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Bakgrund
Infrastrukturen räknas idag som en av de största negativa faktorerna för den biologiska
mångfalden i terrestra miljöer, även om det är svårt att kvantitativt jämföra effekterna med
den påverkan som skogsbruk, jordbruk, urbanisering och växthuseffekten har för
mångfalden. Det är troligen heller inte möjligt i och med att infrastrukturen är en
förutsättning för de övriga faktorerna. Under det gångna seklet har utbyggnaden av
infrastrukturen drastiskt förändrat landskapet. Sedan andra världskriget har det svenska
vägnätet nästan femdubblats och den totala längden av alla vägar, inkluderat skogsbilvägar,
är idag (1995) ca 415 000 km. Vägarnas totala yta uppgår till 5000 km2 eller 1,2 % av Sveriges
landyta.
Infrastrukturens påverkan på en viss art är relaterad till artspecifika egenskaper som
exempelvis födoval, krav på livsmiljön, reproduktion, vandringsbeteenden och
störningskänslighet. Infrastrukturen delar upp landskapet i mindre fragment och många djurs
vandringsvägar bryts. I takt med utbyggnaden har behovet av åtgärder för olika djur ökat.
Idag finns det ett krav på hänsyn för den biologiska mångfalden och man genomför också
åtgärder på lämpliga sträckor. Till dessa åtgärder hör faunapassager. Med en faunapassage
menas en konstruktion (bro, tunnel, kulvert el. dyl.) som är designad och lokaliserad för att
användas av djur i avsikt att minska en vägs/järnvägs negativa effekter. Ofta är dessa
passager avsedda för ett fåtal djurarter men det finns även de som är konstruerade för ett
brett spektra av arter.
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Frågeställningar
Syftet med studien är att belysa betydelsen och användandet av anpassade faunapassager. Vi
undersöker bland annat rörelsemönster hos älg i relation till två viltbroar och genomför
beteendestudier på en viltbro. De olika delstudierna ger olika information. Nedan följer
några av de specifika frågeställningar som vi arbetar med och som vi önskar få svar på.

Problem/Mål

Lösning?

Minska viltolyckorna

Utvärdering
Spårningsstudier

Effektiva viltpassager
i kombination
med viltstängsel?

Kameraövervakning

Älgars rörelsemönster

Effekter av stängsling
Minska barriäreffekterna

Figur 1. Beskrivning av projektets utformning.

Rapporten är uppdelad i två huvuddelar. I den första presenteras de spårningsstudier som
har genomförts i passager längs stängslade vägar i Sydvästra Sverige. I den andra redovisas
projekten som har bedrivits kring viltbroarna norr om Uddevalla.

Spårningsstudier
Inom projektet genomförs spårning av ett stort antal olika typer av faunapassager och
konventionella vägpassager för att undersöka hur de används av älg och rådjur. Exempel på
frågeställningar vi vill ha svar på:
• Vilken betydelse har passagens storlek för hur effektiv den är för olika djurarter?
• På viket sätt påverkar störande verksamhet som ex fastigheter djurens rörelsemönster
genom och runt passagen?

Genomförande
Studien genomfördes som en spårstudie där totalt 40 passager försågs med sand under
sommaren 2005. Förutom en sandremsa i mitten av passagen lades mellan 1-3
referensbäddar ut på var sida (inom 100 m) om passagen. Dessa användes för att beräkna
arternas olika preferens för olika passager. Vid varje besök noterades passerande spår och
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sandbäddarna krattades släta inför nästa spårning. Varje passage besöktes en gång per vecka
och studien genomfördes under perioden 050706-051130.
Två olika analyser genomfördes, en baserad på passagefrekvens och en baserad på
nyttjandeindex. I den första undersöktes djurens passagefrekvens genom tre olika typer av
passager; 1) konventionella tunnlar och broar, 2) viltpassager för älg och rådjur, 3) större
ekodukter och landskapsbroar. I den andra studien analyserades preferensen för olika typer
av undergångar med hjälp av nyttjandeindex. Antalet passager genom passagen relaterades
till antalet passager över referensbäddarna för att beräkna ett nyttjandeindex för varje
passage. Vi beräknade vilken effekt olika variabler (som exempelvis passagens storlek, läge i
landskapet samt mänsklig störning) hade för nyttjandet.

Resultat - spårningsstudier
Passagefrekvens
Totalt noterades 1379 passager av rådjur samt 188 passager av älg under hela perioden, vilket
i snitt var 0,046 älgar per dygn samt 0,353 rådjur per dygn. Under hela studieperioden
passerade älg genom 62,5 % av alla passager och rådjur 85,0 %. De passager som inte
användes av älg eller rådjur var undergångar (varav en landskapsbro). Det var ingen skillnad i
passagefrekvenser mellan de olika månaderna (juli-november), varken för älg eller för rådjur.
Både älg och rådjur passerade genom ekodukter och landskapsbroar i högre grad än mindre
passager (Figur 2). Älg passerade i medel tre gånger så ofta genom anpassade viltpassager än
genom konventionella vägpassager, medan rådjur nyttjade dem till ungefär lika stor grad.
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Figur 2. Den relativa passagefrekvensen genom tre olika typer av passager. Passagefrekvensen genom
konventionella passager har indexerats till 1.

Nyttjandeindex
Två faktorer påverkade främst i vilken grad rådjur passerade genom undergångar, mänsklig
störning och avståndet till närmaste skogskant. Nyttjandegraden var negativt korrelerat till
mänsklig störning; ju fler människor som nyttjade passagen, desto mindre rådjur passerade
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igenom (i förhållande till de som lämnade spår i referensbäddarna). Rådjur nyttjade
undergångar som befann sig nära skogskanter i högre grad än de som befann sig på långa
avstånd till skogen.
Tre faktorer påverkade främst i vilken grad älg passerade genom undergångar; passagens
relativa öppenhet, avstånd till närmsta skogskant samt andelen skog inom 1 km radie från
passagen. Den faktor som hade störs inverkan på älg var passagen relativa öppenhet (bredd x
höjd / längs), som är ett mått på dess storlek, rymd och luftighet. Större passager användes i
större utsträckning än mindre. Tillskillnad mot rådjur så nyttjade älg passager som låg längre
från skogskanten än de som låg nära. Andelen skog i passagens närområde hade en negativ
effekt på nyttjandegraden, de med mindre andel skog i närområdet nyttjades mer än de med
mer skog. Detta var något överraskande och går emot dagens rekommendationer om var
faunapassager för älg och rådjur skall byggas.
Sammanfattningsvis är det: 1) Viktigt att begränsa mänsklig aktivitet till faunapassager. 2)
Faunapassager bör byggas i en blandning av biotoper längs en väg. 3) Älg bör vara målarten
för faunapassager byggda för större terrestra arter i Sverige.

Studier kring viltbroarna norr om Uddevalla
Kameraövervakning av viltbron vid Grytingen:
Kameran togs i drift i mars 2002. Den är inställd på att reagera på passage mellan klockan
17:00 och 07:00. Vi har valt dessa tider därför att tidigare studier har visat att de flesta djuren
passerar under natten, och att antalet passager av fordon över viltbron periodvis varit hög
under dagtid. Exempel på frågeställningar som vi vill ha svar på:
• Vid vilken tidpunkt passerar djuren?
• Hur är könsfördelningen på de hjortdjur som passerar över viltbron?
• Åldersklass på passerande hjortdjur.
• Hur beter sig djuren när de passerar?
• Påverkas djuren av trafiken under viltbron?
Älgars rörelsemönster:
En central punkt i arbetet är märkning av älg med GPS-försedda sändare. Att märka djuren
är en krävande procedur som innefattar skjutning med sömnampuller från helikopter.
Särskilda tillstånd har inhämtats från Naturvårdsverket och djuretiska nämnden. Totalt har
24 älgar i viltpassagernas och motorvägens närhet försetts med GPS-sändare under tre års
märkning. Sändarna är förprogrammerade att automatiskt lagra älgens position varannan
timme. Exempel på frågeställningar som vi önskar få svar på under projektets gång:
• Vi vill undersöka på vilket sätt passagerna används. Är det djur från den lokala
populationen som använder viltbron eller fungerar den som en passage vid djurens
rörelser och vandringar över ett större område?
• Hur ofta använder de märkta individerna passagen i förhållande till de omärkta?
• Rörelse av älgar över E6 i relation till den kommande viltbron.
• Rörelsemönster före, under och efter det att E6 byggs om till motorväg med viltstängsel.
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Studieområde
Europaväg 6 längs Sveriges västkust upp mot Oslo har under lång tid genomgått en
uppgradering till fyrfilig motorväg med viltstängsel. Byggnationen sker i etapper och den
sydligaste etappen inom studieområdet stod klar i juni 2000 (6 km) (Figur 4). I
diskussionerna inför denna etapps utformning framförde de lokala jägarna krav på att
viltpassager skulle byggas för att inte isolera älg väster om motorvägen. Denna sträcka har
två viltpassager, en viltbro och en undergång. Nästa etapp (6 km) stod färdig i maj 2004 och
här finns en viltbro byggd för älg och rådjur. Den sista etappen inom studieområdet
beräknas vara färdig någon under 2007.
Områdena öster och väster om motorvägen skiljer sig åt markant. På den östra sidan
dominerar skogen och på den västra är det ett mer uppbrutet landskap med ett större inslag
av odlad mark. Väg och järnväg bildar en skiljelinje mellan dessa två områden.
Under februari 2004 genomfördes en helikopterinventering av älg på bekostnad av
jägarförbundet och lokala jägare. Den visade på en stor skillnad i älgtäthet mellan den västra
och östra sidan om motorvägen. Öster om vägen fanns det i medeltal ca 9 älgar/1000 ha
medan det på den västra fanns ca 5 älgar/1000 ha.
Faunapassager i området
Längs motorvägen som har byggts ut i etapper genom studieområdet finns idag tre
viltpassager för hjortdjur (Figur 4). Målet med de anpassade passagerna är att viltet lättare
skall kunna röra sig mellan områdena på var sida om vägen och därigenom minska
isoleringen för de djur som har sitt hemområde väster om motorvägen. Viltbron vid
Grytingen och porten vid Myren invigdes i maj 2000 och viltbron vid Hogstorp invigdes i
juni 2004. Idag kan alltså älg och rådjur endast passera motorvägen genom dessa tre
viltpassager, 5 konventionella broar och tunnlar samt en ostängslad sektion i områdets norra
delar (detta vägbygge beräknas vara färdigt och stängslat under sommaren 2007).
Motorvägen genom området trafikeras i medel av 12 000 fordon per dygn.
Viltbron Grytingen (Bild framsida) och Viltbron Hogstorp är kombinerade vilt- och
körbroar. Broarna är utformade som timglas med en bredd om 17 respektive 13 meter vid
midjan och ca 25 respektive 21 m vid respektive broände. Kanterna är försedda med en 2
meter hög skärm för att förhindra att reflexer från strålkastare och buller från trafiken ska
störa de passerande djuren. Porten vid Myren är en kombinerad fordons- och viltport. Den
är breddad och vägbanorna är delade för att främja passager av älg och rådjur. De två
portarna är 13 x 5 meter breda och höga. Längden under motorvägen är 27 meter och
längden under lokalvägen är 9 meter. Avståndet mellan portarna är 14 meter.
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Resultat
Resultaten delas in i olika stycken för att underlätta förståelsen. Först redovisas de resultat
som bygger på studier runt viltbron vid Grytingen. Därefter följer en kortare redogörelse
över antalet passager över viltbron vid Hogstorp. Därefter redovisas de resultat som bygger
på studier från älgars rörelser över E6:an före, under och efter ombyggnation till motorväg
och tre viltpassager. Sist följer en redogörelse av viltolyckorna i området sedan 1990.
Viltbron vid Grytingen
Passager över viltbron vid Grytingen
Totalt har det skett 186 passager av älg och 761 av rådjur under de 7 år som viltbron funnits.
Det ger en passageintensitet på 2,3 passager/månad av älg och 9,5 passager per månad av
rådjur för hela perioden. Förutom älg och rådjur används viltbron regelbundet av räv,
grävling och hare. Kronhjort har passerat vid tre tillfällen under hösten 2006. Av de större
rovdjuren finns det en misstänkt passage av varg västerut under 2004. Inga passager av
lodjur har kunnat dokumenteras.
Tabell 1. Antalet passager över viltbron vid Grytingen. Observera att viltbron invigdes i maj 2000.

Passager älg
Passager rådjur

2000
12

2001
37

2002
22

2003
64

2004
26

2005
21

0

60

75

96

166

208

2006
4
161

Totalt
186
766

Älg
Antalet passager varierar mellan de olika åren och ingen trend kan tydas ur materialet (Figur
3). Den troligaste orsaken till att antalet passager varierar kraftigt mellan åren är skillnader i
den lokala älgstammen i viltbrons omedelbara närhet. Vi har sett att så mycket som 30 % av
antalet passager kan härröra sig från en individ under ett år. Försvinner den älgen minskar
antalet passager. En annan orsak kan vara att älgarna har ändrat vandringsbeteende sedan
motorvägen byggdes. Under 2006 passerade endast 4 älgar vilket är en oroande utveckling.
Rådjur
Om man jämför passageintensiteten under de olika åren ser man att det skett en stadig
ökning (Figur 3). Det tog dock ca ett år innan de första rådjuren började använda viltbron,
vilket även dokumenterats vid tidigare spårningsstudier internationellt. En av orsakerna till
ökningen är troligen att djuren lärt sig använda passagen med tiden och eventuellt att fler
individer lärt sig använda passagen.
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Figur 3. Antalet passager per månad av rådjur och älg över viltbron vid Grytingen under perioden
maj 2000 till december 2006.

Antalet älgindivider som använder viltbron vid Grytingen
Genom att relatera antalet passager av antalet passerande kända djur till det totala antalet
djur som passerat viltbron kan vi få en ungefärlig uppfattning av hur många älgindivider som
använt viltbron under denna tid. Med antagandet att de omärkta djuren har samma
vandringsbeteende som de märkta och att de använder viltbron i lika stor utsträckning som
de märkta. Vi får då en relation enligt följande:
(Antalet passager av märkta älgar / antalet märkta individer som passerat viltbron) = (antalet
passager av omärkta älgar / X)
Ex. Relation för 2002: (3/1) = (17/X) → X = 5,7.
Det innebär att ca 7 (5,7 omärkta + 1 märkt) individer passerat över viltbron detta år.
Medeltalet av beräkningarna visar att det är ungefär 6 individer som använder viltbron per år
(Tabell 2). Denna siffra känns rimlig och stämmer väl med vår uppfattning när vi försöker
urskilja individer på grundval av individuella skillnader och riktningar med hjälp av
övervakningskameran. Det finns inga tidigare studier om antalet individer som nyttjar en
passage så det är svårt att sätta i relation till tidigare forskning. Vi ser också på
övervakningskameran att det framförallt två tider på året som ”nya” djur passerar, sommar
och höst. Det är under dessa tider som ungdjuren stöts bort av kon och när äldre tjurar rör
sig mycket under brunsten. För övrigt dyker det sällan upp några ”okända djur” på
sekvenserna. Det stämmer väl in med älgens biologi och rörelsemönster; när ett djur väl
uppnår en mogen ålder och etablerar ett hemområde rör den sig relativt sällan utanför detta
hemområde. Detta har vi också kunnat notera hos de sändarmärkta älgarna i området som
uppvisar ett stationärt beteende.
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Tabell 2. Beräkningar av det totala antalet älgindivider som passerat viltbron under olika år.
passager av
antal passager
beräknat antal
antal märkta
totalt antal
år
märkta
av omärkta
individer som
individer
passager
älgar
älgar
passerat viltbron
2002
3
1
20
17
6,7
2003
22
2
63
41
5,7
2004
16
3
28
12
5,3
2005
3
1
21
18
7,0
medel
6,1

I och med att området inventerades på älg under vintern 2004 kan vi också relatera dessa
antalet passager till hur mycket älg som teoretiskt finns i viltbrons närhet. Vi antar att alla
älgar som har sina hemområden intill viltbron kan nyttja den. Storleken på detta område där
dessa älgar finns får vi fram genom att lägga en cirkel runt viltbron med en radie som
motsvarar diametern på medelhemområdet för älgarna i området (Figur 4). Vi kallar detta
område för ”viltbrons effekt område”. Baserat på medeltätheter för hela det inventerade
området (52 000 ha) beräknas det finnas mellan 33-46 älgar inom ”viltbrons effekt område”.
Antalet individer som använder viltbron per år motsvarar mellan 14,9-18,4 % av det totala
antalet älgar inom detta område.

Figur 4. Studieområdet med vägbyggenas olika etapper, och viltpassager som fyllda punkter längs
motorvägen. (A) färdig juni 2000, (B) färdig juni 2004, (C) färdig sommaren 2007. Viltpassager från
söder till norr: Viltbron vid Grytingen, Porten vid Myren, Viltbron vid Hogstorp. Öppna små cirklar
visar punkterna där älg märktes med GPS sändare. De stora cirklarna indikerar årsmedelhemområdet
och beräkningen av ”viltbrons effekt område”.

9

Kön och åldersfördelning på älg som passerar viltbron vid Grytingen
Totalt har 86 älgar som passerat viltbron kunnat identifieras till kön och åldersklass (kalv
eller vuxen) med hjälp av sekvenserna från kameran. Ko med kalv räknas som en enhet i och
med att de går tillsammans under större delen av året. Fjolårskalvar räknas som vuxna
individer.
Tabell 3. Ålder och kön på älgar som passerat över viltbron vid Grytingen.

Kön/ålder
Tjur
Ko
Ko med kalv

N (%)
45 (52)
38 (44)
3 (4)

Älginventering (%)
29,1
29,3
41,5

Svenska Jägareföbundet och de lokala jägarna genomförde en helikopterinventering av älg i
ett 55 000 ha stort område kring viltbron vid Grytingen under februari 2004. Andelen tjurar i
området beräknades i den inventeringen till ca 30 % (Svensk Naturförvaltning 2004). Vid
denna jämförelse är tjurar överrepresenterade när det gäller användningen av bron i
förhållande till hur många det finns i närområdet (chi-square=59, df =2, p<0.05). När det
gäller kor med kalv är det tvärtom, vi har bara kunnat dokumentera 3 passager av ko med
kalv (Tabell 3). I och med att kor med kalv är mer stationära än ensamma kor och tjurar är
det naturligt att antalet passager är mindre. Det kan också vara något som gör att de
undviker att ta med sig kalven och passera över bron. En ko med kalv strävar förmodligen
efter att upprätta ett så säkert och tryggt hemområde som möjligt för att skydda kalven så
långt det går. Det borde då teoretiskt sätt vara negativt att ha ett hemområde som
genomkorsas av en stängslad motorväg och behöva använda en viltbro för att komma till
områden på båda sidor om vägen. Med mer skydd omkring och på viltbron kanske fler kor
med kalv kommer att nyttja passagen.
Trafikens påverkan på passagefrekvenser och beteende
Vi har dokumenterat att trafikintensiteten på motorvägen signifikant påverkar när både älg
och rådjur passerar viltbron vid Grytingen. Passagerna är som flest när trafikintensiteten är
som lägst, under natten mellan 21:00 och 05:00, utanför detta tidsintervall sker enbart
sporadiska passager. Vi hittar inga signifikanta relationer mellan älgars rörelsemönster (GPSdata) och antalet passager vid olika tidpunkter. Vi antar därför att det främst är trafiken på
motorvägen (samt andra störningar som följer denna rytm) som påverkar passagedynamiken
över dygnet.
I takt med att trafikintensiteten ökar på motorvägen förändras beteendet hos både älg och
rådjur. Båda arterna travar i högre grad vid höga trafikintensiteter vilket tyder på att trafiken
från motorvägen stör djuren när de passerar över viltbron. I 68 % av fallen när ljussken har
setts på skyddsskärmarna har älg ändrat beteende. Rådjur reagerar lite lugnare på ljusskenen
och 57 % ändrar beteende när skärmarna lyser upp av passerande fordon på motorvägen. I
genomsnitt vänder ungefär 10 % av älgarna och mellan 5-7 % av rådjuren när de försöker
passera bron.
Sammantaget tyder den ökande graden av stress och att färre djur passerar vid höga
trafikintensiteter på att skyddet behöver stärkas ytterligare för att viltbron skall fungera
tillfredsställande för älg och rådjur.

10

Viltbron vid Hogstorp
Passager över viltbron vid Hogstorp
Det tog sex månader innan rådjur passerade första gången och det dröjde ungefär 10
månader innan rådjur började passera mera regelbundet. Efter denna initiala fas har antalet
passager ökat avsevärt. Det tog fyra månader innan älg passerade viltbron. Till en början
skedde enbart ströpassager och det tog ungefär ett år innan älg började passera mera
regelbundet. Totalt har det skett 48 passager av älg och 64 av rådjur under de 2,5 år som
viltbron funnits. Det ger en medelpassageintensitet på 1,5 passager/månad av älg och 2,0
passager per månad av rådjur för hela perioden.
Tabell 4. Antalet passager över viltbron vid Hogstorp. Observera att viltbron invigdes i juni 2004.

Passager älg
Passager rådjur

2004
4
2

2005
10
37

2006
34
25

Totalt
48
64

Det är något lägre passageintensiteter jämfört med viltbron vid Grytingen under
motsvarande period 2004-2006. Från tidigare studier vet vi att det tar en tid innan djuren
börjar använda nybyggda viltpassager fullt ut. Det är därför för tidigt att dra någon säker
slutsats om vilken av viltbroarna som används mest (vilket är av intresse i och med att de har
olika storlek).
Förutom älg och rådjur används viltbron vid Hogstorp regelbundet av räv, grävling och hare.
Lodjur har passerat viltbron vid Hogstorp vid fyra tillfällen mellan november 2005 och
januari 2006.

Antal passager per månad

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2004
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pass/månad älg

2006

pass/månad rådjur

Figur 5. Antalet passager per månad över viltbron vid Hogstorp under perioden juni 2004 till
december 2006.
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Rörelsemönster över motorvägsområdet av sändarmärkta älgar
Genom att studera de sändarmärkta älgarnas rörelsemönster över vägområdet före, under
och efter byggnation av motorväg och stängsel kan vi få svar på i vilken grad stängslet har
minskat rörelserna trots att det finns viltpassager i området. I och med att vi har haft olika
älgar märkta under de olika tiderna av motorvägsbygget måste materialet brytas ner så att
samma individer följs över olika perioder (före, under och efter byggnation). 7 älgar kunde
följas under perioden före och under byggnation. I genomsnitt minskade passagerna med 36
% under denna byggnadstid, detta trots att det inte fanns viltstängsel på sträckan. 12 älgar
kunde följas under byggnadsperioden och 19 månader efter det att motorvägen var
färdigbyggd. Dessa djur minskade sina passager över motorvägsområdet med 67 % efter att
stängslet sattes upp. Viltbroarna minskar alltså barriären med ungefär 18-23 % om vi antar
att en stängslad väg utgör en 85-90 % barriär (Widén et al. opublicerat).
Årshemområdenas storlek var i genomsnitt 1910 ha för tjurar och 1210 ha för kor (95%
fixed kernel metoden (hemområdet baseras på en 95 % sannolikhetsberäkning där 5 % av
ytterpositionerna tas bort ur beräkningarna).

Viltolyckor
Undersökningarna av viltolyckorna bygger på de perioder som vägen mellan Torp och
Saltkällan varit under utbyggnad. Perioden före utbyggnad sträcker sig från 1990 till och fram
tills vägen Gedeknippeln-Hogstrorp började byggas i september 2002. Denna period
används som referensperiod för att undersöka minskningen av olyckorna under och efter
byggnation (Tabell 5).
I takt med att E6:an inom studieområdet (längd; 1,5 mil) byggts om till motorväg och
försetts med stängsel har antalet viltolyckor minskat. Före byggnation var det ungefär 2,7
och 5,3 olyckor med älg respektive rådjur längs sträckan. Rådjursolyckorna har minskat med
ca 70 % efter stängsling och färdigställande av de tre viltpassagerna. Sedan Viltbron vid
Hogstorp stod färdig (31 månader) har det inte skett en enda viltolycka med älg. Merparten
av de olyckor som skett efter stängsling är vid Saltkällan där byggnationen av den nya
etappen pågår för fullt (3 km, här är vägen inte stängslad ännu). Det är högst troligt att
olyckorna kommer att minska ytterligare när denna sträcka är färdig och stängslet sträcker sig
hela vägen från Uddevallabron till Saltkällan.
Tabell 5. Älg- och rådjursolyckorna längs E6 i Bokenäs under perioden 1990-2006.

Konstruktionsperiod
Månader
Älgolyckor/år
Rådjursolyckor/år
Minskning älgolyckor
Minskning rådjursolyckor

Före
153
2,7
5,3

Under
20
1,8
4,8
40 %
4%

Efter
31
0
1,6
70 %

Det har skett sammanlagt sex stängselbrott under perioden juni 2000 till och med December
2006. Tre av dessa älgar fick avlivas. Två kalvar fick avlivas inne på motorvägsområdet vid
torprondellen under 2001. Under 2006 fick en ko avlivas efter att hon fastnat i stängslet norr
om Hogstorp. De övriga tre älgarna klarade sig oskadda.
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Exempel på rörelsemönster hos de GPS-sändarmärkta älgarna

Figur 6. Positioner från en älgtjur före det att motorvägen stängslades. Totalt passerade älgen
motorvägen vid 95 tillfällen. De tre punkterna längs vägen visar viltpassager (från söder till norr:
Viltbron Grytingen, Porten i Myren, Viltbron Hogstorp). Linje nederst i bilden motsvarar 1 km.

Figur 7. Säsongsmässig rörelse hos en sändarmärkt älgko under perioden 030204-041216. Totalt
dokumenterades tre säsongsvandringar på ca 2,3 mil vardera. Somrarna spenderades i den yttre
skärgården och vintrarna i motorvägens närområde. Varje vandring tog mellan 2-3 veckor att
genomföra och startades i mitten av april samt mitten av oktober.
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Figur 8. Positionerna från en älgko som nyttjade viltbron vid Grytingen mycket frekvent (totalt 32
passager under 14 månader) fram tills hon fick kalv. Efter att hon fick kalv passerade hon bara
viltbron vid två tillfällen under ett år.

Figur 9. En älgtjur med ett stort hemområde på ca 10 000 ha som har rört sig på båda sidor om
motorvägen. Älgen blev påkörd av tåget och dog efter det att sändaren hade tappats.
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De undersökningar som ligger till grund för denna rapport har även publicerats i en
avhandling som försvarades vid Karlstads universitet den 8 juni 2007. Titeln på avhandlingen
är: The use of highway crossings to maintain landscape connectivity for moose and roe deer.
Avhandlingen är en sammanställning med följande titlar på de olika artiklarna:
Olsson P.O.M. and P. Widén. 2008. Effects of highway fencing and wildlife passages on
space use and movements of moose (Alces alces) in Southwestern Sweden. Wildlife
Biology, in press.
Olsson P.O.M., P. Widén & J.L. Larkin. Moose and roe deer use of a highway overpass
in southwestern Sweden. Submitted to Landscape and Urban Planning 0612.
Olsson P.O.M., P. Widèn. The use of highway crossing structures by moose and roe
deer. Manuscript
Olsson P.O.M., J.J Cox, J.L. Larkin, P. Widèn and A. Olovsson. Space and habitat use of
non-migrating moose in coastal Southwestern Sweden. Manuscript.
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