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Det sker ungefär 170 viltolyckor varje dag på svenska vägar 
 
Med annalkande höst och viltets brunstperiod samt mörker och senare halka  
vet vi av erfarenhet att viltolyckorna ökar. Under perioden september till december sker 
40- 50 % av årets viltolyckor. På hösten ökar olyckorna från skymning till gryning, då 
djurens och människans aktiviteter sammanfaller. Flest olyckor sker med rådjur, 
vildsvin och älgar. Antalet polisrapporterade viltolyckor ligger årligen runt 61 000–65 
000 st., men mörkertalet är stort då ett stort antal viltolyckor sker utan att rapporteras. 
 

- Anpassa hastigheten efter väglag och sikt. Du passerar i genomsnitt ett djur var 
23:e sekund som befinner sig mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 
km/h. 

- Håll avstånd till bilen framför ifall den behöver bromsa för något vilt.  
- Sänk hastigheten om eftersöksjägare eller bil med varningsblinkers står vid 

vägkanten. Människor eller skadat djur kan fortfarande befinna sig på vägen. 

 
Anmälningsplikt enligt lag 
Man är enligt lag skyldig att anmäla viltolycka med djur som ingår i §40 
Jaktförordningen. Det gäller björn, varg, järv, lo, älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, 
mufflonfår och örn. Man måste anmäla viltolycka även om djuret har försvunnit eller till 
synes är oskadat. – Det är omöjligt för en förare att avgöra om djuret är skadat eller ej. 
 
Om olyckan är framme 

- stanna bilen där det är säkert att stanna, sätt på varningsblinkers 
- Sätt ut varningstriangel 200 meter bakom olyckan 
- Markera med viltremsa på den sidan där djuret försvann. Viltremsor kan du få 

från Älgskadefondsföreningen 
- Flytta döda djur från vägbanan 
- Ring 112 och anmäl olyckan, lämna en tydlig vägbeskrivning 

Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin. Följ inte skadat djur eller gå i djurens spår. 
Tänk på din egen säkerhet! 
 
Vill du veta mera läs på   
www.algen.se 
      
Verksamhetsledare Annika Wetterling 
Fältinformatör Boris Karlqvist    
  
 
 
 
 
 

Av diagrammet framgår att en hastighetsskillnad 
kan vara avgörande för hur kollisionen slutar. 
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