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Pressmeddelande
Nu ökar risken för viltolyckor

Nu närmar vi oss den tid på året när vi människor rör oss till och från arbete och aktiviteter
på samma tider som viltet rör sig mest i landskapet. Då ökar risken att råka ut för en
viltolycka, särskilt i viltrika områden.
-

Vi ser tydliga toppar när under dygnet som viltolyckorna anmäls och det är under tider när
vi människor tar oss till och från arbete och aktiviteter. Vi har en topp i anmälningarna runt
fem, sex på tidiga kvällen och en topp vid tiotiden på kvällen säger Hanna Dittrich
Söderman, processledare för Nationella viltolycksrådet vid Polismyndigheten.

Det finns ett samband mellan hur mycket vilt det finns lokalt och antalet viltolyckor. Viltolyckorna
sker framför allt i viltrika områden på medelstora vägar som saknar viltstängsel. Ungefär 75 % av
viltolyckorna sker med rådjur. Flest olyckor sker i de södra delarna av landet där det finns både
mycket vilt och mycket trafik.
-

Viltolyckorna sker framför allt på medelstora vägar i viltrika områden. Om det är riktigt tät
trafik hela dygnet, kommer viltet att undvika att korsa vägen. Det är på vägar som saknar
viltstängsel och där det är lite lugnare trafik emellanåt som riskerna är som störst fortsätter
Hanna Dittrich Söderman.

Hur kan man minska risken för viltolycka?
•
•
•

Hastigheten påverkar upptäcksrisken. Sänkt hastighet ökar möjligheten att upptäcka vilt på
vägen och att hinna reagera i tid.
Var vaksam. Håll ögonen på vägområdet och sök av vägkanterna med blicken. Var särskilt
vaksam i skymning och gryning och när landskapet ändras, till exempel i övergångar mellan
skog och öppen mark. Fokus ska vara på vägen, inte på telefonen.
Respektera viltvarningsskyltar, de finns där av en anledning.

Om olyckan är framme
Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, hjort, björn, varg, järv, lo, utter,
mufflonfår eller örn, är du skyldig att anmäla olyckan till polisen och att märka ut platsen. Man ska
larma polisen genom att ringa nödnumret 112. Polisen kan då ta hjälp av en eftersöksjägare som
söker efter och vid behov avlivar viltet så att det slipper lida.
Mer information
Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella
viltolycksrådet finns på www.viltolycka.se.
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