delen på kvällen och natten mellan klockan 18 och 6. 
Olyckorna fördelades mycket jämnt över hela landet. 
 
Älgarna använder samma stråk år efter år och generation efter generation. 
Landsvägarna splittrar hjortdjurens levnadsområden och försvårar deras rörlighet. 
Hjortdjursolyckorna ökar om vårarna när djuren flyttar från vinterområden till 
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sommarbete på jakt efter föda. I början av sommaren är särskilt fjolårskalvarna en fara 
eftersom de överges av sina mödrar och irrar omkring. 
 
Handräckning vid storviltsolyckor 
 
Vid krockar med hjortdjur ska man alltid meddela om dem till nödcentralens 
telefonnummer 112 även om djuret fortsätter sin färd efter krocken. Nödcentralen kallar 
via jaktvårdsföreningarnas storviltsassistans (SRVA) på personer som kan spåra upp 
djuret och vidta de fortsatta åtgärder som situationen kräver.  
 
Säkerheten förbättras på många sätt 
 
Man varnar för hjortdjur med ett särskilt vägmärke, som vid behov kan preciseras med 
en tilläggsskylt. Dessa nästan 3 000 vägkilometer som varningsskyltarna täcker är 
dock endast de farligaste sträckorna, det gäller således att vara försiktig också på 
andra ställen. 
 
Vanliga säkerhetsåtgärder som väghållaren vidtar är att röja vägkanterna för att göra 
det lättare att upptäcka djuren samt att bygga viltstängsel. Inte ens stängslen hindrar 
hjortdjuren helt från att ta sig till vägarna, utan de kan hitta en öppning i stängslet till 
exempel vid en sidovägs anslutning. De platser där viltstängslen upphör blir ofta ett 
övergångsställe för djuren och därför varnar man dessutom separat för dem. Den 
längst utvecklade, men också den dyraste lösningen, är att ordna djurens passage 
planskilt med vägtrafiken. Denna lösning är möjlig främst när nya vägar planeras. 
Antalet hjortdjursolyckor beror i sista hand på djurstammens storlek som regleras 
genom jakt. 
 
Det är skäl för trafikanterna att vänja sig vid att iaktta vägkanterna också långt framför. 
Lägre hastigheter ger mera tid att reagera och bättre möjligheter att väja. Hjortdjuren 
rör sig främst vid solnedgången och soluppgången, att resa medan det är ljust minskar 
därför risken betydligt.  
 
Ytterligare information: 
Överingenjör Saara Toivonen, tfn 020 637 3617 
Trafikexpert Jorma Helin, tfn 020 637 3512 
Informationschef Veikko Valkonen, Trafikförsäkringscentralen, tfn 0500435 055 
Om storviltsassistansen: 
Utvecklingschef Tuomo Pispa, tfn 0400 700 778, Jägarnas centralorganisation, 
www.riista.fi/suurriista/ 
 


