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Massmedierna 
 

Älgfaran på landsvägarna är som störst på hösten 
och i mörker 
 

På hösten börjar älgarna röra på sig. De förirrar sig allt oftare också ut i trafiken när 
de till exempel byter betesmarker, söker sig en partner eller undviker jägarna. Den 
trafikmässigt livliga perioden infaller nu under skymningen eller den mörka tiden, 
då också älgarna rör på sig. Risken för älgkrockar är betydligt större och samtidigt 
blir det också allt svårare att upptäcka älgarna.   
 
Älgjakten inleds lördagen den 25 september. Under jakten drivs älgarna bort från 

vägen, men de kan ändå hamna ut på vägen och på så sätt öka risken för olyckor. Ofta 

förses vägrenarna med tillfälliga trafikmärken som varnar för älgjakten.  

 

Förra året inträffade drygt 1 300 älgkrockar och nästan 3 500 olyckor med rådjur eller 

hjortar inblandade. Antalet älgolyckor har halverats under 2000-talet tack vare den 

minskade älgstammen och säkerhetsåtgärderna. Däremot har rådjurs- och 

hjortolyckorna ökat med nästan tusen om året till följd av den ökade rådjurs- och 

hjortstammen. I norra Finland har antalet älgkrockar fortsatt att stiga. Därför har man 

också utökat antalet jaktlicenser där.  

 

40 procent av älgkrockarna sker i september-november. Rådjurs- och hjortolyckor 
inträffar främst i landets sydvästra delar och under oktober-december, då djuren är 

mycket rörliga på grund av brunsttiden.  

 
Föraren kan undvika älgolyckor – väghållaren har begränsade möjligheter  
 

Bilförarna bör vara särskilt uppmärksamma i skymning eller mörker. Den farligaste 

tidpunkten är timmarna just före soluppgången och särskilt efter solnedgången. De 

områden där älgar rör sig märks ofta ut med varningsskyltar vid vägrenen och där lönar 

det sig att minska farten. På så sätt kan man kanske undvika kollisioner helt och hållet 

eller åtminstone göra följderna lindrigare. Nästan alla hjortdjurskrockar inträffar i 

områden med hastighetsbegränsningarna 80 och 100 km/h.  

 

Genom att observera vägrenarna kan man upptäcka älgen i tid. En medresenär kan 

också hjälpa till genom att tydligt meddela att det t.ex. kommer en älg från höger, men 

på ett sådant sätt att föraren inte blir skrämd. Användning av helljus ger längre och 

bättre sikt.  
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Väghållarens åtgärder för att minska älgfaran är bl.a. att bygga viltstängsel längs vägar 

där trafiken är livligast och hastigheterna de högsta. Platserna för viltstängsel grundar 

sig oftast på redan inträffade olyckor och uppgifter av jägarna. Det har byggts totalt 

900 vägkilometer viltstängsel och i år byggs ytterligare tiotals kilometer. Där det finns 

stängsel ökar säkerheten, men älgarna flyttar ofta sina stråk till ändorna av stängslet 

och till områden utan stängsel. Det lönar sig också att vara försiktig vid stängslets 

öppningar.   

 

Röjning av vägrenarna har visat sig vara ett bra sätt för att lättare upptäcka älgarna. 

Genom att ta bort sly lockas inte heller djuren i samma utsträckning att söka mat vid 

vägrenarna. Under sommaren har man på många ställen röjt trädbestånd och buskage 

vid vägrenarna. Också vägbelysningen minskar antalet älgolyckor. Några andra 

effektiva metoder för att förhindra älgkrockar känner man inte till.  

 

Ytterligare information: 

Trafiksäkerhetsexpert Jorma Helin, tfn 0206 37 3512 

NTM-centralerna, HUwww.ely-keskus.fiUH, tfn 0206 90300 

 


