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Sammanfattning 

I regleringsbrev för budgetåret 2022 fick Trafikverket i uppdrag att senast 1 

september 2022 redogöra för utvecklingen av viltolyckor. I redogörelsen ska 

utvecklingen av viltolyckor längs det statliga väg- och järnvägsnätet redovisas sedan 

Trafikverkets bildande. Redogörelsen ska innehålla vilka åtgärder som vidtagits och 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska antalet viltolyckor. Trafikverket 

ska även redogöra för hur regelgivningen och eftersök av trafikskadat vilt går till, 

vilka myndigheter och aktörer som hanterar eftersök, vilka regelverk som berörs 

samt vilka kostnader Trafikverket haft för eftersök. Det ska även framgå hur 

kostnader för framtida eftersök prognostiseras.  

Sedan Trafikverket bildades har antalet viltolyckor längs det statliga vägnätet och 

järnvägsnätet ökat. På väg har rapporterade viltolyckor ökat med cirka 37 %, från 49 

200 till 67 500 per år mellan 2010 och 2021. På järnväg har motsvarande 

rapporterade viltolyckor ökat med cirka 100 % från drygt 3 000 till 6 000 per år, 

under motsvarande period. Sammanlagt mellan åren 2010 till 2021 har 649 654 

viltolyckor rapporterats längst vägnätet och 45 679 längst järnvägsnätet.  

Ökningen av antalet trafikolyckor med vilt beror främst på trafiktillväxt och 

hastighet. För några viltslag (vildsvin, dovhjort och kronhjort) bidrar även ökad 

utbredning och växande populationer till ökningen.  

Trafikverket har gjort åtgärder i infrastrukturen för att förhindra viltolyckor. 

Främst har mängden viltstängsel utökats, utöver det har faunabroar och ekodukter 

byggts. Återstående behov av fysiska åtgärder i infrastrukturen är begränsat till 

drygt 8 % av vägnätet och ca 20 % av järnvägsnätet. Detta åtgärdsbehov återfinns i 

det statliga vägnätet som har höga hastigheter och mycket trafik och järnvägsnätet 

där mer än 120 tåg passerar per dag. På dessa ställen behöver viltstängsel 

kompletteras med nybyggnation av faunapassager av varierande slag och nuvarande 

viltstängsel behöver fortsätta underhållas och förstärkas. 

I Nationell transportplan 2022-2033 medger avsatta medel för 

landskapsanpassning (där bl.a. viltåtgärder ingår) att cirka 13 % av det prioriterade 

åtgärdsbehovet kan förverkligas. Slutsatsen är att ingen minskning av antalet 

viltolyckor kan förväntas ske inom kommande planperiod.  

Vid viltolycka på väg sker anmälan genom att fordonsföraren ringer SOS Alarm. 

SOS Alarm kopplar samtalet vidare till regionledningscentralerna (RLC) inom 

Polismyndigheten. Om viltolyckan sker på järnväg ringer lokföraren till Trafikverket 

som registrerar viltolyckan och kopplar samtalet vidare till RLC. RLC kontaktar 

eftersöksjägare, som anländer till olycksplatsen och genomför eftersök av det 

trafikskadade viltet. Eftersöksjägaren rapporterar uppdraget i viltolycka.se så att 

ersättning kan utgå och att korrekt information samlas in om olyckan. 
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De aktörer som är inblandade i och ansvarar för lagar, förordningar, instruktioner 

och rutiner för eftersök beskrivs i figuren nedan: 

 

Tre myndigheter under tre departement ansvarar för olika delar i viltolycksarbetet. 

Polismyndigheten ansvarar för att eftersök av vilt genomförs. Det utförs av jägare 

anslutna till jägarorganisationer som är godkända av Nationella viltolycksrådet.  

Det är idag flera myndigheter som delar det ekonomiska ansvaret för 

eftersöksarbetet. En mer sammanhållen ansvarsfördelning, skulle potentiellt kunde 

leda till en ökad effektivitet för hanteringen av eftersök. Trafikverket finansierar 

genomförandet av eftersök av vilt. Polismyndigheten rekvirerar Trafikverket för 

myndighetens interna kostnader och för ersättningen till eftersöksjägarna. 

Naturvårdsverket beslutar om ersättningsnivåer för eftersök av vilt.  

Ytterligare aktörer som berörs av eftersök av trafikskadat vilt är Nationella 

viltolycksrådet, markägare, fordonsförare, tågoperatörer, SOS Alarm, upphandlade 

entreprenörer på väg och järnväg, Jordbruksverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, 

försäkringsbolag samt jägarorganisationerna. 

Den 1 oktober 2021 beslutade Naturvårdsverket om höjda ersättningsnivåer för 

eftersök av trafikskadat vilt. Denna höjning beräknas leda till en ökad kostnad om 

cirka 20-25 miljoner kronor per år för Trafikverket. Polismyndigheten har under 

2021 aviserat att de ämnar begära en ökad ekonomisk ersättning för interna 

lönekostnader och administrativa kostnader vid hanteringen av viltolyckor. 

Uppskattningsvis handlar detta om ca 20 miljoner kronor årligen jämfört med 

dagens nivå på 2,7 miljoner kronor. Sammantaget innebär Naturvårdsverkets 

förändrade ersättningsnivåer och Polismyndighetens förfrågan om ersättning för 

lönekostnader vid hanteringen av viltolyckor en ökad årlig kostnad på 40-45 

miljoner kronor per år för Trafikverket. Hittills har den årliga kostnaden för 

eftersök av vilt varit ca 60 miljoner. 
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1 Inledning 

1.1 Beskrivning av regeringsuppdraget 
I regleringsbrev1 för budgetåret 2022 fick Trafikverket följande uppdrag: 

”Redogörelse för utveckling av viltolyckor m.m. 

Trafikverket ska redogöra för utvecklingen av viltolyckor längs de statliga väg- 

och järnvägsnäten sedan Trafikverket bildades. Trafikverket ska även redogöra 

för vilka åtgärder i infrastrukturen som har vidtagits och som myndigheten 

bedömer kommer att behöva vidtas för att minska antalet viltolyckor. 

Av redogörelsen ska det också framgå vilka kostnader som myndigheten har haft 

för eftersök av vilt och en bedömning av hur kostnaderna kommer att utvecklas. 

Redogörelsen ska dessutom innehålla en beskrivning av hanteringen av eftersök 

av vilt, vilka aktörer som är inblandade, vilka regelverk som påverkar 

hanteringen samt vilka myndigheter som ansvarar för regelgivningen.” 

 

1.2 Begrepp 

Ord Beskrivning 

Vilt Vilda däggdjur och fåglar2. 

Viltolyckor Med viltolyckor menas i detta sammanhang de sammanstötningar som 

sker mellan motorfordon respektive spårbundna fordon och björn, varg, 

järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår 

och örn och som enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen ska 

rapporteras till polisen3.  

Vägområde Vägområdet består av mark som har tagits i anspråk för en 

väganordning. Som väganordning räknas en anordning som 

stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande4. 

Spårområde Spårområde utgörs minst av säkerhetszonen samt ett område som i 

sidled sträcker sig på ena sidan minst 4 meter från närmaste del av 

kontaktledningsanläggningen och på andra sidan 4 meter från spårmitt. 

Saknas kontaktledning utgörs spårområdet av säkerhetszonen. 

Trafikverket äger marken inom spårområdet och är därmed 

jakträttshavare5. 

ÅDT Det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn uttryckt som 

fordon/dygn6. 

                                                           
1 Regeringsbeslut I2021/03296, I2021/03249 (delvis), I2021/00744, Regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Trafikverket, 2021-12-16. 
2 SFS 1987:259, Jaktlag, § 2 
3 SFS 1987:259, Jaktlag, § 26 och SFS 1987:905, Jaktförordning, § 40 
4 Trafikverket, Djurpåkörning på väg och järnväg, Trafikverkets rutinbeskrivning, version 7.0, TDOK 2012:149. 
5 Trafiksäkerhet vid eftersök av trafikskadat vilt, säkerhetsutbildning för jägare med uppdrag att eftersöka 
trafikskadat vilt, framtagen i samverkan mellan Trafikverket och Polismyndigheten, Nationella viltolycksrådet 
2020. 
6 Trafikverket, Vägar och gators utformning, Begrepp och grundvärden, publikation 2022:002 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5025&dokumentId=TDOK%202012%3a149
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1621296/FULLTEXT02.pdf
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1.3 Avgränsningar 
Redogörelsen är avgränsad till viltolyckor som sker genom sammanstötning mellan 

motorfordon eller spårbundet fordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, 

dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn som enligt § 26 i Jaktlagen och 

§ 40 i Jaktförordningen ska rapporteras till polisen.  

I vissa delar av rapporteringen har ren tagits med trots att de juridiskt räknas som 

tamdjur. Ren har en betydande påverkan på arbetet med åtgärder för att förhindra 

olyckor mellan djur och motorfordon samt spårbundet fordon i infrastrukturen. 

Trafikverkets arbete med ren går att återfinna i Renskötsel och Infrastruktur: 

förslag till färdplan7 samt Renskötsel och Infrastruktur: en 

kunskapssammanställning av forskning och utvecklingsprojekt8. 

 

1.4 Bakgrund kring arbete med viltolyckor 

1.4.1 Kunskapsutveckling startade med violprojektet 

(VIOL) på 1970-talet 

Antalet polisrapporterade klövviltsolyckor med motorfordon ökade kraftigt under 

1960-1970 talet. Ökningen bidrog till att dåvarande Vägverket finansierade en 

forsknings- och försöksverksamhet, VIOL-projektet, på uppdrag av 

Jordbruksverket, för att undersöka möjligheterna att minska antalet kollisioner 

mellan motorfordon och vilt. Med VIOL-projektet startades den första systematiska 

insamlingen av data om viltolyckor9. Vägverket ansvarade för insamling av 

viltolycksdata till och med 1999, då datainsamlingen upphörde. År 2003 

återupptogs dataregistreringen för viltolyckor på vägar av organisationen Eftersök i 

Samverkan (SES) som sedan ombildades till Nationella viltolycksrådet (NVR), där 

viltolycksdata redovisas idag. 

2010 startade Vägverket ytterligare studier, denna gång inom ramen för 

forskningsprogrammet Triekol10. Programmet har fortsatt inom Trafikverket med 

programmen Triekol II och Triekol III. Det sistnämnda kommer att avslutas under 

år 2022. 

En milsten är år 2003 då boken Road Ecology: Science and Solutions11 publicerades. 

Boken lade grunden för förståelse av samspel mellan infrastrukturen och naturen 

med dess ekologiska funktioner (vandring, spridning osv). 

                                                           
7 Trafikverket, Renskötsel och Infrastruktur: förslag till färdplan, Olsson. M, Sjölund. A, Wahlman. H, 
Rovala. N, 2022. 
8 Trafikverket, Renskötsel och Infrastruktur: en kunskapssammanställning av forskning och 
utvecklingsprojekt, Olsson. M, 2022. 
9 Statens Vägverk, Viltolycksprojektet (VIOL), slutrapport maj 1980. https://www.algen.se/wp-
content/uploads/viltolycksprojektet-viol-slutrapport.pdf (Hämtad 2022-05-13) 
10 TRIEKOL Applied Road and Rail Ecology, https://triekol.se (Hämtad 2022-05-13) 
11 Richard T.T. Forman, Daniel Sperling, John A. Bissonette, Anthony P. Clevenger, Carol D. Cutshall, 
Virginia H. Dale, Lenore Fahrig, Robert L. France, Charles R. Goldman, Kevin Heanue, Julia Jones, 
Frederick Swanson, Thomas Turrentine, Thomas C. Winter. Road ecology Science and solutions. 
Island Press 2003. 

https://www.algen.se/wp-content/uploads/viltolycksprojektet-viol-slutrapport.pdf
https://www.algen.se/wp-content/uploads/viltolycksprojektet-viol-slutrapport.pdf
https://triekol.se/
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Den svenska forskningen kring viltolyckor har till stor del samverkat med 

internationell forskning, dels via CEDR (de europeiska vägverkens 

samverkansorgan för kunskapsutveckling) som publicerade en 

kunskapssammanställning 201812 och via Infrastructure Ecology Network, Europé 

(IENE)13, som sammanställer aktuellt kunskapsläge i handboken Wildlife and 

Traffic14. Kunskapsläget kring viltolyckor, deras samband och åtgärder 

sammanfattas nedan.  

Kunskapsläget kring viltolyckor, deras samband och åtgärder 

 Ökningen av antalet trafikolyckor över tid har ett statistiskt säkerställt 

samband med trafiktillväxt15 

 Trafikmängd, infrastrukturens utformning och hastighet är de viktigaste 

faktorerna för antal och förändringar av viltolyckor på nationell nivå.  

 Djurpopulationernas storlek och utbredning har betydelse för antalet 

viltolyckor lokalt och regionalt. För vildsvin, dovhjort och kronhjort innebär 

pågående populationsökning även nationell påverkan. 

 Kraven på rapportering av viltolyckor har succesivt stärkts såtillvida att 

fordonsförare är skyldiga att rapportera, att det blivit straffbart att inte 

rapportera och att även tågförare är skyldiga att rapportera viltolyckor utan 

att ha någon statistiskt säkerställd påverkan på antal viltolyckor.  

 Klövdjuren finns och rör sig, med få undantag, utan att använda tydliga 

långlivade stråk i landskapet. Det huvudsakliga skälet till detta är att jord- 

och skogsbruk kontinuerligt påverkar landskapet så att förhållandena 

ändras.  

 Där djuret vill korsa vägen, styrs i huvudsak av slumpen. Vilket beror på att 

vi har ett enhetligt landskap, dominerat av skog. Men i vissa fall kan 

exempelvis odling av vissa grödor påverka hur djuren rör sig. 

 Det verkliga antalet viltolyckor är större än vad som rapporteras. Den 

polisiära statistiken som Nationella viltolycksrådet tillhandahåller bör 

korrigeras uppåt med ca 35 % för att uppskatta det verkliga antalet 

inträffade olyckor. Det beror på 1) ofullständig rapportering, 2) vissa 

viltolyckor klassas inte i första hand som viltolycka (t.ex. singelolycka, 

kollision med träd etc.) och brister i rapporteringskedjan. 

Uppräkningsfaktor för respektive brist är 1,18, 1,03 och 1,11 vilket totalt ger 

uppräkningsfaktor 1,3516.  

                                                           
12 IENE handbook on Wildlife and Traffic. https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-
2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-Manual.pdf  
13 IENE Ifrasttructure & Ecology Network Europé, https://www.iene.info (Hämtad 2022-05-13) 
14 Kunskapssammanställning och manual Roads and Wildlife. 
https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-
Manual.pdf  
15 Vägar och gators utformning (VGU) - Bransch (trafikverket.se) 
16 Seiler. A och Jägerbrand. A. Mörkertal i viltolycksstatistiken – resultat från enkätundersökning och 
analyser av olycksdata, Trafikverket, 2017. 

https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-Manual.pdf
https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-Manual.pdf
https://www.iene.info/
https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-Manual.pdf
https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-Manual.pdf
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/
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 Enbart viltstängsel har inte minskat antal viltolyckor generellt, men 

påverkar var de sker. De sker istället vid stängslens avslut, öppningar vid 

anslutningsvägar, trafikplatser osv.  

 Viltstängsel i kombination med säkra möjligheter för djur att passera 

infrastruktur minskar antalet viltolyckor (med 80-95 %). Men bara inom en 

viss stäcka från passagen och som varierar beroende av djurart17.  

 Viltstängsel som är bristfälligt underhållet eller som inte är kombinerad med 

säkra faunapassage minskar inte viltolyckor märkbart. 

 Djuren stoppas inte av viltstängsel, överlevnadsinstinkten innebär att djuret 

tar sig till nödvändiga miljöer för parning, födosök, skydd m.m.  

 Störst risk för viltolyckor finns på vägar mellan 3 000 ÅDT upp till 30 000 

ÅDT, se Figur 1. Här visas samband mellan trafikvolym (fordon per dygn, 

ÅDT) och viltolycksfrekvens. Beräkningen gäller viltolycksfrekvens per 10 

km och år på ostängslade landsbygdsvägar under perioden 2010-2016 för 

alla klövviltsarter sammantaget. Beräkningen utgår från aggregerade 

olycksdata på nationell nivå vid en indelning av vägsträckor i 

trafikflödesklasser av 500 ÅDT. 

  

Figur 1.Samband mellan trafikvolym och viltolycksfrekvens på ostängslade 
landsbygdsvägar under perioden 2010-2016 för alla klövviltsarter 
sammantaget. Källa: Trafikverket.  

1.4.2 Krav och regelverk för utformning av infrastruktur 

Det aktuella kunskapsläget har överförts till övergripande funktionskrav som finns i 

Riktlinje landskap (TDOK 2015:0303 v3.0) och sedan bearbetats vidare i mera detaljerade 

utformnings och tekniska krav, t ex i krav och råd för vägars och Gators utformning (VGU)18. 

I överföringen från kunskapsläge till krav och regler har prioritering och kompromisser varit 

nödvändiga. Några exempel är att trots att antalet viltolyckor stiger snabbt redan vid 3000 

ÅDT har kravet för åtgärds satts till 4000 ÅDT för att kravet inte ska bli för 

kostnadskrävande, för svårt att tillämpa i praktiken och påverka alltför stora delar av 

                                                           
17 Kunskapssammanställning och manual Roads and Wildlife. 
https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-
Manual.pdf 
18Trafikverket, Riktlinje Landskap version 3.0, TDOK 2015:0323.  

Del 1: ÅDT < 5000

Y(1) = -1,464 + 0,304*Sqrt(ådt)

Del 2: ÅDT ≥ 5000

Y(2) = -1,209 + 108425,0/ådt

https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-Manual.pdf
https://www.cedr.eu/download/Publications/2018/CR-2018-3-Call-2013-Roads-and-Wildlife-Manual.pdf
https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=4570&dokumentId=TDOK%202015%3a0323


12 (48) 

vägnätet. Av motsvarande skäl har kravet för åtgärd satts vid 90 km/h eller mera trots att en 

krock med en älg redan vid 70-80 km/h innebär stor risk för att bli allvarlig skadad eller 

dödas i samband med en viltolycka. 

 

1.4.3 Trafiksäkerhet och Eftersök i samverkan och 

bildandet av Nationella viltolycksrådet (NVR) 

Trafiksäkerhet och Eftersök i Samverkan (SES-gruppen) var ett nätverk som 

inrättades 1998 och fanns innan Nationella viltolycksrådet (NVR). Gruppen 

bildades för att åstadkomma en effektiv eftersöksorganisation som snabbt och 

skonsamt omhändertog trafikskadat vilt i vilken Vägverket, Rikspolisstyrelsen, 

Naturvårdsverket, jägarorganisationerna m.fl. ingick. Gruppen skulle även verka för 

ökad trafiksäkerhet genom åtgärder som minskade antalet viltolyckor19. 

2006 gav regeringen dåvarande Rikspolisstyrelsen ett uppdrag att förbereda ett 

övertag av ansvaret för SES-gruppen. Utgångspunkt i beslutet var att 

Rikspolisstyrelsen skulle ha ansvaret för viltolycksorganisationen medan dåvarande 

Vägverket skulle ha huvudansvar för det förebyggande arbetet av viltolyckor.20 

Rikspolisstyrelsen svarade regeringen21 att man var beredd att ta över ansvaret för 

SES-gruppen. Man framförde att en förutsättning för att Rikspolisstyrelsens skulle 

kunna utöva verksamheten på ett effektivt sätt var att Rikspolisstyrelsens mandat 

för detta tydligt uttrycktes i förordningen (1989:773) med instruktion för 

Rikspolisstyrelsen22. Man föreslog också att införa i förordningen en skrivning som 

gav Rikspolisstyrelsen rätt att föreskriva om polismyndigheternas medverkan vid 

eftersök av trafikskadat vilt. Båda förslagen infördes i förordningen, i 2 § respektive 

13 f §. Vid övertagandet kom organisationen att benämnas Nationella 

viltolycksrådet. 

I maj 2008 publicerades promemorian ”Eftersök av trafikskadat vilt”, Ds 2008:35 

av Näringsdepartementet. I den promemorian föreslogs att den dåvarande frivilliga 

verksamheten som Nationella viltolycksrådet samordnade med uppspårning och 

avlivning av vilt som skadats vid sammanstötning med motorfordon, eftersök, 

skulle regleras närmare.23  

  

                                                           
19 Regeringsbeslut, Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förbereda att ta över ansvaret för gruppen 
Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan, JU2006/5807/PO, 2006-06-29. 
20 Regeringsbeslut, Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förbereda att ta över ansvaret för gruppen 
Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan, JU2006/5807/PO, 2006-06-29. 
21 Skrivelse från Rikspolisstyrelsen till regeringen, Om övertagandet av gruppen trafiksäkerhet och 
eftersök i samverkan, JU2006/5807/PO, 2006-10-04. 
22 SFS 1989:773, Förordning med instruktion för Rikspolisstyrelsen, upphävd 2015-01-01. 
23 Ds 2008:35, Eftersök av trafikskadat vilt.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1989773-med-instruktion-for_sfs-1989-773
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2008/05/ds-200835/
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1.4.4 Finansiering av eftersök 

Till en början föreslogs att medel för ersättningarna till eftersök av trafikskadat vilt 

skulle tas från Viltvårdsfonden men att detta skulle utredas ytterligare.24 

I Prop. 2008/09:19125 angavs sen att finansieringen skulle ske genom Trafikverkets 

väghållningsanslag (och sedan även banhållningsanlaget i nästa proposition om 

eftersök av trafikskadat vilt vid sammanstötning även med spårbundna fordon26) 

och att medel från Trafikverkets anslag skulle överföras till Viltvårdsfonden och till 

Rikspolisstyrelsen för den administrativa kostnaden.  

2014 upptäcktes att Viltvårdsfonden hade en skuld pga. utbetalningar av eftersök. 

Fonden hade inte fyllts på eftersom Kammarkollegiet inte hade rekvirerat medel 

från Trafikverket. Det medförde en ändring i Trafikverkets regleringsbrev inför 

201527 som klargjorde att Kammarkollegiet årligen skulle rekvirera medlen från 

Trafikverket för den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden för eftersök av 

trafikskadat vilt och att medlen skulle återföras till Viltvårdsfonden. 

2015 skickade Kammarkollegiet rekvisitioner till Trafikverket för eftersök för 

tidigare budgetår för att täcka skulden som uppstått i Viltvårdsfonden sedan 

ersättningarna infördes år 2010. 

Inför budgetåret 2018 gjordes en ändring i Trafikverkets regleringsbrev28 att 

Polismyndigheten löpande ska rekvirera medel från Trafikverket för polisens 

kostnader för eftersök av Trafikskadat vilt. Den ekonomiska modellen med 

Viltvårdsfonden togs då bort. 

 

1.5 Metoder för tillståndsbedömning och 

åtgärdsval baserat på kunskapen om 

viltolyckor 

1.5.1 Metoder för tillståndsbedömning av infrastrukturen 

Kunskapen om samspelet mellan natur och infrastruktur har koncentrerats i ett 

antal övergripande funktionskrav för infrastrukturens utformning och drift. 

Funktionskraven29 säkerställer via tekniska krav att infrastrukturen anpassas så att 

dess negativa påverkan på naturvärden och ekologiska funktioner minimeras, 

inklusive minskning av antalet viltolyckor. 

Funktionskraven ger möjlighet att definiera och beskriva infrastrukturens aktuella 

tillstånd i förhållande till behov för att minska risken för viltolyckor. 

Två metoder har utvecklats för att beskriva aktuell situation för som redovisas i 

viltolyckskartor och barriärkartor för stora däggdjur. Tillsammans ger dessa 

                                                           
24 Ds 2008:35, Eftersök av trafikskadat vilt. 
25 Proposition 2008/09:191, Eftersök av trafikskadat vilt, avsnitt 6.2.2 Finansiering 
26 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon, avsnitt 6 
Finansiering 
27 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer, 2016-01-21. 
28 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer, 2018-02-08. 
29 Trafikverket, Riktlinje Landskap version 3.0, TDOK 2015:0323.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2008/05/ds-200835/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/05/prop.-200809191/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=17392
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=17392
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=19017
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=19017
https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=4570&dokumentId=TDOK%202015%3a0323
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underlag möjlighet att beräkna åtgärdsbehov och prioritera åtgärder från nationell 

nivå ner till att i enskilda projekt anpassa utformning vid t ex ombyggnad av en väg 

eller järnväg. 

 

1.5.2 Viltolyckskartor 

Metoden använder kvalitetssäkrad viltolycksdata för att beräkna var ansamlingar av 

viltolycksplatser finns, som är stabila över tid och inte beror av slumpen.  

Kartorna finns för väg och järnväg och kan användas med vanliga GIS-verktyg. De 

kan användas i önskad skala från nationell nivå ner till enskild väg eller 

järnvägsavsnitt. 

 

Figur 2. Utsnitt ur viltolyckskartan. Kartan visar var ansamlingar av 

viltolyckor sker över tid. Källa: Trafikverket.  

1.5.3 Barriärkartering för stora däggdjur 

Barriärkartan visar var vägar och järnvägar utgör barriärer för stora däggdjur och 

var det finns möjligheter att säkert passera. Analysen görs på alla vägar med mer än 

4000 ÅDT som har hastigheter över 80 km/tim och järnvägar med mer än 120 tåg 

per dygn. Av redovisningen framgår även säkra passagers effektivitet beroende på 

storlek och utformning, genom att ange hur lång stäcka av vägen eller järnvägen de 

erbjuder djur möjlighet att passera vägen. Se Figur 3 och Figur 4. 
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Figur 3. Barriärkartan visar var vägar och järnvägar utgör barriärer för stora 

däggdjur och var det finns möjligheter att säkert passera. Källa: Trafikverket. 

 

 

Figur 4. Kartan visar var det finns djurpassage möjligheter och hur god 

funktion de kan ha i förhållande till storlek, utformning och anpassning till 

omgivande natur. Källa: Trafikverket.  

 

1.5.4 Populationernas storlek och livsmönster påverkar 

viltolyckor 

Populationernas storlek har betydelse för antal viltolyckor. För vildsvin, kronhjort 

och dovhjort följer olyckstalen under det senaste decenniet populationernas tillväxt 

i antal och utbredning. Antalet viltolyckor med älg och rådjur har fortsatt öka trots 

oförändrad eller minskad storlek i population sedan år 2010. Den sammantagna 

ökningen av antalet trafikolyckor över tid har ett statistiskt säkerställt samband 

med trafiktillväxt som den viktigaste förklaringsfaktorn30. I Sverige har jakten 

                                                           
30 Jägerbrand, A.K., Gren, I-M., Seiler, A., Johansson, Ö. Uppdatering och 
nya effektsamband för viltolyckor i modellen Effektberäkningar vid VägAnalyser (EVA), Calluna AB, 2018. 
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avgörande betydelse för populationernas storlek. Lokalt kan också förekomsten av 

rovdjur ha stor påverkan på klövdjur, framförallt rådjur.  

Sett över året varierar viltolyckor avsevärt med vissa skillnader mellan arterna. En 

tydlig vår- och hösttopp finns för de flesta arterna. Ett mönster som i huvudsak 

beror av djurens livsmönster med parning, födosök, kalvning och 

säsongsvandringar. 

 

1.5.5 Prognos för viltolyckor 2020-2035 

Prognosen31 av viltolycksutvecklingen utgår från trafik- och basprognoser32. Detta 

tillsammans med prognos för viltstammarnas utveckling, som det senaste fem till 

tio åren varit i linje med viltolycksutvecklingen33, ligger till grund för Trafikverkets 

långsiktiga planering. Den långsiktiga planeringen resulterar i möjliga åtgärder och 

underhåll enligt Trafikverkets förslag till Nationell transportplan 2022-203334. 

Överlag kan antalet viltolyckor med klövvilt (älg, kron- och dovhjort, rådjur och 

vildsvin) förväntas öka mer eller mindre linjärt till år 2040 enligt prognosmetoder 

baserad på 5 års data35 utifrån Winters additive method som representerar den 

gröna kurvan och Holts linear exponential metod som är den beige kurvan. Det 

innebär en ökning med ca 30 % mellan 2020 och 2035 (Figur 5), samma trend kan 

förväntas för järnväg (Figur 6).  

 

 

Figur 5. Olycksprognosen för väg med klövvilt. Antal viltolyckor på y–axeln 

och år på x-axeln Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet. 

                                                           
31 Andreas Seiler. Prognos för viltolyckor 2022 – 2035. PM 2022-05 -20. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
32 Trafikverket, Trafik- och transportprognoser, 2022. https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-
trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ (Hämtad 2022-06-17). 
33 Historisk viltolycksstatistik 1970 – 1999: Trafikverket och Seiler (2004), viltolycksstatistik 2003 – 2021: Polisen 
(HOBIT databas) och Nationella viltolycksrådet (jägarrapporter) www.viltolycka.se, Viltpåkörningar på järnväg: 
2001-2021: Trafikverket, OFELIA (se www.trafikverket.se/viltolyckor) och avskjutningsstatistik: 
www.viltdata.se. 
34 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, Trafikverkets publikationer 
2021:186. 
35 Sveriges Lantbruksuniversitet Andreas Seiler. Prognos för viltolyckor 2022 – 2035. PM 2022-05 -20. Sveriges 
Lantbruksuniversitet 
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https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.viltolycka.se/
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615267/FULLTEXT01.pdf
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Figur 6. Olycksprognosen för klövvilt på järnväg. Antal viltolyckor på y–axeln 

och år på x–axeln Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Under kommande år (fram till 2035) kan antalet älgolyckor ligga kvar på ungefär 

nuvarande nivå med en marginell ökning, även om kraftiga mellanårsvariationer 

kan förekomma (Figur 6). För övriga viltarter fortsätter trenden uppåt, osäkerheten 

(konfidensintervallet) i uppskattningen ökar desto längre fram i tiden prognosen 

ligger.  

Eftersom vildsvinsolyckor, till skillnad från olyckor med andra djurslag minskade 

kraftigt åren 2020 och 2021, orsakat av bland annat minskad trafik som följd av 

Covid-19 pandemin ger beräkningarna ingen fortsatt ökning (blå kurva i Figur 7d 

WVC). Men om dessa två år som troligen återspeglar en tillfällig ändring, inte tas 

med visar prognosberäkningen fortsatt kraftig ökning i antalet olyckor även med 

vildsvin (brun linje). Liknande trender kan förutses även på järnväg (Figur 8). 

Figuren nedan visar Olycksprognosen för väg med älg (MVC), rådjur (RVC), kron- 

och dovhjort (DVC) och vildsvin (WVC). Skuggad yta motsvarar 95 % 

konfidensintervall. Vildsvinsolyckor har även framskridits utan hänsyn till 

minskningen 2020 2021 (röd linje) vilket antyder att ökningen i olyckstalen kan 

fortsätta att öka. Antal viltolyckor på y–axeln och år på och år på x–axeln. 
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Figur 7. Olycksprognosen för viltolyckor på väg. Antal viltolyckor på y–axeln 

och år på x–axeln. Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet.  

Olycksprognosen för järnväg med älg (MTC), rådjur (RTC), kron- och dovhjort 

(DTC) och vildsvin (WTC). Skuggad yta motsvarar 95 % konfidensintervall. Antal 

viltolyckor på y–axeln och år på och år på x–axeln36. 

 

 

Figur 8. Olycksprognosen för viltolyckor på järnväg. Antal viltolyckor på y–
axeln och år på och år på x–axeln. Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet.  

 

                                                           
36 Andreas Seiler. Prognos för viltolyckor 2022 – 2035. PM 2022-05 -20 Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 
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2 Utveckling av viltolyckor 2010 till 

2021 
Sedan Trafikverket bildades år 2010 har antalet viltolyckor längs det statliga 

vägnätet och järnvägsnätet fortsatt att öka. Sammanlagt har 649 654 viltolyckor 

rapporterats längst vägnätet och 45 679 viltolyckor längs järnvägsnätet. Statistiken 

för viltolyckor längs vägnätet sammanställs av Nationella viltolycksrådet via 

Polismyndigheten. Statistiken för järnväg bygger på inrapportering av viltolyckor 

från lokförare till Trafikverkets IT-system.  

 

2.1 Utveckling längs det statliga vägnätet 
Nedan återfinns Figur 9 och Tabell 1 som visar antal inkommande anmälningar från 

trafikanter som sammanstött med vilt. Detta betyder inte att djuret dött och det är 

inte heller säkert att anmälaren angett korrekt viltslag. I statistiken har övriga djur 

tagits med som en egen rubrik för att påvisa de fall då anmälaren är osäker på 

viltslag. Utöver redovisad statistik finns det ett mörkertal där trafikanten inte 

upprättat en anmälan. I genomsnitt kan antal rapporterade viltolyckor därför 

multipliceras med en faktor 1,3 för att ge en mer rättvis bild37. 

 

Figur 9. Antal rapporterade viltolyckor från 2010-2021. Källa: Nationella 

viltolycksrådet.  

I Tabell 1 nedan visas vilket viltslag trafikanten anmält att den kört på samt hur 

många viltolyckor som anmälts till polisen mellan åren 2010 och 2021. 

 

  

                                                           
37 Seiler. A och Jägerbrand. A. Mörkertal i viltolycksstatistiken – resultat från enkätundersökning och 
analyser av olycksdata, Trafikverkets publikationer 2016:055, Trafikverket 2017. 
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Tabell 1. Antalet Viltolyckor uppdelade i viltslag och antal olyckor per år. 

Källa: Nationella viltolycksrådet.  

 

Sedan år 2003, när systematiskt arbete med viltolycksstatistik återupptogs (se 

kapitel 1.3.1) har antalet olyckor på väg med älg ökat med en faktor på 1,4 och 

rådjur med faktor 1,8 samt med vildsvin och hjort närmare en faktor 10. 

Viltpopulationernas ökning samt trafiktillväxten är sannolikt bidragande orsaker till 

ökningen av viltolyckor 38. 

 

2.2 Utveckling längs det statliga järnvägsnätet 
Antalet viltolyckor har med åren ökat. Som nämnts ovan är det lokförarna som 

rapporterar in viltolyckor efter järnvägsnätet. Det är inte säkert att anmälaren 

angett korrekt viltslag eller antal. Även om olyckan berör en hel flock rapporteras 

den oftast som ett individ  

Figur 10 nedan visar en sammanställning av antalet viltolyckor med spårbundet 

fordon från år 2010 till 2021. Dock saknas tillförlitlig statistik för åren 2010 till 2012 

vilket beror på att rapporteringsmöjligheterna till Trafikverket var begränsade. I 

statistiken har övriga djur tagits med för att påvisa de fall då anmälaren är osäker 

på viltslag. 

                                                           
38 Jägerbrand, A.K., Gren, I-M., Seiler, A., Johansson, Ö. Uppdatering och 
nya effektsamband för viltolyckor i modellen Effektberäkningar vid VägAnalyser (EVA), Calluna AB, 
2018. 

VILTSLAG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ÄLG 7 227 5 994 5 963 5 771 5 139 4 904 5 874 5 941 5 951 5 602 4 609 5 351

RÅDJUR 36 107 30 654 34 866 35 552 35 911 36 416 44 629 45 863 46 986 47 304 45 165 50 373

KRONHJORT 246 311 301 351 308 317 390 425 414 486 403 417

DOVHJORT 805 889 1 167 1 323 1 720 1 940 2 537 2 546 2 918 3 267 3 245 3 386

VILDSVIN 2 445 2 647 4 198 3 551 3 783 4 214 4 757 6 082 6 938 7 696 7 217 5 359

BJÖRN 9 3 7 6 6 9 6 7 10 8 8 9

VARG 10 10 20 9 12 13 12 4 1 13 11 5

JÄRV 2 1 1 2 1 3 2 2 2 4 2 6

LO 27 28 26 40 23 26 24 17 35 39 18 24

UTTER 6 7 8 29 18 30 48 73 83 103 114 125

ÖRN 11 1 13 11 10 8 27 31 38 33 49 54

MUFFLONFÅR 0 1 1 2 4 3 4 2 1 2 2 8

ÖVRIGA DJUR 580 395 357 297 227 184 269 289 374 374 304 313

TOTALT ANTAL 

VILTOLYCKORPER 

ÅR 

47 475 40 951 46 928 46 944 47 162 48 067 58 579 61 282 63 751 64 931 61 147 65 430
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Figur 10. Antalet viltolyckor som sker per år mellan spårbundet fordon och 

vilt. Källa: Trafikverkets IT-system.  

Tabell 2 nedan visar samma data som Figur 10, men här är antalet viltolyckor med 

spårbundet fordon uppdelat i viltslag mellan åren 2010 och 2021 .  

Tabell 2. Sammanställning av viltolyckor som skett med spårbundet fordon. 

Källa: Trafikverkets IT-system.  

 

 

2.3 Utveckling av trafikolyckor med renar 
Trafikolyckor med ren har visat samma trend som övriga viltolyckor och har ökat av 

samma skäl. Dessutom innebär en trafikolycka med ren ofta att flera renar dödas 

samtidigt.  
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ÄLG - 69 1 148 1 153 870 947 1 047 1 220 1 392 1 072 918 1 455 11291

RÅDJUR - 139 1 632 1 598 1 597 1 788 2 275 2 326 2 716 2 761 2 090 2 841 21764

KRONHJORT - 8 110 56 101 59 50 62 45 57 74 50 397

DOVHJORT - 11 130 114 141 67 232 300 362 452 410 401 2260

VILDSVIN - 29 235 242 215 255 328 360 503 536 537 448 3688

BJÖRN - 1 4 2 6 1 2 5 17 7 3 10 58

VARG - 0 5 1 1 2 2 1 1 2 4 0 19

JÄRV - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

LO - 3 3 6 7 4 6 16 5 5 11 6 72

UTTER - 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 6

ÖRN - 3 46 41 36 59 62 69 104 107 69 93 689

ÖVRIGA DJUR - 8 106 91 107 308 456 1 504 615 663 674 906 5433
TOTALT ANTAL 

VILTOLYCKOR 

PER ÅR 

- 271 3 420 3 305 3 081 3 490 4 461 5 863 5 762 5 664 4 790 6 213
45679
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3 Åtgärder i infrastrukturen 
Sveriges statliga vägnät omfattar ca 98 000 km väg. Av detta är 10 459 km vägar 

som har mer än 4000 ÅDT och hastighet över 80 km/tim (varav 8 255 km ligger 

utanför tätort). Det statliga järnvägsnätet omfattar 15 500 km järnväg varav 6 054 

km har fler än 120 tåg per dygn (av dessa ligger 4 783 km ligger utanför tätort). 

Vägnätet och järnvägsnätet utgör i olika grad barriärer som kan bryta 

förbindelserna mellan de områden som djuren rör sig mellan. 

 

3.1 Beskrivning av möjliga åtgärder 

3.1.1 Viltstängsel och faunastängsel 

Stängsling utformas för att hindra djuren från att komma in på vägbanan och ska 

möjliggöra att djuret leds till en plats där det kan passera vägen på ett säkert sätt. 

Viltstängsel har grovmaskigt nät och hindrar stora däggdjur medan faunastängsel 

har finmaskigt nät vilket även hindrar mindre och medelstora däggdjur. Viltstängsel 

sätts upp längs båda sidor av vägen och ska vara helt tätt, annars är risken stor att 

djuren smiter igenom. Öppningar vid sidovägar ska ha grindar eller vara försedda 

med färist. I stängslet behöver ofta flyktvägar, så kallade uthopp, anläggas för djur 

som av misstag kommer in på vägbanan. Viltstängsel kan reducera viltolyckor med 

70-95 % med för att uppnå sådana resultat krävs att: 

 viltstängslet är tillräckligt långt, anpassat till omgivande landskap 

 säkra passager för stora däggdjur finns med maximalt 6 km avstånd 

mellan passagerna 

 att passagerna utformats enligt krav 

 att viltstängslet är uppsatt enligt krav och är väl underhållet 

 inga andra möjliga smitvägar finns genom viltstängslet finns för djuren, 

t ex via öppningar i anslutande vägar, vid anslutning till broar och 

portar, i trafikplatser mm 

 

3.1.2 Faunabro och faunaport 

Faunabroar och faunaportar anläggs och anpassas i sin utformning för en grupp av 

djurarter, t.ex. stora däggdjur. Det är den vanligaste åtgärden för stora däggdjur när 

planskild passage behövs. Faunaportar i väl anlagda stängsel kan reducera 

viltolyckor med 80-95 %. 
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Figur 11. A Faunaport och B Faunabro, möjliggör säkrare passager för djur. 

Källa: Trafikverket. 

3.1.3 Faunapassage i plan med viltvarningssystem 

Viltvarningssystem är en ny åtgärd i Sverige, men förekommer internationellt. 

Viltvarningssystem larmar om det finns risk att ett djur avser passera vägen eller 

järnvägen. Rörelsen identifieras i ett särskilt detektionsområde i anslutning till en 

öppning i viltstängsel och specifikt utformat för att underlätta djurens passage. 

Systemet varnar trafikanten några hundra meter för passagen, i 

järnvägsanläggningen stoppas istället djuret med en skrämselsignal när tåg närmar 

sig. Viltvarningssystem har i studier reducerat viltolyckor med 60-95 %. 

 

3.1.4 Ekodukt och landskapsbro 

Ekodukten är en bredare typ av faunabro som leder djuren över vägen eller 

järnvägen. En landskapsbro ger djur möjlighet att passera över vägen eller 

järnvägen. Båda åtgärderna används för att ge djur en säker möjlighet att passera, 

och de är stora nog att binda samman naturen så att nödvändig ekologisk 

funktionalitet säkerställs mellan de naturmiljöer som åtskils av infrastrukturen. 

Idag finns sju ekodukter i Sverige. Väl utformade ekodukter reducerar viltolyckor 

med 90-95 % förutsatt att ett väl fungerande viltstängsel. 

 

 

 

Figur 12. Ekodukt över E6 vid Sandsjöbacka. Källa: Trafikverket.  
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3.1.5 Faunapassager för mindre och medelstora däggdjur  

För mindre och medelstora däggdjur kan nämnda åtgärder för större däggdjur i stor 

utsträckning också fungera. Specifika åtgärder för mindre och medelstora däggdjur, 

t.ex. utter, är torrtrummor genom väg- eller järnvägsbankar, strandpassager 

respektive hyllor under broar vid vattendrag. För att locka djuren till dessa passager 

kombineras de med markerings stenar. 

 

3.2 Vidtagna åtgärder för att minska antalet 

viltolyckor i infrastrukturen 
Mellan åren 2010 till 2021 har Trafikverket gjort åtgärder för att förhindra 

viltolyckor så som ekodukter, faunapassager och viltstängsel, samt kontinuerligt 

utfört löpande underhåll för att upprätthålla anläggningens funktion.  

Viltstängsel har satts upp sedan 1970-talet och omfattar idag ca 840 mil, vilket 

motsvarar 8,7 % av det statliga vägnätet. I stängslet kan även flyktvägar, så kallade 

uthopp, ha anlagts för djur som av misstag kommit in på vägbanan. Vid 

anslutningsvägar finns ofta grindar och ett fåtal färister, också det för att förhindra 

djur att ta sig in på huvudvägen. Längs järnvägsnätet finns enstaka viltstängsel. 

Sedan 2016 planeras även för andra viltåtgärder än viltstängsel, till exempel 

faunapassager vid ny- och ombyggnadsprojekt utifrån beslutad Riktlinje 

Landskap39.  

3.2.1 Löpande skötsel och underhåll 

Löpande underhåll sköts av upphandlad basentreprenad både längs vägnätet och 

järnvägsnätet. Inom kontraktet ingår att upprätthålla funktionen på de viltåtgärder 

som finns i infrastrukturen. Bland annat innefattar det underhåll av viltstängsel och 

skötsel av vegetation. Viltstängslets funktion och skick ses över varje gång vägen 

inspekteras vilket varierar beroende på vägklass med ett intervall på tre gånger i 

veckan till var fjortonde dag. Vad gäller järnväg sker inspektion och 

vegetationsröjning en gång per år. 

3.3 Bedömning av åtgärdsbehov för att minska 

antalet viltolyckor  

3.3.1 Åtgärdsbehov av fysiska åtgärder 

Fysiska åtgärder är aktuella i de delar av infrastrukturen som har mycket trafik (> 

4000 ÅDT för väg eller minst 120 tåg för järnväg) och har hög hastighet (vägar med 

över 80 km/h). Sammantaget utgör detta en liten andel av det totala väg- och 

järnvägsnätet, ca 8 % av vägnätet och ca 20 % av järnvägsnätet, se Figur 13. Över 

hälften av alla viltolyckor sker på dessa sträckor. 

För 2021 visar tillståndsanalys enligt metod för barriärkartering (se 1.5.3) att ca 3 

200 km järnväg saknar säkra passager för vilt. Det motsvarar 67 % av järnvägsnätet 

där fysiska åtgärder är tillämpbara (se figur 13). För vägnätet visar 

tillståndsanalysen att 6 026 km saknar säkra passager för vilt. Detta utgör 73 % av 

vägnätet med mycket trafik och hög hastighet där fysiska åtgärder är lämpliga. 

                                                           
39 Trafikverket, Riktlinje Landskap version 1.0, TDOK 2015:0323. 

https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=4570&dokumentId=TDOK%202015%3a0323
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Sammantaget innebär det att det saknas 337 i järnvägsnätet och 633 säkra passager 

i vägnätet.  

 

 
  

Figur 13. Illustrerar behovet av åtgärder i Sveriges statliga väg- och 
järnvägsnät. Källa: Trafikverket.  

3.3.1.1 Åtgärdsmöjligheter under kommande planperiod 2022-2033 

Det identifierade åtgärdsbehovet är alltså sammantaget för väg och järnväg ca 1000 

säkra passager som behöver byggas och kompletteras med viltstängsel eller med 

förbättringar av befintliga viltstängsel. Till inriktningsplaneringen föreslogs att ca 

2/3 av identifierat behov åtgärdas under kommande planperiod 2022-2033. De 

föreslagna åtgärderna fördelades på 30 ekodukter, 300 faunaportar/faunabroar och 

300 viltvarningssystem till en sammanlagd kostnad av ca 12 miljarder. 

Det förutsätter också att alla ny och ombyggnadsprojekt som behöver vidta 

viltolycksförebyggande åtgärder genomför dessa enligt gällande krav. Men i ny- och 

ombyggnadsprojekt vars planerings och ekonomiska förutsättningar lades fast år 

2016 eller tidigare finns fortfarande problem med att vidta nödvändiga åtgärder för 

att minska viltolyckor, framförallt av budgetmässiga begränsningar i 

Transportplanen. Ytterligare brister kan alltså tillkomma. 

Beslutad ny Nationell plan för transportsystemet40 2022-2033 medger inte 

genomförande av den föreslagna satsningen på viltolycksminskande åtgärder under 

planperioden. Av redovisat prioriterat åtgärdsbehov för landskapsanpassning, där 

åtgärder för viltolyckor ingår, har medel motsvarande ca 13 % av åtgärdsbehov 

avsatts i Transportplanen. Samtidigt finns en risk att åtgärdsbehov för invasiva 

arter som också inryms i denna post kan öka kraftigt under planperioden, vilket kan 

leda till minskat utrymme för åtgärder att minska viltolyckor. Sammantaget innebär 

detta att de åtgärder som ryms inom transportplanen i bästa fall kan hejda 

förväntad ökning av viltolyckor till följd av förväntat ökat trafikarbete. 

                                                           
40 Regeringsbeslut, Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för 
perioden 2022–2033, I2022/01294, 2022-06-07. 

https://www.regeringen.se/49d0d2/contentassets/40dce8198f624924baa3a5121d573127/rb-i-13-i2022-01294-m.fl.-faststallelse-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-transportinfrastrukturen-for-perioden-20222033.pdf
https://www.regeringen.se/49d0d2/contentassets/40dce8198f624924baa3a5121d573127/rb-i-13-i2022-01294-m.fl.-faststallelse-av-nationell-trafikslagsovergripande-plan-for-transportinfrastrukturen-for-perioden-20222033.pdf
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3.3.1.2 Planerade åtgärder i befintlig väg och järnväg 

Åtgärder i befintlig infrastruktur planeras nationellt och görs inom ramen för 

miljödelen av anslaget för Trimningsåtgärder. Verksamhetsplanering för 

miljöåtgärder görs rullande och för viltolycksåtgärder (stora däggdjur) finns i den 

aktuella verksamhetsplanen installation och restaurering av ca 10 mil stängsel, 

anpassningsåtgärder för ca 10 befintliga broar/porter och nybyggnation av cirka 20 

faunabroar/faunaportar, 5 passager med viltvarning och 2 ekodukter. 

 

3.3.2 Andra typer av åtgärder 

Förhoppningar har riktats mot fordonsutvecklingen för detektering och automatiskt 

undvikande av vilt. En aktuell genomgång av situationen41 ger en samstämmig bild 

av att stödsystem för viltdetektion i fordon fortfarande är i sin linda. Tekniska 

framsteg finns som kan ge föraren möjligheter till att bli förvarnad genom ökad 

kommunikation mellan trafikanter och infrastruktur. Utveckling av automatisk 

detektering och undvikande ligger fortfarande längre fram i tiden.  

Situationen är liknande på järnvägssidan. Motsvarande forskning bedrivs i Sverige 

och i några få andra länder. Här handlar det inte om att tågen ska agera för att 

undvika kollision utan om att varna djuren så att de undviker tågen vid passage. 

Trafikverket har drivit forskningsprojekten Viltsäker järnväg I och II som resulterat 

i prototyper för viltavvärjning vid faunapassager i plan över järnväg och förslag på 

metoder för viltskrämsel på tåg. Dessa förslag kan på sikt omsättas till pilottester i 

verkliga situationer. 

Inga stora förändringar i fordonsflottan, vare sig på väg eller på järnväg som 

innebär automatisk detektering och undvikande av vilt eller varning för vilt kan 

förväntas. Det innebär att pågående utveckling av viltolyckor kan förväntas fortsätta 

på vägar och järnvägar där Trafikverket bedömer att viltåtgärder inte är 

samhällsekonomiskt lönsamma. 

  

                                                           
41 Barsaddo, Cassandra och Hadzic, Armin, Förarstödssystemets funktion vid detektering av vilt, Örebro 
Universitet, 2022. 
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4 Eftersök av vilt 

4.1 Så hanteras en viltolycka 
Fordonsförare på väg är skyldiga att anmäla till polisen samt märka ut 

olycksplatsen om de kolliderat med djur av vissa viltslag. Om viltolyckan istället 

skett med ett spårbundet fordon, ska infrastrukturförvaltaren anmäla till polisen 

och i samband med anmälan ange olyckans position.42  

 

Figur 14. Markeringsremsa för fordonsförare att märka ut viltolycksplatsen. 
Källa: Nationella Viltskyddsrådet.  

Vid anmälan om inträffad sammanstötning mellan vilt och fordon träder Nationella 

viltolycksrådets eftersöksorganisation in43. Polismyndighetens 

eftersöksorganisation ingår i det samarbetsorganet Nationella viltolycksrådet 

(NVR).  

Vid viltolycka på väg sker anmälan genom att fordonsföraren ringer 112. SOS Alarm 

kopplar samtalet till regionledningscentralerna (RLC) inom Polismyndigheten där 

en operatör tar emot samtalet och samlar in information om plats, eventuella 

personskador, tidpunkt för olyckan samt viltslag. Uppgifterna dokumenteras i IT-

stöd för RLC. 

Vid viltolycka på järnväg sker anmälan genom att lokförare inrapporterar till 

Trafikverkets tågklarerare. Drifttekniker tar sedan ärendet vidare, upprättar en 

felrapport i Trafikverkets IT-system och ringer polisen via ett för Trafikverkets 

trafikcentraler specifikt telefonnummer hos RLC. Liknande uppgifter som vid 

viltolycka på väg samlas in.  

Ansvarigt befäl vid RLC beslutar om vilket uppdrag som ska utföras för att hantera 

viltolyckan. Uppdraget tilldelas en kontaktperson (jägare) ansluten till Nationella 

viltolycksrådet inom det aktuella området där viltolyckan skett. Vid den absoluta 

majoriteten av alla viltolyckor beslutar ansvarigt befäl att kontaktpersonen ska 

genomföra ett platsbesök. Vid tilldelning av uppdraget kommer operatören från 

RLC och kontaktpersonen överens om en tidpunkt för återrapportering. Vid 

särskilda omständigheter kan ansvarigt befäl besluta om telefonuppdrag. Under 

platsbesöket lokaliserar kontaktpersonen olycksplatsen och gör en 

                                                           
42 SFS 1987:905, Jaktförordning, 40 §.  
43 Arbetsversion av Konsekvensutredning i Naturvårdsverkets Remiss av förslag till föreskrifter om ersättning för 
att eftersöka och avliva vilt, NV-04737-18, TRV 2021/62828. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
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säkerhetsbedömning. Ibland är viltet avlidet på platsen men är det vid liv i 

anslutning till vägen avlivar kontaktpersonen det. Om viltet lämnat olycksplatsen 

kontaktar kontaktpersonen en eftersöksjägare med hundar lämpliga för uppdraget. 

När eftersöket är färdigt meddelar eftersöksjägaren kontaktpersonen som i sin tur 

återkopplar till RLC och meddelar att uppdraget kan avslutas. Kontaktpersonen 

meddelar även jakträttsinnehavaren, alternativt markägaren, där viltet påträffats 

dött eller avlivats. Kontaktpersonen redovisar sedan uppgifter om viltolyckan på 

www.viltolycka.se. Om anmälan gäller dött djur inom vägområdet kan RLC 

vidareanmäla detta till vägtrafikledare på Trafikverket om inte jakträttshavare gör 

anspråk på djuret.44 

Efter genomfört uppdrag dokumenteras händelsen på RLC och en automatiserad 

kvittens skickas till fordonsägaren som bekräftelse på att anmälan gjorts. 

Bekräftelsen är nödvändig för skadereglering i försäkringsfrågan.45 

 

4.2 Involverade aktörer 
Vid eftersök av trafikskadat vilt skiljer sig involverade aktörer något mellan väg och 

järnväg. Nedan redovisas först vilka aktörer som är gemensamma mellan 

trafikslagen och därefter de aktörer som är specifika för väg respektive järnväg. 

 

4.2.1 Gemensamma aktörer 

Anmälarens skyldighet att märka ut viltolycksplatsen 

Kravet att märka ut olycksplatsen för viltolyckan gäller förare av motorfordon på 

vägar enligt § 40 Jaktförordningen. För viltolyckor på järnväg gäller krav på 

infrastrukturförvaltaren att uppge viltolyckas position vid anmälan till polis. Tåg 

håller ofta höga hastigheter och har då långa bromssträckor därför råder andra 

förhållanden vid trafik med spårbundna fordon än vid vägtrafik.46 

 

Regionledningscentral, Polismyndigheten 

Regionledningscentralerna (RLC) är polisens operativa nav. Operatör vid RLC tar 

emot samtal från fordonsförare på vägnätet eller från drifttekniker järnväg hos 

Trafikverket. Ansvarigt befäl vid RLC fattar beslut om viltolycksuppdraget. 

 

NVR:s kansli, Polismyndigheten 

Polismyndighetens eftersöksorganisation ingår i det samarbetsorgan kallat 

Nationella viltolycksrådet (NVR) som samordnas av NVR:s kansli vid 

Polismyndigheten. Kansliets huvudsakliga uppgift är att samordna och stödja den 

operativa hanteringen av viltolyckor inom myndigheten samt samordna och 

genomföra olika aktiviteter tillsammans med samverkansparter inom Nationella 

                                                           
44 Trafikverket, Djurpåkörning på väg och järnväg, Trafikverket rutinbeskrivning, version 7.0 TDOK 
2012:149. 
45 Tjänsteanteckning, Beräkning av Polismyndighetens kostnader för hantering av viltolyckor, 
Polismyndigheten, NKE, Hanna Dittrich Söderman 2021-10-25. 
46 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon, avsnitt 5.3. 

http://www.viltolycka.se/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/


29 (48) 

viltolycksrådet. Kansliet förvaltar NVR:s webbplats47 och NVR:s databas där 

samtliga uppdragstagare är registrerade. 

 

Regionansvarig, Polismyndigheten/NVR 

Person med ansvar att samordna hanteringen av viltolyckor inom polisregionen. I 

samordningsansvaret ingår bland annat att:  

 Samordna Polismyndighetens operativa verksamhet rörande viltolyckor.  

 Ansvara för regional samverkan med övriga parter inom NVR.  

 Bidra vid anordnandet av utbildningar för till exempel befäl och operatörer 

vid RLC eller liknande.  

 I samverkan med länsansvarig jägare dela in regionen i geografiskt 

avgränsade ansvarsområden.  

 Bidra vid utbildningar för uppdragstagare inom NVR som anordnas av 

andra.  

 Avgöra vilka uppdragstagare som Polismyndigheten kan anlita för uppdrag 

genom att registrera och avregistrera personer i IT-stöd för verksamheten.  

 Ansvara för kontroll av ersättningar till uppdragstagare.  

 Tillhandahålla skyddsutrustning för uppdragstagare verksamma inom 

NVR.48 

 Sammankalla till informationsmöten och utbildning minst en gång per år 

med kontaktpersoner och eftersöksjägare.49 

 

Svenska Jägareförbundet  

Från och med 1 juli 2022 arbetar Svenska Jägareförbundet med ett upphandlat uppdrag 

inom vilt och trafik. Uppdraget syftar till att minska lidandet för trafikskadat vilt genom att 

säkerställa vissa förutsättningar för att genomföra trafikeftersök på vilt som varit inblandat i 

en viltolycka, det vill säga en sammanstötning med motorfordon eller spårbundet fordon, 

som medför att djuret antingen dör på plats eller går vidare mer eller mindre skadat.  

Målet är att det vid varje enskilt eftersök av trafikskadat vilt ska finnas ett kompetent och 

lämpligast möjliga eftersöksekipage att tillgå för Polismyndigheten, inom rimlig tid, så att 

lidandet för trafikskadat vilt minimeras. I uppdraget ingår att Svenska Jägareförbundet ska 

minska lidandet för trafikskadat vilt genom att bemanna, organisera, koordinera och 

utveckla den frivilliga eftersöksorganisationen inom NVR nationellt, regionalt och lokalt. 

Jägarna i eftersöksekipagen behöver inte vara medlemmar i ett förbund för att kunna 

rekommenderas till uppdrag. 

                                                           
47 Nationella viltolycksrådet, https://www.viltolycka.se/.  
48 Tjänsteanteckning, Beräkning av Polismyndighetens kostnader för hantering av viltolyckor, 
Polismyndigheten, NKE, Hanna Dittrich Söderman, 2021-10-25. 
49 §13 RPSFS 2012:33 FAP 226-1. 

https://www.viltolycka.se/
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Eftersöksjägare, NVR 

Person som via NVR frivilligt åtagit sig, och av Polismyndigheten blivit godkänd för, 

att stå till förfogande för eftersök enligt 40 § Jaktförordningen (SFS 1987:905).  

Eftersöksjägare uppfyller kompetenskraven, i form av utbildningskrav och 

hantering av vapen, som finns beskrivna i Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd om jakt och statens vilt, NFS 2002:1850, samt är registrerad i NVR:s 

databas. Det finns ca 5000 eftersöksjägare fördelat på kontaktpersoner och 

eftersöksjägare. Utöver eftersöksjägare finns också ett antal tusen godkända 

eftersökshundar registrerade i NVR:s databas som uppfyller kraven för respektive 

viltart.  

 

Länsansvarig jägare, NVR 

Person som har utsetts för att koordinera och organisera jägarnas arbete med 

trafikeftersök i länet. Länsansvarig säkerställer att uppdragstagare och hundar inom 

eftersöksverksamheten håller rätt kompetensnivå. Länsansvarig jägare samverkar 

och stödjer Polismyndigheten i regionen och samordnande jägare i länet. 

Länsansvarig jägare bidrar även med kompetens inom eftersöksområdet vid 

utveckling av verksamheten.  

 

Samordningsansvarig jägare, NVR 

Person som är ansvarig för att rekrytera eftersöksjägare och kontaktpersoner inom 

ett avgränsat geografiskt område, exempelvis en kommun. En kontinuerlig kontakt 

med uppdragstagarna upprätthålls. Samordnande jägares arbete sker i samverkan 

med länsansvarig jägare och Polismyndigheten i regionen.51 

 

Jakträttshavare respektive markägare 

Jakträtt innebär rätten att bedriva jakt på en jaktmark, och tillkommer som regel 

markägaren. Med jaktmark menas en jordbruksfastighet eller skogsfastighet. I 

Sverige är jakträtten kopplad till markägandet och ibland hanterad av ett 

viltvårdsområde. En markägare är därför även jakträttsinnehavare på sin fastighet. 

Om markägaren själv inte jagar eller är en juridisk person, till exempel ett 

skogsbolag, kan jakträtten upplåtas mot ersättning åt annan person.  

 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 

Till SVA ska Polismyndigheten överlämna dött vilt av arterna björn, varg, järv eller 

lo. Till SVA ska Polismyndigheten även överlämna vilt som tillfallit staten som 

behövs för utredning om eventuellt brott eller misstanke om sjukdom. 

 

Naturhistoriska Riksmuseet 

Till Naturhistoriska Riksmuseet ska Polismyndigheten överlämna annat dött vilt än 

det som tillfaller SVA.  

                                                           
50 NFS 2002:18, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt, 33 a §. 
51 Arbetsversion av Konsekvensutredning i Naturvårdsverkets Remiss av förslag till föreskrifter om 
ersättning för att eftersöka och avliva vilt, NV-04737-18, TRV 2021/62828. 

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2002/nfs-200218/
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Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet är en myndighet som fungerar som kapitalförvaltare, 

upphandlare, försäkringsbolag och juridisk byrå för statsförvaltningen. 

Den som jagar i Sverige ska varje jaktår betala viltvårdsavgift. Viltvårdsavgifterna 

samlas i viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet. Viltvårdsfonden ska 

användas för att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga 

med syftet med jaktlagen.52 

Ur viltvårdsfonden används medel för att finansiera de upphandlingar 

Naturvårdsverket gör av jakt- och viltvårdstjänster, bl.a. tjänsten ”Minskat lidande 

hos trafikskadat vilt” som till delar ska leda till att stötta NVR:s 

viltolycksorganisation.53 

För myndigheter som har uppdragstagare som inte är anställda erbjuder 

Kammarkollegiet en samlingsförsäkring som motsvarar det personskadeskydd som 

gäller för myndighetens egna anställda. Polismyndigheten har tecknat en sådan 

försäkring för de eftersöksjägare myndigheten uppdrar att eftersöka trafikskadat 

vilt som en del i sitt skyddsansvar för dem.  

 

4.2.2 Aktörer delaktiga vid eftersök på väg 

Vägtrafikledare, Trafikverket 

Vägtrafikledaren inom Trafikverket ansvarar för att leda, styra och trafikinformera 

om planerade och oplanerade händelser i syfte att minimera påverkan av 

trafikhändelser och därmed bidra till ett trafiksäkert och framkomligt 

vägtransportsystem.54 Vägtrafikledare övervakar och informerar om trafiken på väg. 

Det är vägtrafikledare som tar emot anmälan från polis om kollision mellan fordon 

och vilt, samt sköter kommunikation med entreprenör.55 

Även vägtrafikledare kan anmäla viltolyckor till polisen. Vägtrafikledare kan 

informera medier och allmänhet vid trafikfarliga situationer där levande djur finns 

inom vägområdet eller vid situationer där eftersöksekipage rör sig i närheten av väg 

med ogynnsamma trafikförhållanden. De kallar även ut upphandlad entreprenör för 

baskontrakt väg för att ta omhand kadaver i situationer där skadade eller döda djur 

finns inom vägområdet. Detta dels om det finns risk för ytterligare påkörning och 

dels för att avvärja risk för sekundära djurpåkörningar. Alltså situationer där andra 

djur lockas till kadavren och därmed riskerar att köras på. 

Polisen kan kontakta vägtrafikledare med önskemål om TMA-skydd om polisen inte 

själva kan erbjuda särskilt skydd av eftersöksekipage när sådant behov finns. 

Trafikverket har inget ansvar att tillhandahålla TMA-skydd, Vägtrafikledaren kan 

                                                           
52 Naturvårdsverket, Så används viltvårdsavgiften, 2022, 
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/sa-anvands-viltvardsavgiften 
(Hämtad 2022-06-17). 
53 Olsson, Markus; Svenska Jägarförbundets representant i NVR, 2022-05-04. 
54 Trafikverket, Vägtrafikledare, befattningsbeskrivning, version 1.0, TDOK 2017:0512.  
55 Trafikverket, Djurpåkörning på väg och järnväg,Trafikverkets rutinbeskrivning, version 7.0, TDOK 
2012:149.  

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/sa-anvands-viltvardsavgiften
https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5025&dokumentId=TDOK%202012%3a149
https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5025&dokumentId=TDOK%202012%3a149
https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5025&dokumentId=TDOK%202012%3a149
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kontakta driftentreprenör som i sin tur avgör om TMA-skydd finns att 

tillhandahålla i området. 

 

Entreprenör för baskontrakt väg, upphandlad av Trafikverket 

Upphandlad entreprenör för baskontrakt väg utför aktiviteter enligt kontrakt med 

Trafikverket. Det handlar om situationer där det finns behov av att omhänderta 

döda djur inom vägområdet främst för att avvärja trafikfarliga situationer.  

 

4.2.3 Aktörer delaktiga vid eftersök på järnväg 

Fordonsförare hos tågoperatör 

Genom trafikeringsavtal avtalas hur fordonsförarna ska anmäla djurpåkörningar till 

Trafikverket. Anmälningarna görs till tågklarerare via IT-system.56 

 

Förbud att beträda spårområdet av säkerhetsskäl 

Spårområde för järnväg får enligt 9 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519)57 av 

säkerhetsskäl inte beträdas utan tillstånd av infrastrukturförvaltaren eller 

järnvägsföretaget. Ligger viltet kvar och är dött på spårområdet tas det om hand av 

Trafikverkets personal. Är djuret skadat och befinner sig inom spårområdet fattar 

polisen beslut om platsbesök som genomförs med biträde av behörig 

felavhjälpare/SoS-ledare. Om djuret har lämnat platsen fattar polisen beslut om 

eftersök, även då med biträde av behörig felavhjälpare/SoS-ledare. Eftersöket kan 

behöva påbörjas inom spårområdet.58 Anmälan till RLC vid polisen ska ske i 

samtliga fall. I NVR:s säkerhetsutbildning som eftersöksjägarna genomför får de 

information om säkert uppträdande i spårmiljö59. 

 

Drifttekniker, Trafikverket 

Drifttekniker på trafikcentral säkerställer drift och tillgänglighet på järnväg.60 Det 

är drifttekniker som tar emot anmälan från tågklarerare om kollision mellan 

spårbundet fordon och djur samt sköter kommunikation med polis och entreprenör. 

Om polisen har tagit beslut om behov av platsbesök eller eftersök som ska ske inom 

spårområde kallar drifttekniker ut skydds- och säkerhetsledare. Eftersöksjägare 

måste ha med sig denna för att få befinna sig inom spårområde. 

                                                           
56 Trafikverket, Djurpåkörning på väg och järnväg, Trafikverkets rutinbeskrivning, version 7.0, TDOK 
2012:149.  
57 SFS 2004:519, Järnvägslag. 
58 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon, avsnitt 5.1. 
59 Trafiksäkerhet vid eftersök av trafikskadat vilt, säkerhetsutbildning för jägare med uppdrag att 
eftersöka trafikskadat vilt, framtagen i samverkan mellan Trafikverket och Polismyndigheten, 
Nationella viltolycksrådet 2020. 
60 Trafikverket, Djurpåkörning på väg och järnväg, Trafikverkets rutinbeskrivning, version 7.0, TDOK 
2012:149.  

https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5025&dokumentId=TDOK%202012%3a149
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jarnvagslag-2004519_sfs-2004-519
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/
https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5025&dokumentId=TDOK%202012%3a149
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Tågklarerare, Trafikverket 

Person som övergripande övervakar och leder trafikverksamheterna. Tågklarerare 

tar emot anmälan av djurpåkörningar från tågoperatörernas fordonsförare.61 

 

Underhållsentreprenör, upphandlad av Trafikverket 

Underhållsentreprenör kontrakterad av Trafikverket med uppgift att avhjälpa 

incident och tillbud med djurpåkörning på järnväg.  

 

Skydds- och säkerhetsledare, upphandlad av Trafikverket 

Upphandlad entreprenör för baskontrakt väg ansvarar även för arbetsmiljö och 

säkerhet vid arbete i spårområdet, i rollen som skydds- och säkerhetsledare (SoS-

ledare). 

 

4.3 Styrande regelverk för hantering av 

viltolyckor 

4.3.1 Jaktlag (1987:259) 

I jaktlagen62 regleras var, när och hur jakt får bedrivas. Av 26 a § jaktlagen framgår 

att om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller 

med ett spårbundet fordon får Polismyndigheten vidta de åtgärder som behövs för 

att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Polismyndigheten får även ge någon 

annan i uppdrag att vidta sådana åtgärder. 

 

4.3.2 Jaktförordning (1987:905) 

Jaktförordningen63 är en förordning som, i anslutning till jaktlagen, reglerar 

utövandet av jakt i Sverige. Förordningen reglerar jakttider, utsättning av vilt, 

skyddsjakt samt användningen av jaktmetoder, utrustning och hundar vid jakt. I 

förordningen regleras även vilka skyldigheter som skall iakttagas i samband med en 

viltolycka. 

Enligt 40 § första stycket jaktförordningen är föraren av ett fordon som 

sammanstött med djur av vissa i bestämmelsen uppräknade arter (björn, varg, järv, 

lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn) skyldig att snarast möjligt 

märka ut olycksplatsen och underrätta Polismyndigheten. Om sammanstötningen 

skett mellan djuret och ett spårbundet fordon är det i stället 

infrastrukturförvaltaren som är skyldig att underrätta Polismyndigheten. 

Polismyndigheten får enligt andra stycket uppdra åt någon annan att söka efter 

djuret. Berörd jakträttshavare eller markägare ska om möjligt underrättas om 

beslutet. 

                                                           
61 Trafikverket, Djurpåkörning på väg och järnväg, Trafikverkets rutinbeskrivning, version 
7.0, TDOK 2012:149. 
62 SFS 1987:259, Jaktlag. 
63 SFS 1987:905, Jaktförordning. 

https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=5025&dokumentId=TDOK%202012%3a149
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
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4.3.3 Polismyndighetens instruktion 

I § 14 i Polismyndighetens instruktion anges att: ”Polismyndigheten ska ansvara 

för organisation och samordning av verksamhet för eftersök av trafikskadat 

vilt”.64 Polismyndigheten har gjort bedömningen att med organisation avses att 

organisera den operativa hanteringen av viltolyckor vid Polismyndigheten samt den 

administration och fakturahantering m.m. som följer av den operativa hanteringen 

av viltolyckor. Polismyndigheten bedömer vidare att med samordning avses att 

samordna samverkan mellan olika aktörer som berörs av eftersök av trafikskadat 

vilt.65 

 

4.3.4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om polismyndighetens medverkan vid eftersök av 

vilt 

Rikspolisens föreskrifter har reglerat polisens medverkan vid eftersök av vilt66. 

Föreskrivandet gjordes med stöd av förordningen (1989:773) med instruktion för 

Rikspolisstyrelsen67 som upphävdes i samband med Polismyndighetens 

omorganisation 2015. Polismyndigheten saknar idag stöd för att föreskriva om 

eftersök av vilt men FAP 226-1 gäller till dess regeringen upphäver den. 

Polismyndigheten skickade in denna för upphävande till regeringen den 1 juli 2022. 

FAP 226-1 kommer att ersättas dels av en intern handbok vid Polismyndigheten och 

dels av föreskrifter från Naturvårdsverket. Polismyndighetens interna handbok 

ligger för beslut och reglerar sådant som sådant som genomförandet av 

Polismyndighetens arbete vid eftersök av vilt.68  

 

4.3.5 Trafikverkets regleringsbrev 

Av Trafikverkets regleringsbrev för budgetåret 202269, villkor för anslag 1:2, ap.1.1 

Drift och underhåll av vägar framgår följande: 

”Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för 

eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom 

Polismyndighetens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. 

Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens 

kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Utbetalningar ska ske 

i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i 

propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, bet. 

2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).” 

                                                           
64 SFS 2014:1102, Förordning med instruktion för Polismyndigheten, 14 §. 
65 Sammanställning av dåvarande processledare vid NVR Hanna Dietrich Söderman, 2021-08-27. 
66 RPSFS 2012:33, FAP 226-1, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndighetens 
medverkan vid eftersök av vilt, https://polisen.se/SysSiteAssets/forfattningssamling/fap-
nummer/fap226_1_rpsfs2012_33.pdf (Hämtad 2022-05-14).  
67 SFS 1989:773, Förordning med instruktion för Rikspolisstyrelsen, upphävd 2015-01-01. 
68 Britz, Lena; processledare i NVR, Polismyndigheten, 2022-04-29. 
69 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer, 2021-12-16.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20141102-med-instruktion-for_sfs-2014-1102
https://polisen.se/SysSiteAssets/forfattningssamling/fap-nummer/fap226_1_rpsfs2012_33.pdf
https://polisen.se/SysSiteAssets/forfattningssamling/fap-nummer/fap226_1_rpsfs2012_33.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1989773-med-instruktion-for_sfs-1989-773
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=22288
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=22288
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Villkor för anslag 1:2, ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg framgår 

följande: 

”Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för 

eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, 

liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. 

Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens 

kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Utbetalningar 

ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i 

propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 

2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).” 

 

4.3.6 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 

jakt och statens vilt, NFS 2002:18 (konsoliderad 

version) 

Dessa föreskrifter70 innehåller bestämmelser om jaktmedel; vilka typer av vapen 

och vilka kalibrar som får användas vid jakt efter olika arter av vilt och vid eftersök 

på Polismyndighets uppdrag. Vidare regleras eftersök av vilt som varit inblandat i 

en sammanstötning med ett motorfordon eller ett spårbundet fordon. Eftersök ska 

genomföras av eftersöksekipage eller eftersökspatrull. Eftersök av varg eller björn 

ska genomföras av eftersökspatrull. Varje eftersöksjägare, kontaktperson och 

anlitad jakträttshavare som deltar i eftersök på polismyndighetens uppdrag vid 

eftersök av vilt som varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon eller 

spårbundet fordon ska:  

1) Ha godkänd svensk jägarexamen 

2) Ha rätt att inneha kulgevär klass 1 efter godkänt prov  

3) För eftersök av björn, varg, järv eller lo, ha genomgått särskild utbildning 

enligt Nationella viltolycksrådets riktlinjer för jakt efter eller eftersök av 

stora rovdjur och 

4) Ha genomgått utbildning i trafiksäkerhet71 vid eftersök av trafikskadat vilt 

enligt Nationella viltolycksrådets riktlinjer, och denna utbildning ska 

förnyas vart tredje år.  

Föreskriften innehåller även en paragraf om eftersökshundar samt allmänt råd för 

eftersökshundar: 

33 b § En hund som ingår i ett eftersöksekipage ska vara särskilt tränad för 

ändamålet och ska ha dokumenterade särskilt goda egenskaper att följa en skadad 

individ av den art eftersöket avser. (NFS 2010:9) 

Allmänt råd till 33 b § (NFS 2010:9): 

En hund bör anses ha visat sådana egenskaper om den har genomgått utbildning 

och godkänts enligt Nationella Viltolycksrådets riktlinjer. (NFS 2010:9). 

                                                           
70 NFS 2002:18, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt. 
71 E-learningutbildningen Trafiksäkerhet vid eftersök av trafikskadat vilt förvaltas av NVR men 
Trafikverket ansvarar för en stor del av innehållet och att detta hålls uppdaterat. 

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2002/nfs-200218/
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4.3.7 Naturvårdverkets föreskrifter om ersättningar för 

trafikeftersök och uppdrag att avliva vilt, NFS 2021:8 

(grundföreskrift) 

Dessa föreskrifter72 innehåller bestämmelser, enligt bemyndigande i 40 a och 40 b 

§§ jaktförordningen (1987:905), om:  

1. Ersättning till den som på uppdrag av Polismyndigheten har eftersökt vilt 

som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon eller spårbunden 

trafik, och 

2. Ersättning till den som på uppdrag av Polismyndigheten har avlivat, 

omhändertagit eller fångat vilt. 

Föreskrifterna innehåller bl.a. de ersättningsnivåer som gäller trafikeftersök. 

Ersättningarna bröts 2021 ut i en egen föreskrift för att vid behov snabbare kunna 

åstadkomma en justering av ersättningsnivåerna.73 

 

4.3.8 Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt som tillfaller 

staten, NFS 2019:5 

Dessa föreskrifter74 reglerar Polismyndighetens, Statens veterinärmedicinska 

anstalts och Naturhistoriska riksmuseets hantering av vilt som tillfaller staten. 

Bemyndigande finns i 38 § jaktförordningen (1987:905). 

 

4.3.9 Naturvårdsverkets föreskrifter om jägarexamen NFS 

2015:10 (konsoliderad version) 

Den som vill få tillstånd att inneha jaktvapen ska avlägga jägarexamen. Dessa 

föreskrifter75 reglerar organisationen av jägarexamen. Bemyndigande finns i 2 kap. 

4 § vapenförordningen (1996:70). 

 

4.4 Propositioner om trafikskadat vilt 

4.4.1 Proposition om eftersök av trafikskadat vilt 

I regeringens proposition om eftersök av trafikskadat vilt76 föreslogs att den 

dåvarande frivilliga verksamheten med uppspårning och avlivning av vilt som har 

skadats vid sammanstötning med motorfordon, så kallat eftersök, regleras närmare. 

Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2010. Av propositionen framgår att 

ersättningen för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med 

                                                           
72 NFS 2021:8, Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättningar för trafikeftersök och uppdrag att 
avliva vilt. 
73 Missiv till Naturvårdsverkets remiss om ersättning för eftersök, 2021-05-18, NV-04737-18. 
74 NFS 2019:5, Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt som tillfaller staten.  
75 NFS 2015:10, Naturvårdsverkets föreskrifter om jägarexamen.  
76 Proposition 2008/09:191, Eftersök av trafikskadat vilt 

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019/nfs-20195
https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015/nfs-201510/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/05/prop.-200809191/
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motorfordon liksom polisens ökade administrations- och 

fakturahanteringskostnader bör finansieras genom att anslaget 1:2 Väghållning och 

statsbidrag inom utgiftsområde 22 minskas77. 

 

4.4.2 Proposition om eftersök av vilt vid sammanstötning 

med spårbundna fordon 

I regeringens proposition om eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna 

fordon78 föreslogs ändringar i jaktlagen (1987:259) som innebär att bestämmelserna 

om eftersök av vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med motorfordon 

utvidgas till att avse även vilt som har kolliderat med spårbundna fordon. 

Ändringarna i jaktlagen trädde i kraft den 1 juli 2012. Av propositionen framgår att 

ersättningen för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med 

spårbundna fordon liksom polisens ökade administrations- och 

fakturahanteringskostnader bör finansieras genom anslaget 1:2 Banhållning inom 

utgiftsområde 22 Kommunikationer79. 

4.5 Departement som ansvarar för lagar och 

förordningar för eftersök  
Arbetet med viltolyckor är uppdelat på olika departement och aktörer. 

Arbetsfördelningen och ansvaret illustreras i figuren nedan: 

 

 

Figur 14. Illustrerar ansvar och arbetsfördelning mellan berörda aktörer och 
myndigheter i arbetet med viltolyckor. 

                                                           
77 Proposition 2008/09:191, Eftersök av trafikskadat vilt, avsnitt 6.2.2. 
78 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon. 
79 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon, avsnitt 6. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/05/prop.-200809191/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/
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4.5.1 Näringsdepartementet 

Näringsdepartementet ansvarar för Jaktlagen80 och Jaktförordningen81 som 

reglerar eftersök av trafikskadat vilt. Näringsdepartementet tog även fram 

proposition om eftersök av trafikskadat vilt82 och proposition eftersök av vilt vid 

sammanstötning med spårbundna fordon83 som föregick lagändringarna i jaktlagen 

om trafikeftersök. 

 

4.5.2 Justitiedepartementet 

Justitiedepartementet ansvarar för Polismyndighetens instruktion84 i vilken finns 

beskrivet att Polismyndigheten ska ansvara för organisation och samordning av 

verksamhet för eftersök av trafikskadat vilt. 

 

4.5.3 Infrastrukturdepartementet 

Infrastrukturdepartementet utfärdar årligen ett regleringsbrev till Trafikverket i 

vilket anslag för att bekosta Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt 

regleras. 

 

4.5.4 Miljödepartementet 

Naturvårdsverket lyder under Miljödepartementet. Enligt bemyndigande i 

jaktförordningen (1987:905), vapenförordningen (1996:70) och förordningen 

(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och 

utförsel av kemiska produkter föreskriver Naturvårdsverket om eftersök av vilt som 

varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller ett spårbundet 

fordon, vilket bl.a. omfattar kompetenskrav vid genomförandet. Vidare föreskriver 

Naturvårdsverket om nivåerna på de ekonomiska ersättningar som ges för 

trafikeftersök och uppdrag att avliva vilt. Naturvårdsverket föreskriver också om vilt 

som tillfaller staten och om organisationen av jägarexamen. 

 

 

4.6 Utbetalda kostnader för eftersök av vilt 
Trafikverket har betalat ut medel för eftersök till polisen sedan år 2010. I Figur 15 

nedan visas vilka ersättningar som utbetalats mellan åren 2010 till 2021. De svarta 

staplarna visar utbetalningarna Trafikverket gjort till Polismyndigheten. De röda 

staplarna illustrerar specifika summor Polismyndigheten betalat ut för eftersök av 

vilt efter kollision med motorfordon (väg). Det grå staplar visar utbetalningar 

Polismyndigheten gjort för eftersök av vilt där viltolycka uppstått vid kollision med 

spårbundet fordon (järnväg).  

                                                           
80 SFS 1987:259, Jaktlag,  
81 SFS 1987:905, Jaktförordning, § 40 
82 Proposition 2008/09:191, Eftersök av trafikskadat vilt.  
83 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon. 
84 SFS 2014:1102, Förordning med instruktion för Polismyndigheten, 14 §. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/05/prop.-200809191/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20141102-med-instruktion-for_sfs-2014-1102
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Figur 15. Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt. Källa: Trafikverket. 

Inför budgetåret 2018 gjordes en ändring i Trafikverkets regleringsbrev85 att 

Polismyndigheten löpande ska rekvirera medel från Trafikverket för polisens 

kostnader för eftersök av trafikskadat vilt. Detta medförde att utbetalad ersättning 

för 2018 (55,2 mnkr) i sin helhet samt utbetalning även för innevarande halvår 

2019-01—2019-06 (27,5 mnkr) gjordes. Detta resulterade i en total belastning av 

Trafikverkets budget med 82,7 mnkr under år 2019. Under 2015 gjordes även 

utbetalningar för åren 2010 till 2012 samt 2014. 

Figur 16 nedan visar Polismyndighetens utbetalningar mellan åren 2010 till år 

2021. Från år 2019 har Polismyndigheten delat upp kostnaderna i kategorierna; 

säkerhetsutrustning, eftersök vid kollision med spårbundet fordon, eftersök vid 

kollision med motorfordon och administration. Från 2021 finns även kategorin 

länsansvarig jägare och samordnande jägare. 

 

                                                           
85 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer, 2018-02-08. 
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Figur 16. Här syns uppdelningen för utbetalningar till Polismyndigheten, per 
miljoner kronor. Källa: Polismyndigheten. 

 

4.7 Bedömning av kostnadsutvecklingen för 

eftersök 
Under 2021 infördes högre ersättningsnivåer för eftersök i Naturvårdsverkets 

föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt86. Nya ersättningsnivåer 

började gälla för eftersöksuppdrag som utförts från och med den 1 oktober 2021. 

Kostnadseffekterna av ändringarna rör sig i huvudsak om  

 Uppräkning av ersättningarna i nu gällande föreskrifter.  

 Sammanslagning av ersättningarna för älg och vildsvin med övrigt vilt 

utom björn, varg, järv och lo.  

 Bilersättning för samtliga reseavstånd samt  

 Nya månatliga ersättningar för länsansvarig jägare samt för 

samordnande jägare.87  

Föreskrifterna beräknas leda till en samlad ökad kostnad uppgående till ca 20 till 25 

miljoner kronor per år. De nya ersättningsnivåerna kommer få ett stort genomslag 

gällande arvodena mellan år 2021 och 2022. Särskilt införandet av en ersättning på 

780 kr för trafikeftersök för samtliga arter (utom björn, varg, järv och lo) i § 40 

Jaktförordningen88 kommer leda till en betydande kostnadsökning då över 70 % av 

eftersöksuppdragen berör rådjur. 89 Innan ändringen genomfördes var ersättningen 

för älg och vildsvin 700 kr medan övriga arter ersattes med 400 kr.  

                                                           
86 NFS 2002:18, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt. 
87 Konsekvensutredning till Naturvårdsverkets remiss om ersättning för eftersök, avsnitt 7.2 Om 
förslagets kostnader, 2021-05-18, NV-04737-18. 
88 SFS 1987:905, Jaktförordning. 
89 Förhandsversion av Konsekvensutredning till Naturvårdsverkets remiss om ersättning för eftersök, 
2021-04-21. 

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2002/nfs-200218/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
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Om viltolyckorna ökar kommer detta leda till att kostnaderna ökar generellt. 

Trenden visar på en konstant ökning av viltolyckor sedan 1970-talet då insamlingen 

av data systematiserades.  

Polismyndigheten har under 2021 aviserat att man ämnar rekvirera medel enligt 

4.41 samt 4.4.2 i detta dokument, vilket hittills inte rekvirerats från Trafikverkets 

anslag. Det utökade behovet består av: 

 Lönekostnader för NVR:s kansli (2,8 årsarbetskrafter)  

 Polisens lönekostnader för regionansvariga för eftersöksverksamheten (ca 

13,7 årsarbetskrafter)  

 Lönekostnader för personal som hanterar anmälda viltolyckor vid 

Polismyndighetens regionledningscentraler (15 årsarbetskrafter). 90 

Uppskattningsvis handlar detta om ca 20 miljoner kronor årligen jämfört med 

dagens nivå på 2,7 miljoner kronor. 

Sammantaget innebär Naturvårdsverkets förändrade ersättningsnivåer och 

Polismyndighetens förfrågan om ersättning för lönekostnader vid hanteringen av 

viltolyckor en ökad årlig kostnad på 40-45 miljoner kronor per år för Trafikverket. 

 

5 Kommentarer till redogörelsen 
I följande kapitel diskuteras brister, behov och förslag för att effektivisera 

viltolyckshanteringen och för att minska viltolyckorna. 

5.1 Viltolyckorna befaras öka trots planerade och 

vidtagna åtgärder  
Trafikverkets bedömning är att viltolyckorna kommer fortsätta öka, trots planerade 

och vidtagna åtgärder, under planperiod 2022-2033. Beslutade medel för 

anpassning av befintlig infrastruktur medger att cirka 13 % av det prioriterade 

åtgärdsbehov som identifierats på utpekat väg- och järnvägsnät kan förverkligas. 

Befintligt viltstängsel har stora brister och underhållet är eftersatt.  

Underfinansiering av drift och underhåll enligt föreslagen plan innebär att 

situationen kan förvärras. Flera pågående ny- och ombyggnadsprojekt i slutet av sin 

planeringsfas alternativt under genomförande har problem att leverera utformning 

enligt krav för viltolycksreducering inom budget. En orsak till detta är att tillräcklig 

kunskap om dessa åtgärder inte fanns vid tidig planeringsfas. 

Slutsatsen är att ingen minskning av antalet viltolyckor kan förväntas ske inom 

kommande planperiod 2022-2033. Att minska populationernas storlek kommer 

sannolikt heller inte sammantaget ge några stora förändringar av olyckstalen på 

nationell nivå. För de arter som är i kraftig tillväxt (kronhjort, dovhjort och vildsvin) 

kan ett avbrott i populationstillväxten minska deras förväntade bidrag till ökningen 

av viltolyckor. Samtidigt innebär klimatförändringarna att dessa djurarter fortsätter 

spridas till nya områden i Sverige, vilket delvis kommer motverka 

                                                           
90 Tjänsteanteckning, Beräkning av Polismyndighetens kostnader för hantering av viltolyckor, 
Polismyndigheten, NVR Polismyndigheten, Hanna Dittrich Söderman. 2021-10-25. 
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viltolycksminskning av stabiliserade eller minskade populationer i de miljöer de 

redan finns etablerade. 

Om åtgärder enligt redovisat åtgärdsbehov genomfördes, dvs åtgärder på knappt     

8 % av vägnätet och cirka 20 % av järnvägsnätet skulle upp mot en halvering av 

antalet viltolyckor vara möjlig. Sammantaget sker drygt hälften av alla viltolyckor 

på denna infrastruktur. 

 

5.2 Behov av fortsatt kunskapsutveckling  
Även om kunskapsutveckling för fungerande åtgärder för älg, rådjur, kronhjort, 

dovhjort och vildsvin varit omfattande är forskningen relativt ny. Med stor 

sannolikhet finns det därför potential att vidareutveckla bättre planeringsunderlag 

och mera kostnadseffektiva viltåtgärder. Det saknas fortfarande kunskap om 

kostnadseffektiva åtgärder för ren. Fortsatt kunskapsutveckling för effektiv 

hantering av viltolyckor inklusive ren behövs därför. 

 

5.3 Viltåtgärder behöver kombineras för bästa 

effekt 
Trafikverket behöver utöka samt anpassa det nuvarande viltstängslet i kombination 

med att bygga säkra viltpassager så som faunapassager och ekodukter för att 

optimera effekterna av viltåtgärderna. Om endast viltstängsel utökas riskerar 

problemet att djur kommer in i anläggningen att förflyttas91. 

Behov av åtgärder, se 1.5.3, för att möjliggöra en avsevärd minskning av antalet 

viltolyckor: 

 1000 passager med tillhörande viltstängsel eller viltstängselanpassningar, 

varav 630 ryms i förslag till underlag för inriktningsplanering inför ny 

Nationell transportplan 2022-2033.  

 30 ekodukter. 

 300 faunapassager för vilt.  

 300 viltvarningssystem. 

 

5.4 Låga kostnadsuppskattningar för 

trafikeftersök inför lagändringarna 2010 och 

2012 
I propositionerna gjordes kostnadsuppskattningar på 1,75 miljoner kr totalt för väg 

och järnväg, men har i verkligenheten blivit 71,1 miljoner kr. Kostnaderna för 

Trafikverket har avsevärt överskridits och mängden anmälda viltolyckor per år har 

ökat kontinuerligt sedan lagstiftningen om eftersök trädde i kraft.  

                                                           
91 Huijser M.P and Begley J. S. 2022. Implementing wildlife fences along highways at the appropriate 
spatial scale: A case study of reducing road mortality of Florida Key deer, Nature conservation 
47:281-302. https://doi.org/10.3897/natureconservation.47.72321  

https://doi.org/10.3897/natureconservation.47.72321


43 (48) 

De anslag som enligt Trafikverkets regleringsbrev ska användas för att betala 

Polismyndighetens kostnader för eftersök av trafikskadat vilt är anslag 1:2, ap.1.1 

Drift och underhåll av vägar och ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på 

järnväg. Stora utgiftsposter för eftersök av trafikskadat vilt gör att annat nödvändigt 

underhåll för att säkerställa tillgängligheten i infrastrukturen riskerar att bli 

lidande. 

I regeringens proposition om eftersök av trafikskadat vilt92 framgår att 

Polismyndighetens kostnader för utökad fakturahantering och administration 

beräknades till ca 1,5 miljoner kr per år93 då propositionen togs fram 2009. Vid den 

aktuella tiden anmäldes cirka 35 000 viltolyckor med motorfordon på väg till 

polisen, varav eftersök genomfördes i närmare 30 000 fall94. 

I regeringens proposition om eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna 

fordon95 som tillkom 2011 framgår96 att Polismyndighetens kostnader för utökad 

fakturahantering och administration beräknades till ca 250 000 kr per år då 

propositionen togs fram. Vid den aktuella tiden beräknades ca 4 400 viltolyckor ske 

med tåg inblandade97. 

Det finns otydligheter kring fördelningen av kostnader mellan Trafikverkets 

respektive polisens finansiering av viltolyckshanteringen med de ingående delarna. 

Sedan 2019 har den utrustning som Polismyndigheten tillhandahåller 

eftersöksjägarna för att säkert kunna utföra sina uppdrag enligt FAP 226-198 tagits 

med i rekvisitionerna till Trafikverket. Det handlar om sådant som varselkläder, 

magnetskyltar, varningslykta, lampa med vitt sken och varningstält.  

I regleringsbrevet till Trafikverket anges att medel för väg- och banhållning får 

användas till ”Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt” som varit 

inblandat i sammanstötning med motorfordon respektive spårbundna fordon. Det 

har hittills tolkats som att medlen kan användas till arvodena till de olika rollerna i 

viltolycksorganisationen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter samt till 

Polismyndighetens kostnader för utbetalningar av dessa arvoden. 

 

5.5 Organisering av viltolycksarbetet 
Idag är tre myndigheter under tre departement ansvariga för olika delar i 

viltolycksarbetet. Ytterligare ett departement ansvarar för jaktlagstiftningen.  

                                                           
92 Proposition 2008/09:191, Eftersök av trafikskadat vilt.  
93 Proposition 2008/09:191, Eftersök av trafikskadat vilt, avsnitt 7.2. 
94 Proposition 2008/09:191, Eftersök av trafikskadat vilt, avsnitt 4.4. 
95 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon. 
96 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon, avsnitt 7.2. 
97 Proposition 2011/12:58, Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon, avsnitt 7.1. 
98 RPSFS 2012:33, FAP 226-1, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndighetens 
medverkan vid eftersök av vilt, https://polisen.se/SysSiteAssets/forfattningssamling/fap-
nummer/fap226_1_rpsfs2012_33.pdf (Hämtad 2022-05-14). 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/05/prop.-200809191/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/05/prop.-200809191/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/05/prop.-200809191/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/12/prop.-20111258/
https://polisen.se/SysSiteAssets/forfattningssamling/fap-nummer/fap226_1_rpsfs2012_33.pdf
https://polisen.se/SysSiteAssets/forfattningssamling/fap-nummer/fap226_1_rpsfs2012_33.pdf
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Figur 17. Illustrerar ansvar och arbetsfördelning mellan berörda aktörer och 
myndigheter i arbetet med viltolyckor. 

Naturvårdsverket beslutar om ersättningsnivåer, Polismyndigheten beslutar om 

uppdragen, dvs när och om de ska genomföras praktiskt och Trafikverket betalar ut 

medel för hanteringen.  

Att Trafikverkets medel används till att finansiera eftersök kan motiveras med att 

det är i väg- och järnvägsanläggningen som viltolyckorna fysiskt äger rum och ska 

fungera som en drivkraft för att minska viltolyckorna.  

Trafikverket ansvarar för det förebyggande arbetet för att minska viltolyckorna, 

men har begränsad rådighet över viltolyckornas utveckling. Trafikverket kan 

genomföra åtgärder i anläggningen, men det är bara ekonomiskt försvarbart i de 

delar av anläggningen som har hög hastighet och stor trafikmängd. Hur 

viltolyckorna utvecklas beror även på fordonsutveckling och hur viltpopulationerna 

utvecklas och deras spridning. 

Det är idag flera myndigheter som delar det ekonomiska ansvaret för 

eftersöksarbetet. En mer sammanhållen ansvarsfördelning, skulle potentiellt kunde 

leda till en ökad effektivitet för hanteringen av eftersök. Trafikverket finansierar 

genomförandet av eftersök av vilt. Polismyndigheten rekvirerar Trafikverket för 

myndighetens interna kostnader och för ersättningen till eftersöksjägarna. 

Naturvårdsverket beslutar om ersättningsnivåer för eftersök av vilt.  

 

5.6 Digitala kommunikationsflöden  
Många aktörer i olika roller är involverade i de arbetsflöden som följer av att fordon 

kolliderat med vilt på väg eller järnväg. Långa larmkedjor och telefonkontakter gör 

att kommunikationen ibland brister och att ansvariga inte alltid får kännedom om 

vad som sker i anläggningen. 
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Ett sätt att förbättra och förenkla kommunikationen i dessa arbetsflöden både inom 

en verksamhet, mellan olika verksamheter och mellan verksamhet och allmänhet 

kan vara IT-baserade kommunikationsverktyg som till delar automatiserar 

kommunikationsflödet. Med hjälp av lättanvända anmälningsapplikationer och 

automatisk satellitbaserad positionering för händelserna skulle överblick i realtid 

kunna skapas för ansvariga. Vinsterna skulle kunna vara snabbare responstid, 

bättre insyn i pågående händelser, frigörande av resurser, bättre 

informationsmängder för förebyggande av viltolyckor vilket skulle kunna främja 

viltolycksarbetet. 

 

5.7 Säker arbetsmiljö vid eftersök 
Sedan 2011 och fram tills idag har två stycken dödsolyckor inträffat i samband med 

arbete kopplat till vilt-och renolyckor. Därutöver inträffar ett antal tillbud. 

De jägare som på polisens uppdrag utför eftersök av trafikskadat vilt är inte 

anställda av polisen. Polisen har således inte ett arbetsmiljöansvar för dem, men väl 

ett skyddsansvar. Idag förs ingen statistik över tillbuds- och olycksstatistik. Denna 

situation leder till att skyddet för eftersöksjägarna inte blir lika starkt som vid 

exempelvis upphandlade vägarbeten.  

För att förhindra fler dödsolyckor, allvarliga personskador och svåra tillbud behöver 

säkerheten förbättras vid arbeten på väg och i spårområde. Parallellt med detta 

regeringsuppdrag gav regeringen Trafikverket i mars 2022 ett uppdrag att ta fram 

och genomföra en handlingsplan för förbättrad säkerhet vid arbete på väg99. 

Uppdraget innebär bl.a. att ”Åtgärderna i handlingsplanen ska avse arbetsmiljön 

vid såväl planerade arbeten som vid arbeten med anledning av oförutsedda 

händelser i vägtrafiken såsom bärgning, fordonsservice samt trafikolyckor.” 

Trafikolyckor bör omfatta både vilt- och renolyckor och arbetsmiljön för 

eftersöksjägare och renskötare ingå i uppdraget. Handlingsplanen ska vara 

framtagen senast 31 december 2022 och genomförandet av åtgärderna i 

handlingsplanen ska ske senast under 2025. 

 

5.8 Ren omfattas inte av lagstiftningen för vilt 
Renen lever och rör sig i landskapet som ett vilt djur. Ett eftersök av renar till följd 

av kollisioner i trafiken liknar ett eftersök efter en viltolycka med andra viltslag. 

Otydlighet vid hanteringen av trafikolyckor med ren mellan myndigheter beror på 

att ren är tamdjur och därför inte omfattas av jaktlagens regelverk för eftersök av 

trafikskadat vilt. Det ingår därmed inte heller i NVR:s ansvar100. Berörd sameby 

förväntas själva ta hand om påkörda renar. Det innebär bland annat att det är svårt 

att uppnå tillfredställande säkerhet för inblandade i samband med hantering av 

trafikolyckor med ren.  

 

                                                           
99 Regeringsbeslut, Regeringsuppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för förbättrad säkerhet vid 
arbete på väg, 2022-03-24, I2022/00774, I2020/02103 (delvis), TRV 2022/37223. 
100 Trafikverket, Renskötsel och Infrastruktur: förslag till färdplan, Trafikverkets publikation 2020:116. 2022. 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1661111/FULLTEXT01.pdf
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5.9 Viltolyckor är en del av ett större problem 
Av det totala antalet djur som dödas i trafiken utgör viltolyckorna bara en 

bråkdel101, se Figur 18. Av däggdjur som dödas i trafiken utgör huvuddelen små 

däggdjur, dvs möss, sorkar, fladdermöss, vesslor osv. Bland övriga däggdjur från 

storlek ekorre och uppåt utgör klövdjuren en ringa del, trots att det är omkring 

100 000 dödade klövdjur per år. Motsvarande bild återfinns bland fåglar där det 

skattade antalet fåglar som dödas är minst 10 -12 miljoner 1998102. Det är inte 

ovanligt att djur dödas i sekundära viltolyckor när de äter på redan dödade djur. 

Flera av dessa arter är rödlistade så som kungsörn, havsörn, lodjur och björn. Det 

kan därför även av populationsbiologiska skäl finnas anledning att minska antalet 

sekundära påkörningar. I en rapport103 framtagen av Naturhistoriska riksmuseet på 

uppdrag av Banverket 2009 konstaterades att trafik var den vanligaste dödsorsaken 

bland påträffade havsörnar och kungsörnar i Sverige. Av de trafikdödade örnarna 

stod påkörningar av tåg för en övervägande del. 

Särskilt på järnväg kan bristande kadaverhantering ge stora konsekvenser. Att 

omhänderta kadaver utspridda över en stor yta är svårt. Tillgänglighet till platsen 

kan vara svår i järnvägsanläggningen. Anslutande väg kan saknas och tillgång till 

spåret för upphandlad felavhjälpningsentreprenör att ta sig dit med spårbundet 

fordon kan ta avsevärd tid. 

För att minska antalet sekundära påkörningar behöver trafikskadat vilt 

omhändertas snabbare. Krav för kadaverrensning på väg skärptes i upphandlingar 

av entreprenadkontrakt för driftområden från och med 1 september 2018, vilket 

innebär att driftområden som upphandlats från år 2019 har dessa krav. Det dröjer 

dock innan kraven finns i alla upphandlade driftområden.  

 

Figur 18. Fördelning av däggdjur respektive fåglar vid räkning av kadaver i 
vägkant. Källa: Helldin, 2013.

                                                           
101 Helldin, Jan-Olof. Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande naturvårdsproblem? CBM:s 
skriftserie 77, SLU 2013. 
102 Svensson, S. Bird kills on roads: is this mortality factor seriosly underestimated (ss. 183-187). 
Ornis Sceviva 8, 1998. 
103 Bignert, Anders; Helander, Björn och Räikkönen, Jannikke. Analys av påkörningar av örnar längs 
statens järnvägar 2000-2007. Naturhistoriska riksmuseets rapport nr 8:2009. 

http://media1.triekol.se/2020/02/Triekol-CBM-skrift-77-lowres.pdf
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