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Förord 
Rapporten utgör en översikt över vilka möjligheter det i dagsläget finns att förändra vägmiljön 
för att minska risken att vilt skall befinna sig i vägområdet. Dessutom ingår en genomgång av 
arter av växter och växtgrupper som kan ha potential att verka oattraktiva för vilt (främst 
rådjur). Projektledare har varit Annika Jägerbrand, VTI, och rapporten utgör slutrapport för 
projektet ”Anpassning av vägmiljö som åtgärd mot viltolyckor”. 

BIC, Bibliotek och informationscenter vid VTI tackas för hjälp med att ta fram information i 
början av denna studie men också för utomordentligt snabb assistans vid behov. Jag vill tacka 
Fredrik Widemo (Svenska Jägareförbundet och avdelningen för populations- & naturvårds-
biologi, Uppsala universitet) och Lennart Folkeson, VTI, för värdefulla kommentarer som 
gjorde rapporten bättre!  

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter 
och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet 
med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. 

 

 

Stockholm 13 juni 2012 

 

Annika Jägerbrand 
 



 

VTI rapport 753 

Kvalitetsgranskning 
Extern peer review har genomförts 26 januari 2012 av Fredrik Widemo, 
naturvårdsstrateg, Svenska jägareförbundet och avdelningen för populations- & 
naturvårdsbiologi, Uppsala universitet. Annika Jägerbrand har genomfört justeringar av 
slutligt rapportmanus 12 juni 2012. Projektledarens närmaste chef Maud Göthe-
Lundgren har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 13 juni 2012. 

  
Quality review 
External peer review was performed on 26 January 2012 by Fredrik Widemo, the 
Swedish association for hunting and wildlife management and the Department of 
population biology and conservation biology, Uppsala university. Annika Jägerbrand 
has made alterations to the final manuscript of the report on 12 June 2012. Research 
director Maud Göthe-Lundgren has examined and approved the report for publication 
on 13 June 2012. 

 

 



 

VTI rapport 753 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning  ................................................................................................ 5 

Summary ............................................................................................................ 7 

1 Inledning .................................................................................................. 9 

2 Syfte....................................................................................................... 11 

3 Samband mellan viltförekomst/viltolyckor och omgivande miljö ............. 12 

4 Drift och underhåll och viltförekomst ...................................................... 17 

5 Val av vegetation i närmiljön .................................................................. 21 

6 Lista över grupper och arter som rapporterats vara mest resistenta mot 
bete av rådjur och/eller vitsvanshjort. ..................................................... 26 

7 Slutsatser och diskussion ...................................................................... 34 

8 Trafiksäkerhetseffekter  ......................................................................... 38 

Referenser........................................................................................................ 39 



 

VTI rapport 753 



 

VTI rapport 753 5  

Anpassning av vägmiljö och vegetation som åtgärd mot viltolyckor 
av Annika Jägerbrand 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 

 
Sammanfattning 
Viltolyckor är ett globalt problem som förorsakar dödsfall samt fysiska och ekonomiska 
skador. Förebyggande åtgärder som används idag är inte tillräckliga för att åstadkomma 
en minskning i viltolycksstatistiken. De mest accepterade och effektiva åtgärderna är att 
sätta upp ett gediget viltstängsel samt att hålla nere viltstammarna, speciellt i områden 
med högtrafikerade vägar. Sambanden mellan viltkollisioner och exempelvis 
vägegenskaper, trafikflöde, populationstäthet, närliggande markanvändning och 
landskapsegenskaper är mycket komplexa. Det är därför svårt att identifiera generella 
viltolycksåtgärder som är effektiva för alla typer av vilda djur och för alla typer av 
situationer.  

Rent generellt befinner sig viltet inom vägområdet av två olika skäl. Antingen försöker 
de korsa vägen eller så är de attraherade till en resurs i vägområdet (till exempel salt 
eller bete). Ju oftare vilt befinner sig på vägen desto större är risken för viltkollisioner. 
Det är därför önskvärt att minska risken för viltkollisioner genom att förhindra vilt från 
att befinna sig i vägområdet. Vägmiljöförändring innebär att attraktionskraften till 
resurser i vägområdet minskar eller att vägområdet påverkas så att det framstår som 
mindre attraktivt för vilt att korsa vägen. Vägmiljöförändringar kan handla om att 
modifiera underhållsåtgärderna, anpassa slåttern, eller på olika sätt förändra 
vegetationen.  

Denna rapport är en kunskapssammanställning över hur vägområdet och i viss mån 
även angränsande områden kan göras mindre attraktiva för vilt genom vägmiljö- och 
vegetationsförändringar. Rapporten går igenom samband mellan viltförekomst/vilt-
olyckor och omgivande miljö samt samband mellan viltförekomst och drift och 
underhåll. Studier av viltkollisioner och omgivande miljö visar att det finns komplexa 
samband med exempelvis områdets och landskapets egenskaper (exempelvis skog eller 
öppet landskap) samt art- och/eller habitatdiversitet. Hur avgörande dessa egenskaper är 
för risken att kollidera med vilt verkar till stor del bero på vilken viltart som studerats.  

Slåtter och röjning av vägkanter har som huvudsyfte att förbättra synbarheten för 
fordonsförare men kan påverka attraktiviteten hos vegetationen i vägkanten för vilt. 
Exempelvis har röjning av träd och buskar vintertid en negativ trafiksäkerhetseffekt 
eftersom åtgärden lockar älg till vägområdet om inte grenarna bortforslas direkt. Slåtter 
av vägkanterna gynnar troligtvis förekomsten av attraktiv växtlighet under höst och 
vinter om slåttern har utförts tidigt under växtsäsongen och likaså under nästkommande 
vår och sommar om den utförts sent under växtsäsongen. Därför är det viktigt att ha en 
tydlig bild av hur skötseln påverkar viltolycksstatistiken. Det finns i dagsläget ett behov 
av studier av den svenska slåtterstrategin för att ordentligt utvärdera effekten på 
beteskvalitet och viltolycksstatistik.  

Även markanvändningen i vägens närområde kan inverka på viltolycksrisken. I 
områden med hög risk för viltolyckor bör därför vegetation som är attraktiv för vilt 
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stängslas in eller helt undvikas i en viss buffertzon ut från vägen (20–100 meter). Detta 
gäller exempelvis vissa odlade grödor men även energiskog.  

En genomgång har gjorts av val av vegetation i vägens närmiljö och olika djurs födoval 
för att ta fram kunskap som kan användas för att minska attraktiviteten hos vegetation i 
vägkanten. Rapporten presenterar även en svensk växtartslista med växtarter och 
växtgrupper som rapporterats vara resistenta mot bete av rådjur och/eller vitsvanshjort. 
Listan med arter som bedömts vara mest oattraktiva för vilt är en första sållning som bör 
utvärderas och vidareutvecklas. Växter som är mycket giftiga eller starkt aromatiska är 
mindre attraktiva och lockar i mindre utsträckning till sig vilt.  
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Modification of the road environment as a measure against traffic fatalities 
involving wildlife 
by Annika Jägerbrand 
VTI, Swedish National Road and Transport Research Institute 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

 
Summary 
Wildlife accidents are a global problem that causes human fatalities as well as physical 
and economic damage. Current preventive measures do not seem sufficient enough to 
achieve a reduction in wildlife accidents. The most accepted and effective measures are 
fencing and control of game populations. The relationship between wildlife collisions 
and characteristics such as road traffic, wildlife-population density, nearby land use and 
landscape characteristics are complex. It is therefore difficult to identify general wildlife 
accident measures that are effective for all kinds of wildlife and all kinds of situations. 
Wild animals are present in the road area mainly for two reasons, either they try to cross 
the road or they are attracted by a resource in the road area. The more frequent wildlife 
is on the road, the greater the risk of wildlife collisions.  

It is therefore desirable to reduce the risk of wildlife collisions by preventing wildlife 
from being present in the road area. The road environment may be modified to reduce 
the attractiveness of resources in the road area. Modifications may be directed towards 
the maintenance (e.g. adjustment of mowing practices) or the structure or composition 
of the vegetation.  

This report presents an overview of the current knowledge about how the road area, and 
to some extent also the adjacent areas, can be made less attractive to wildlife through 
road environment and vegetation changes. The report deals with relationships between 
wildlife presence/wildlife accidents and the surrounding environment as well as road 
operation and maintenance. Studies of wildlife collisions and the surrounding 
environment reveal complex relationships between wildlife collisions and landscape 
features (e.g. forest or open landscape)as well as species and/or habitat diversity. How 
crucial these characteristics are for wildlife collisions largely depends on which game 
animals are studied.  

Cutting and clearing of roadside woody vegetation are ways to improve the visibility for 
motorists but may also affect the attractiveness of the roadside vegetation to wildlife. 
For example, clearing of trees and shrubs in the winter may be very dangerous since it 
will attract moose to the road area, unless the branches are transported away 
immediately. Cutting of roadside vegetation probably favors the occurrence of attractive 
vegetation in the autumn and winter when performed early in the vegetation period. 
Likewise, such vegetation is favored during the following spring and summer when the 
cutting is performed late in the vegetation period. It is therefore important to have a 
clear understanding of how maintenance affects the risk of wildlife accidents. There is a 
need for studies of the Swedish strategy of roadside mowing to properly evaluate the 
effect on forage quality and collision risks.  

The risk of wildlife collisions is also influenced by adjacent land use. In areas with a 
high risk of wildlife accidents, attractive vegetation should be fenced or completely 
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avoided in a buffer zone outside the road (20–100 m). This applies to, e.g., some 
agricultural crops and energy crops.  

The report also contains an overview of the choice of vegetation in the road 
environment in order to reduce the attractiveness of the vegetation at the roadside. The 
report presents a list of plant species and groups of species reported to be resistant to 
grazing by deer and/or white-tailed deer. The list of plants that should be unattractive to 
grazing should be evaluated and developed further. Highly toxic or highly aromatic 
species seem to be less attractive and can be suggested for use in the wildlife-collision 
abatement.  
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1 Inledning 
Viltolyckor är ett globalt problem som förorsakar dödsfall samt fysiska och ekonomiska 
skador. En rapport från Skogsstyrelsen har beräknat de samhällsekonomiska skadorna 
av älg- och rådjursstammarna till ca 2 miljarder kronor per år av vilka viltolyckor utgör 
2/3 (Ingemarson et al., 2007). Rapporten föreslår en minskning av viltstammarna med 
30–50 % för att få ned de samhällsekonomiska kostnaderna och även reducera antalet 
viltolyckor med rådjur och älg.  

De åtgärder som i dagsläget används (t.ex. viltbroar/tunnlar, skyltning, varnings-
signaler) är inte tillräckliga för att åstadkomma en minskning i olycksstatistiken, 
tvärtom så verkar antalet viltolyckor öka varje år. Detta beror delvis på att det skett en 
kraftig ökning av antalet vildsvin i Sverige under det senaste decenniet (Olsson and 
Widén, 2007). Under 2008 anmäldes 40 035 viltolyckor (Nationella Viltolycksrådet, 
2009) men det finns ett stort mörkertal då inte alla viltolyckor polisanmäldes under 
denna period. Under 2009 och 2010 ökade antalet viltolyckor till 44 366 respektive 47 
475 (Nationella Viltolycksrådet, 2010). Eftersom jaktförordningen ändrades från 1 
januari 2010 så att man numera är skyldig att märka ut platsen och ringa polisen vid 
viltkollision, är det troligt att lagen bidragit till att fler anmälningar om viltolyckor 
kommit in under 2010. Under 2011 skedde minskningar i antalet kollisioner med främst 
älg och rådjur (Nationella Viltolycksrådet, 2012).  

En undersökning om kollisioner med hjortdjur konstaterar att många faktorer påverkar 
antalet olyckor, exempelvis egenskaper hos vägen, trafikflödet, hjortpopulationen, 
närliggande markanvändning och täckning (Knapp et al., 2004). Liknande komplexa 
förhållanden mellan antalet kollisioner och andra faktorer har även konstaterats i 
Sverige för älg (Seiler, 2005). Detta medför att det är svårt att hitta bra generella 
viltolycksåtgärder som är effektiva för alla typer av vilda djur och under alla olika slags 
situationer.  

För att dämpa effekterna av trafik och infrastruktur på djurpopulationerna används ofta 
olika typer av förebyggande åtgärder beroende på vilken typ av djur det handlar om 
(Vägverket & Banverket, 2005). Det finns en uppsjö av olika typer av åtgärder som 
använts för att undvika att få vilt inom vägområdet, bland annat stängsel, 
varningsskyltar, reducerad hastighet, belysning, reflexer, över- och underpassager. 
Dessa åtgärder har varierande effektivitet.  

De mest accepterade och effektiva åtgärderna är att sätta upp ett gediget viltstängsel 
(Danielson and Hubbard, 1998, Clevenger et al., 2001) samt att hålla nere 
viltstammarna, speciellt vid högtrafikerade vägar (t.ex. Knapp, 2006).  

I Sverige sker flest viltolyckor med rådjur, älg, vildsvin och hjort (Nationella 
Viltolycksrådet, 2011) men kollisioner som orsakar dödsfall eller allvarlig skada är till 
största delen orsakade av älg. I USA visade en studie att 77 % av viltkollisionerna med 
dödlig utgång berodde på vitsvanshjort (Williams and Wells, 2005).   

Rent generellt befinner sig viltet inom vägområdet av två olika skäl. Antingen försöker 
de korsa vägen, eller så är de attraherade till en resurs i vägområdet (t.ex. salt eller bete). 
Ju oftare vilt befinner sig på vägen, desto större är risken för viltkollisioner. Det är 
därför önskvärt att minska risken för viltkollisioner genom att förhindra vilt att vara i 
vägområdet.  
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Vägmiljöförändring innebär att attraktionskraften till resurser i vägområdet minskar 
eller att vägområdet påverkas så att det framstår som mindre attraktivt för att korsa 
vägen. En annan typ av vägmiljöförändring är att öka attraktionskraften i vissa områden 
så att vilda djur lockas dit, ett exempel på detta är utfodring eller odling av attraktiva 
grödor (Maine interagency work group on wildlife/motor vehicle collisions, 2001). En 
studie visade att stödutfodring som utförs under olika perioder under älgens 
migrationsfas kan ha olika effekter. Forskarna rekommenderar ändå att stödfodring kan 
användas för att förändra vandringen av älg, exempelvis för att undvika trafiken, men 
att det då bör ske i slutet av migrationsfasen (Sahlsten et al., 2010).   

Avseende användbarheten av vägmiljöförändringar som åtgärd för att minska före-
komsten av vilt vid vägområdet så verkar inte ämnet ha blivit särskilt utforskat ur ett 
svenskt perspektiv (se t.ex. Vägverket and Banverket, 2005), med undantag från studier 
som försökt påvisa fördelarna med att röja bort skog och sly i vägens/järnvägens 
närområde (se avsnitt 4 om ”Drift och underhåll och viltförekomst”).  

Vägmiljöförändring kan handla om vilka underhållsåtgärder man kan vidta för att 
reducera förekomsten av vilt i vägområdet, exempelvis att anpassa slåtterintervallen så 
att inte vegetationen blir attraktiv för vilt (Krenz, 2008), eller att styra vegetations-
sammansättningen på vägkanten och i vägdiket så att vegetationen blir mindre attraktiv 
för djur. Att använda vägmiljöförändring eller vegetationsförändring som åtgärd mot 
viltförekomst är både en ekologiskt hållbar lösning (förutsatt att man använder sig av 
den inhemska floran), och skulle kunna vara effektiv ur drift- och underhållssynpunkt 
då man kan undvika höga driftskostnader.  

Denna kunskapsöversikt har genomförts eftersom man internationellt sett har gjort en 
hel del framsteg i forskningen inom ämnet under senaste decennierna som dessvärre inte 
fått någon genomgripande spridning i Sverige. De nya forskningsrönen och kunskapen 
har därför sammanställts i denna rapport där informationen förhoppningsvis kan 
användas för att identifiera åtgärder som går att använda i viltolycksförebyggande syfte 
av både yrkesverksamma men också av privatpersoner såsom markägare eller väg-
samfälligheter som upplever att det sker många viltolyckor i speciella områden.  

Kunskapsöversikten har genomförts genom att först söka på relevanta sökord i 
Transguide med hjälp av BIC, bibliotek- och informationscentret på VTI. I nästa stadie 
gjordes fördjupade sökningar med olika ord som exempelvis viltkollisioner, rådjur, älg, 
slåtter och liknande, eller på specifika forskare/författare i olika databaser med 
vetenskapliga artiklar (Scopus, google scholar). Även generella google sökningar i 
specifika ämnen gjordes för att få fram mer allmän litteratur (t.ex. betesresistenta 
växter). 

Denna kunskapsöversikt inkluderar inte följande åtgärder: stängsel, viltbroar, 
varningsskyltar, reflexer, visselpipor, hastighetsgränser, jakt, saltalternativ, information, 
utbildning, vägbelysning eller kemiska repellenter. Dessa åtgärder har blivit utvärderade 
i artiklar och rapporter (D'Angelo et al., 2004, Knapp et al., 2004, Huijser et al., 2008).  

Det har inte funnits utrymme att inom projektets ramar göra några ekonomiska 
värderingar av de föreslagna åtgärderna, även om sådana hade varit värdefulla och 
intressanta för att bedöma nyttan av de viltolycksförebyggande åtgärderna.  
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2 Syfte 
Syfte med denna rapport var att ta fram kunskap om hur vägområdet och i viss mån 
även angränsande områden, kan göras mindre attraktivt för vilt.  

Mera specifikt så har projektet haft som mål att undersöka vilka erfarenheter och 
kunskaper som finns i andra länder av vägmiljö- och vegetationsförändringar och att ta 
fram en svensk växtartlista som kan användas för vägmiljö- och vegetationsförändringar 
i Sverige för att vägområdet skall bli mindre attraktivt för stora vilda djur.  
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3 Samband mellan viltförekomst/viltolyckor och omgivande 
miljö  

 

Den omgivande närmiljön och landskapet påverkar både förarbeteende (t.ex. hastighet 
och sidoläge) och förekomsten av vilt.   

I landskap med tät skog kan vägkanterna vara speciellt attraktiva under våren eftersom 
de ofta utgör solbelysta miljöer och därför har mer attraktivt och näringsrikt bete än det 
som finns i skogen (Huijser et al., 2008, Krenz, 2008). Skogsbilvägarnas vägkanter har 
generellt mer begärliga foderväxter såsom asp och viden i högre utsträckning än vad 
som normalt förekommer i exempelvis granskog eller ungskog (Bergström and 
Bergqvist, 2008). Skogsavverkning i närheten av vägen kan locka till sig vilt eftersom 
avverkningen gynnar viltbegärligt foder såsom lövsly (t.ex. viden), småbuskar och örter. 
Även energiskog i närheten av vägar kan innebära en högre risk för viltkollisioner 
eftersom viltet gärna befinner sig i energiskogen för att få föda och skydd.  

I jordbrukslandskapet däremot finns ofta attraktiva grödor på åkrarna och därför blir 
vägkanterna mindre lockande för viltet (Krenz, 2008). Om attraktiva grödor odlas i 
närheten till vägen ökar dock riskerna för viltolyckor. Exempelvis lockas vildsvin till 
höstvete, majs och ärtor men även till oljeväxter såsom raps samt energigrödor och 
potatis (Månsson et al., 2010).  

Vägkanter kan vara mer attraktiva för klövdjur och björnar i torra områden då 
dagvattnet möjliggör tillväxt av mer begärlig vegetation i direkt anslutning till vägen 
(Huijser et al., 2008). I klimatiskt kalla områden kan vägkanter också vara mer 
attraktiva än omgivande områden eftersom vägen och vägens närmiljö värms upp 
snabbare än omgivningen och blir både snöfria och gröna mycket tidigare än vegetation 
längre bort från vägen (Huijser et al., 2008).  

Vägkanter utgör områden som ständigt utsätts för olika typer av stress och 
miljöpåverkan, t.ex. stress av temperatur, uttorkning, saltning och föroreningar. 
Vägkantsvegetationen innehåller ofta främmande arter, antingen aktivt insådda i avsikt 
att minska erosion eller naturligt spridda längs vägkantskorridoren genom motorfordon 
eller genom människor. Invasiva arter såsom lupin och björnloka förekommer i större 
omfattning i vägmiljöer, förmodligen beroende på att den speciella vägmiljön är 
speciellt gynnsam för främmande arter men också för att de sprids snabbt via 
vägkorridorerna. Artsammansättningen i vägkantsfloran är därför ofta annorlunda 
jämfört med omgivande miljö vilket kan göra vägkanterna mer attraktiva, speciellt om 
icke inhemska arter används, t.ex. vissa grässorter som är begärliga foderväxter för 
viltet (t.ex. Huijser et al., 2008). Slåtter av vägkanten kan också innebära att vägområdet 
blir mer attraktivt för viltet (se avsnitt 4).  

Gunson et al. (2011) har undersökt sambandet mellan djurkollisioner och vilka faktorer 
kollisionerna är beroende av i 24 publicerade undersökningar. Antalet djurkollisioner 
var generellt högre på vägar med mycket trafik, låg synbarhet av viltet, större vägbredd 
och när vägarna korsar vattendrag eller går igenom låglänt terräng som djuren ofta 
använder som transportkorridorer. Djurkollisioner är vanligare då vägar går igenom 
områden med gynnsam vegetationstäckning, bra bete eller häckningsplatser för arter 
eller grupper av arter. Dessutom finns ett samband mellan vägkantsvegetationen och 
djurkollisioner med klövdjur, fåglar, små och mellanstora ryggradsdjur samt karnivorer. 
Skog, öppna områden runt vägen samt landskapsdiversitet ökar antalet kollisioner med 
hovdjur medan utpräglade områden med jordbruk och urban bebyggelse runt vägen 
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minskar antalet kollisioner. Studien diskuterar också hur man kan inkorporera sådan här 
ny kunskap i vägplaneringen för att minska antalet djurkollisioner.  

Malo et al. (2004) använde sig av detaljerad information från 2067 djurkollisioner från 
Soria-provinsen i Spanien för att undersöka ifall det går att se mönster i 
olycksstatistiken som kan tala om var olyckorna sker. Alla typer av djurkollisioner 
ingick i datasetet men 38% av materialet utgjordes av rådjur (Capreolus capreolus), 
35% av vildsvin (Sus scrofa) och 25% av kronhjort (Cervus elaphus). 
Djurkollisionernas beroende av andra faktorer analyserades på lokal och regional skala. 
Häckar och skog nära vägen var typiskt för djurkollisionspunkter medan det saknades 
skyddsräcken och vallar och var långt till underpassager, korsningar och byggnader. 
Vägavsnitt med hög risk för djurkollisioner utgjordes i stor utsträckning av områden 
med hög skogstäckning, lägre andel jordbruk samt lite högre habitatdiversitet. 
Framförallt verkar förekomsten av täta partier av skog i kombination med öppet 
landskap ge högre diversitet och därmed större sannolikhet att djurkollisioner inträffar. 
De tre djurarter (rådjur, vildsvin, kronhjort) som till stor del (98%) låg bakom 
kollisionsdatat är främst skogsarter men betar stora mängder föda i öppen terräng.  

En undersökning i Tyskland där det ingick >74 000 kollisioner med hjortdjur studerade 
sambandet mellan risk för kollision. Bete på olika arter av träd analyserades i ett 
geografiskt nätverk med upplösningen 1250 m och kollisionsdatat bestod av antalet 
kollisioner per kilometer väg. Studien visade att risken för kollision är positivt 
korrelerad med betesdensitet (Hothorn et al., 2012).   

 

 
Figur 1  Väg 34. Område med skogs- och buskpartier på varsin sida av vägen omgiven 
av jordbruksmark där många viltolyckor skett. Foto: Annika Jägerbrand. 
 

För vitsvanshjortkollisioner (Odocoileus virginianus) i vissa delar av USA har man 
kommit fram till liknande resultat. Studier från Illinois, Iowa och Minnesota visar att 
kollisioner verkar ske i områden med lågväxt vegetation (gräs och grödor) som är 
uppblandade med skog (Finder et al., 1999, Hubbard et al., 2000, Nielsen et al., 2003). I 
Kent County, Michigan, USA, fann Rogers (2004) att antalet kollisioner var högre på 
vägar nära vattendrag och på vägar som genomkorsar områden där marken har många 
olika användningsområden, men att antalet olyckor minskade på vägar då det fanns 
större sammanhängande mark med habitat lämpligt för vitsvanshjort (Rogers, 2004).  
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I Illinois upptäckte Finder et al. (1999) att den viktigaste faktorn i landskap och 
topografi som förklarade antalet viltolyckor med vitsvanshjort var avståndet till skog. Ju 
längre avstånd desto mindre sannolikhet för viltolyckor. Studien omfattade 86 
kollisionsplatser med minst 15 stycken eller fler antal rapporterade olyckor 1989-1993 i 
Illinois. Platserna undersöktes genom fjärranalys som innefattade 1,3 km av vägen och 
jämfördes med kontrollvägssträckor som slumpades ut. Finder et al. (1999) konstaterade 
också i en undersökning att även andra landskapsfaktorer kan höja risken för att 
viltolyckor sker. I studien påvisas ett samband mellan viltolycksfrekvens och 
förekomsten av djupa diken eller raviner och ifall djurförflyttningskorridorer längs 
rinnande vatten korsades av vägen.  

En undersökning i Vigo County, (i Indiana i USA), omfattade 179 
vitsvanshjortkollisioner under år 2000 (Gonser et al., 2009). Studien visade att 
kollisionsplatserna inte är slumpmässigt fördelade i landskapet samt att den ekologiska 
närmiljön på olika avstånd runt viltkollisionsplatserna inte överensstämde med 
procentuella förekomster av ekologiska habitat på county-nivå (Gonser et al., 2009). Till 
exempel skedde flest viltkollisioner där det fanns grödor.  

I City of Edmonton, (Alberta, Kanada), identifierade Found & Boyce (2011) 26 
hotspots platser (inom en radie av cirka 800 m) för viltkollisioner där påkörda 
djurkadaver hittats mellan åren 2002 och 2007. Dessa platser jämfördes med 
”coldspots” (som också omfattade en 800 meters radie) i 21 olika variabler, t.e.x. 
slåtteromfattning, vegetationstyp, och täckningsgrad. Antalet viltkollisioner var högre 
där vägkantsvegetationen var tätare och hade högre diversitet och ju större bredd på 
slåtterytan, desto mindre sannolikhet för att viltolyckor sker. Till exempel framhäver 
författarna att inga viltkollisioner alls skedde då bredden på en slåttrad eller ett 
vegetationsfritt vägområde var större än 40 meter. Även Found & Boyce (2011) fann att 
risken för viltkollisioner med vitsvanshjort var större då icke-beskogade områden såsom 
jordbruksmark låg närmare större skogsområden.  

I boken ”Handbook of Road safety measures” (2004) konstaterar Elvik & Vaa att de 
allvarligaste viltolyckorna är kollisioner med älg (Alces alces) och att det finns mönster 
i kollisionerna som avslöjar när och på vilken typ av vägar risken för olyckor är hög. 
Närheten till skog visades vara avgörande i en studie i Norra Sverige, särskilt tallskog 
(Ball and Dahlgren, 2002), men även förekomst av vattendrag är vanligare där många 
älgkollisioner sker (Bruinderink and Hazebroek, 1996, Finder et al., 1999). Många 
älgkollisioner sker för att vissa älgpopulationer vandrar mellan vinter- och 
sommarområde (Elvik and Vaa, 2004, Gibby and Clewell, 2006).  
För samband mellan miljö och älgkollisioner visade Seiler (2005) i en studie av 2000 
olycksplatser och 2000 kontrollplatser i Sverige att det fanns signifikanta skillnader när 
man jämförde inom en speciell vägkategori. Exempelvis fanns det skillnader mellan 
olycksplatser och kontrollplatser i mängden skog (högre för kollisionsplatser) och 
avståndet till skogsområden (som var högre på kontrollplatserna). Den uppskattade 
risken för att kollidera med älg ökade med mängden skogstäckning (barrskog och 
lövskog) i närhet till vägen och med avstånd till närmsta skogsområde, samt med 
andelen privata vägar.  

En jämförelse mellan älgens rörelsemönster och kollisionsdata i Sverige visade att 
miljöegenskaperna för ställena där älgen korsar vägen och miljöegenskaperna för 
ställena där älgkollisioner sker skiljer sig åt (Neumann et al., 2012). Risken för 
älgkollision ökar med andel areal ”icke älghabitat” dvs. där mänskliga aktiviteter 
dominerade, men också med högre skyltad hastighet. Författarna drar slutsatsen att 
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älgars rörelsemönster inte räcker för att förutsäga var risken för älgkollisioner är förhöjd 
och att risken blir överskattad om man istället baserar riskuppskattningarna på enbart 
älgkollisionspunkter. Undersökningen utfördes i länen Västerbotten och Norrbotten som 
är boreala och där miljön och landskapet är relativt homogent och har liten habitat 
heterogenitet. I andra delar av Sverige där landskapet kan vara diverst med odlad mark, 
högre artdiversitet och med olika typer av skogs- och kulturmarker är det troligt att fler 
faktorer i närmiljö och landskapet spelar större roll för risken för älgkollisioner, liksom 
man påvisat i USA (se nedan).  

Danks och Porter (2010) analyserade 8 156 älgkollisioner under åren 1992–2005 i 
västra Maine, USA, genom att använda GIS (geografiska informationssystem). Syftet 
var att identifiera tids- och rumsmönster och ta fram modeller som kunde förutsäga 
kollisionsrisk baserat på väg- och landskapskaraktärer. Inom 2,5 km från 
älgkollisionsplatser bestod medeltäckningen av 36 % mer kalhyggen och 10 % mer 
barrskog, samt 10 % mindre täckning av icke-skogsbeväxta våtmarker, och 5 % mindre 
blandskog med lövfällande träd, jämfört med slumpmässiga kontrollpunkter.  Dessutom 
konstaterade Danks och Porter (2010) att inom 2,5 km från vägen medförde en 5 % 
ökning i täckningen av kalhygge att risken för älgkollisioner ökade med 36 % medan en 
ökning av 5 % i täckningen av barrskog ökade risken för älgkollisioner med 19 %. 
Däremot visade resultaten att älgkollisionerna sker mindre ofta när vegetationstyperna 
var mer ihopblandade.  

 

 
Figur 2  Väg 34. Vägmiljö med närliggande kalhygge efter 
stormen Gudrun. Många älgkollisioner har skett här.  
Foto: Annika Jägerbrand. 

 
En annan viktig aspekt när man diskuterar viltkollisioner och samband med landskap är 
att de tre djur som är mest studerade har lite olika habitatpreferens: rådjur och 
vitsvanshjort föredrar skogskanter och ängar medan älg föredrar barrskog, blandskog 
och våtare marker (Bruinderink and Hazebroek, 1996). Områden under svenska 
förhållanden som är attraktiva för älg är tallskog, barrskog, kantzoner mellan 
skogsområden av olika ålder eller slag, och ibland även diken, exempelvis om mycket 
viden förekommer (Seiler et al., 2011). Det verkar finnas en viss skillnad i de habitat 
som rådjur och älg föredrar eftersom rådjur i större utsträckning kan använda sig av 
områden som även används av människan (Torres et al., 2011). Rådjur undviker 
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kalhyggen men söker föda och skydd i ungskog eller gränsområden mellan öppen (t.ex. 
jordbruks) mark och skogsmark (Seiler et al., 2011). Rådjur kan dock födosöka på 
kalhyggen under vissa delar av året eller då födotillgången är begränsad.  
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4 Drift och underhåll och viltförekomst 
Drift och underhåll av vägar och vägarnas sidoområde kan påverka frekvensen av 
förekomsten av vilt i vägområdet, exempelvis slåtter, halkbekämpning med salt och 
insåning för erosionsskydd. I detta kapitel kommer endast effekter av insåning och 
slåtter att tas upp eftersom halkbekämpning inte går att åtgärda med 
vägmiljöförändringar och därför faller utanför denna studie.  

Erosionsskydd i Sverige rekommenderas att ske med en frösådd av en fröblandning 
bestående av olika sorters rödsvingel (Festuca rubra) 60 %, ängsgröe (Poa pratensis) 
20 %, hårdsvingel (Festuca brevipila) 10 %, rödven (Agrostis capillaris) 5 % samt 
turftimotej (Phleum pratense) 5 % (Vägverket, 2005). Det saknas information om hur 
ofta insådd används som åtgärd i Sverige men också om dessa arter kan vara attraktiva 
eller ej för vilt. En studie i USA visade att vitsvanshjort gärna betade Festuca cinnerea 
(blue fescue grass). Regelbundna observationer under 21 månader visade att 26–75 % 
av bladen blev avbetade medan andra arter klarade sig betydligt bättre eller sämre 
(Heinrich and Predl, 1993). En studie som sammanställt rådjurens födoinnehåll från 33 
europeiska undersökningar med olika metodik visar att gräs kan utgöra upp till 10 % av 
rådjurens födointag under våren men äts inte alls i samma utsträckning under resten av 
året (Cornelis et al., 1999). Krenz (2008) rekommenderar att man skall använda 
inhemska arter för insåning eller allra helst ekotypiska (lokala varieteter). I områden 
med hög risk för viltkollisioner skall fröblandningar som innehåller exempelvis 
rödklöver (Trifolium pratense) och blålusern (Medicago sativa) eller andra smakliga 
arter undvikas eftersom de är attraktiva för idisslare (Krenz, 2008).  

Det främsta skälet till att slå eller siktröja vägkanterna är att förbättra trafiksäkerheten 
genom att ta bort växtlighet som kan hindra synbarheten (Knapp et al., 2004, 
Trafikverket, 2011). Slåttern av vägrenen tar även samtidigt bort större träd och buskar 
(> 10 cm i diameter) som skulle kunna orsaka skada vid avkörningar i vägens 
sidoområde (Knapp et al., 2004).  

 

  
Figur 3  Slåttermaskin.  
Foto: Annika Jägerbrand.  

Figur 4   Bra sikt. Slåtter och röjning 
utförs för att sikten skall förbättras.  
Foto: Annika Jägerbrand. 
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Slåtter medför att det är lättare att se om vilda djur befinner sig inom vägens 
sidoområde, men det är även troligt att det förbättrar synbarheten i och med att slåtter av 
vägkanterna påverkar körbeteende så att förarna kör fortare, vilket i sig ökar risken för 
viltolyckor (Bashore et al., 1985, Hubbard et al., 2000, Krenz, 2008).   

Faktorer såsom tidpunkt, frekvens och höjd av slåttern har både ekologiska och 
ekonomiska effekter (Forman et al., 2003). Slåttern medför direkt att andelen buskar 
och sly minskar i omfattning och det blir därför mindre av dessa för klövdjuren att beta 
av. Samtidigt förändras vegetationen och blir även mer slåttertålig. De nya skotten som 
växer upp på buskar och träd får ett förändrat näringsvärde och vegetationen blir också 
fysiskt mer tillgänglig för vilda djur genom att vara på låg nivå i terrängen (Huijser et 
al., 2008).  

Slåtter kan göra vägkantsvegetationen mer attraktiv för större betande djur, men hur 
attraktiv vägkantsvegetationen är beror även på klimat, omgivande natur och landskap. 
Vägkantsvegetation som slås utgör bra föda då växtligheten får ett högre näringsvärde 
och är tillgänglig större delen av säsongen (Rea, 2003). Principen med slåttern är att 
man klipper växtligheten regelbundet så att tidig successionskaraktär tvingas fram, 
vilket tyvärr är mycket attraktivt för många betande klövdjur. Exempelvis kan en mer 
ört- och gräsrik vegetation vara attraktiv för rådjur och älg under vissa delar av året, 
framförallt i skogsmiljöer eller områden med omväxlande skog och jordbruksmark 
(Huijser et al., 2008).  

Den mekaniska skada som slåttern orsakar gör att växter kan ändra sin morfologi, kemi, 
växtmönster och även smaklighet för betesdjur. Som försvar mot bete (och slåtter) kan 
växter producera mer illasmakande växtdelar. Växterna kan också som en respons på 
bete fördröja nedvissningen under hösten eller gå i lövsprickning tidigare på våren (Rea, 
2003). Beteskvaliteten under hösten och vintern blir lägre hos den naturliga 
vegetationen medan den klippta vägkantsvegetationen kan förbli näringsrik, mer 
smakrik och därför attraktiv.  

I en 3-årig studie gjord i Sverige för vägsegment utmed samma sträcka med och utan 
slåtter (all vegetation lägre än 3 m inom ett område inom 20 m från vägkanten togs 
bort). Resultaten blev en minskning av viltkollisioner med 23 % för de vägområden som 
genomgått slåtter (Johansson, 1987). Antalet älgolyckor var 63 stycken på de ej röjda 
vägsträckorna och 51 stycken på de röjda, medan antalet rådjursolyckor var 36 på ej 
röjda vägsträckor och 25 på de röjda sträckorna.  

I Norge använde sig Jaren et al. (1991) av en 22 km lång järnvägssträcka med högt antal 
älgkollisioner och jämförde olycksfrekvensen före och efter slåtter vid järnvägen under 
fyra års tid. Man jämförde även med en kontrollsträcka av järnväg. Man tog bort alla 
buskar och träd inom 20 m från järnvägen och allt som var kortare än 3-4 m togs bort 
inom 20–30 m från järnvägen. Resultaten visade en 56 % reduktion i antalet dödade 
älgar där slåtter skett men osäkerheten i resultaten var relativt hög då man exempelvis 
kan förvänta sig fler kollisioner i områden i närheten som inte fått slåtterrensning, d.v.s. 
att kontrollerna och behandlingsområdena var beroende av varandra.  

Siktröjning upp till 20 m från vägen och utsättning av saltstenar 300 m från vägen 
gjordes i ett försök utefter väg E22 (norr om Fårbo, Oskarshamn) för att undersöka ifall 
viltolyckorna minskade (Göransson, 2008). Försöket pågick i 5 år och följdes upp 
genom spillningsräkning och antalet viltolyckor. Inga effekter på hur mycket älg och 
rådjur uppehöll sig inom vägområdet kunde konstateras och inte heller några ändringar i 
antalet viltolyckor noterades. Det konstaterades att försöksupplägget påverkades av en 
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rad olika faktorer såsom landskapets egenskaper, uppkomna kalhyggen och att det lagts 
ut saltsten eller förekom utfodring på andra platser i terrängen.  

En undersökning som testade hur avklippning under olika tider på året inverkade på 
näringsvärdet hos Salix (Salix scouleriana) för älg, visade att skott som klipptes 1 juli 
var betydligt bättre ur näringsfödoaspekt under den påföljande vintern jämfört med de 
som var oklippta eller de som var klippta 1 juni (Rea and Gillingham, 2001). Under 
vintern efter klippningen hade skotten lägre eller samma ligninhalter och högre halter av 
nedbrytbart protein men de var också längre och tyngre och hade högre andel 
tillgängligt energiinnehåll. Förhållandena ändrades dock när skotten undersöktes under 
vintern under andra året då skott som var klippta 30 juli var större men hade lägre halter 
av nedbrytbart protein och tillgängligt energiinnehåll. Skott som klipptes ännu senare på 
säsongen (augusti-september) hade liten skottåterväxt under första året och skotten som 
klipptes i september tog längre tid på sig att komma igång med lövsprickningen under 
nästkommande vår.  

En annan undersökning av Rea et al. (2007) visade att klippning av flera arter (Salix 
scouleriana, Lonicera involucrata, Betula papyrifera) som utfördes tidigt på säsongen 
(juni) gav större respons i skottlängd och biomassa uppmätt under våren året därefter 
jämfört med skott klippta under andra tider eller jämfört med de oklippta kontrollerna. 
Detta är en naturlig respons eftersom tidigt klippta skott har längre tid under 
växtsäsongen på sig att återhämta sig efter klippningen. Effekterna på längd och 
biomassa efter två och tre år är betydligt mer varierande, exempelvis verkar de vara 
mycket artberoende.  

Två till tre år efter klippning betade älg hellre på Salix och björk som var klippt senare 
än juni och juli (Rea et al., 2010). Därför rekommenderas att då slåtter eller röjning vid 
vägområden sker med några års intervall så bör man genomföra detta tidigt på 
växtsäsongen. Om man däremot klipper ned vegetationen regelbundet varje år (något 
som Rea ej haft med som behandling i sina studier) bör man jämföra effekterna av 
slåtter under tidiga sommaren med slåtter under hösten eftersom höstslåtter avlägsnar 
alla vinterskott. Ju senare slåttern utförs på säsongen desto mer välsmakande blir det för 
betesdjur under kommande år och vintrar. Det rekommenderas inte alls att klippa 
vägkantsvegetationen mellan juli och mars där det är hög risk för viltkollisioner.  

Det finns risk för ett ökat antal viltolyckor om siktröjning sker under vintern. Under 
vintern 2010 siktröjdes delar av väg 272 för att öka synbarheten för vilt med effekten att 
det nedkapade tallriset drog till sig älg som syntes stå och äta under kvällar och morgnar 
(Granström, 2010). Vid en siktröjning i närheten av Nässjö under vintern 2011 blev 
nykapade grenar av tall, björk och vide liggandes intill vägen, vilket gjorde att vilt 
lockades till vägen och att antalet viltolyckor ökade drastiskt (Källberg, 2011).  

Upprepad klippning av stubbskott av björk och vide medför att andelen nya skott 
minskar (Johansson and Lundh, 2009). Man kan hålla nere uppväxt av föryngrad och 
mer attraktiv vegetation genom upprepad slåtter men det finns då en risk för att man 
tvingar fram annan artsammansättning, t.ex. fler arter och hög artdiversitet (Runesson, 
2012) vilket i sig verkar kunna öka antalet kollisioner (Rea, 2003). Rea föreslår därför 
att man kan utvärdera varje år vilken växtrespons som uppkommer vid regelbunden 
slåtter för att på längre sikt bedöma vilken effekt som uppstår på beteskvalitet och för 
att kunna avgöra hur ofta vegetationen behöver slås.  

På en vägsträckning av Alaska Highway (i British Columbia, Kanada) har ”Public 
Works and Government Services Canada” under 2008 prövat på en ny slåtterstrategi 
längs vägkanterna för att få skogsbison (Bison bison athabascae) att undvika vägen 
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(Wildlife Collison Prevention Program, 2011). Man lämnade kvar 1-3 slåtterbredder 
(cirka 3,7-11m) angränsande till träden som växte längs bort från vägbanan i vägkanten, 
där betet var frodigt. På så vis sparas till vinterbete. Under vintern blev de oklippta 
områdena snöröjda så att det fanns vinterbete och snöfria områden parallellt med vägen 
för skogsbison att röra sig på. Resultaten från 2008 har hitintills inte blivit publicerade 
på hemsidan.  
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5 Val av vegetation i närmiljön  
Arter som är naturligt spridda, insådda eller invandrande, i vägkorridoren kan vara mer 
smakliga eller näringsrika för vilt jämfört med de arter som förekommer naturligt 
utanför vägmiljöområdet (Huijser et al., 2008). Ett exempel som tas upp av Huijser et 
al. (2008) är att svartbjörn brukar äta maskros i vägkanten. Eftersom vägkanterna kan 
bli attraktiva för klövdjur rekommenderas inte att smakliga arter eller träd med 
massproduktion av frö eller nötter planteras eller införs i vägområdet.  

Att plantera ut osmakliga arter i vägkorridoren och att utfodra djuren på säkert avstånd 
från vägen, eller att totalt eliminera välsmakande sly- och buskvegetation genom röjning 
och slåtter är effektiva sätt att reducera antalet viltkollisioner (se Rea 2003 och 
referenser däri).  

Knapp et al. (2004) är kritisk till att det finns vetenskapligt bevisade samband mellan 
vitsvanshjortkollisioner och speciell drift av vägkantsvegetation i form av praktik eller 
policy, men hänvisar till att det åtminstone finns tre undersökningar som undersökt 
förhållandet mellan vitsvanshjortens aktiviteter (dvs. ifall de åt eller betade) och vissa 
typer av vegetation.  

Den första undersökningen (Michael, 1980) använde sig av planteringar i vägkanten 
bestående av rosenkronill (Securigera varia), en art buskklöver som inte förekommer 
vild i Sverige (Lespedeza cuneata), samt en amerikansk typ av rörsvingel (”K-31” 
Festuca arundinacea). Mellan oktober 1977 och juli 1979 samlades data in från vägar i 
nord-centrala Västra Virginia, USA, om vilka djurgrupper som använde sig av växterna 
vid vägen. Vitsvanshjort verkade föredra rosenkronill framför de andra arterna.  

I den andra undersökningen utvärderade Roach och Kirkpatrick (1985) hur djur använde 
områden som var 100 m långa och låg invid vägen i Indiana, USA. Vegetationen bestod 
av 14 olika planterade träd och buskar (79 vägområden) samt kontrollområden med bara 
gräs (77 vägområden) Forskarna märkte att andelen harar och fåglar var högre i 
områden med buskar än de med bara gräs. Vad gällde vitsvanshjort fanns spår av bete 
men de fann inga påkörda djur under den tid som undersökningen höll på.  

Den tredje studien som diskuteras av Knapp et al. är utförd av Heinrich och Predl 
(1993). Heinrich och Predl använde sig av en forskningsträdgård där de planterade en 
rad olika arter och sedan noterade om arterna blivit betade och i så fall, hur mycket. 
Några av dessa arter eller släkten är relevanta för Sverige och har bidragit till artlistan 
(se nedan).  

En undersökning som studerade rådjurs födoval använde sig av 7 tama rådjur i västra 
Frankrike (Tixier et al., 1997). Resultaten visar att rådjuren är både generalister (äter lite 
vad som helst) i sitt födoval men också specialister då de gärna låter enstaka arter stå för 
större delen av födointaget. Dessutom visade Tixier et al. (1997) att rådjuren under vissa 
säsonger undvek en viss art för att sedan föredra arten vid en annan tidpunkt. Till 
exempel så föredrogs hagtorn (Crataegus spp.) under våren men ej under sommaren 
medan ett motsatt förhållande av födointag av slånbär (Prunus spinosa) upptäcktes. 
Murgröna (Hedera helix) konsumerades helst inte under sommaren men var ett av de 
mest dominerande födovalen under höst och vinter. Tixier et al (1997) fann även flera 
arter och grupper av arter som direkt undveks att ätas av rådjuren, nämligen mossor och 
olika typer av gräs, italiensk munkhätta (Arum italicum), fläckig munkhätta (Arum 
maculatum) och en törel (Euphorbia amygdaloides).  

Studien redovisar inte födoval på artnivå så ibland är endast släktet känt. Under de olika 
säsongerna undveks följande:  
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Vår: slånbär (Prunus spinosa), mossor, andra gräs, lostor (Bromus spp.), sugor (Ajuga), 
vivor (Primula), jordrevor (Glechoma), löktravar (Alliaria), törlar (Euphorbia), 
äppleblad och benvedar (Euonymus).  

Sommar: myntor (Mentha), krisslor (Inula), murgröna (Hedera helix), mossor, vedlar 
(Astragalus), Rubusar (Rubus), och hagtornar (Crataegus).  

Höst: munkhättor (Arum), törlar (Euphorbia), jordrevor (Glechoma), krisslor (Inula), 
andra gräs, glimmar (Silene, förr hette släktet Melandrium) och mossor.  

Vinter: frukt, vivor (Primula), mossor, tistlar (Cirsium) och andra gräs.   

 

Växtartslistan nedan kommer främst att fokusera på arter som är icke-attraktiva för 
vitsvanshjort och/eller rådjur eftersom det i dagsläget inte verkar finns lika mycket 
information avseende avskräckande eller icke-attraktivt födoval för älg och vildsvin.  

De aktuella djurens födoval kan delas upp i olika grupper, där älg och rådjur är 
högkvalitetsbetare, dvs. de väljer ut de skott och grenar de finner attraktiva, medan 
dovhjort och kronhjort är mer generalistbetare där det ingår mer gräs i födan. Älg, 
rådjur, dovhjort och kronhjort är även idisslare medan vildsvin har enkel mage, är 
allätare och äter cirka 10 % animalisk föda.  

Älgens val av föda varierar i hög grad under året (Månsson et al., 2007, Jägarförbundet, 
2009a). Under vinterperioden består älgens föda till stor del av kvistar från olika träd, 
där asp, ek, rönn, viden föredras, medan tall, en, vårtbjörk, glasbjörk och gråal inte lika 
gärna föredras men kan ätas (Shipley et al., 1998, Månsson et al., 2007, Jägarförbundet, 
2009a).  

Gran däremot verkar undvikas i möjligaste mån (Shipley et al., 1998). Ifall snösäsongen 
medför lite snö, men även under våren och hösten äter älgen gärna bärris och ljung 
(Månsson et al., 2007, Jägarförbundet, 2009a). Tallbark är speciellt begärligt ibland för 
älgen medan tallkvistar mer frekvent äts under försommaren. Under sommarperioden 
kommer en stor del av älgens föda från träd och buskar men även gräs, örter och 
vattenväxter (Månsson et al., 2007, Jägarförbundet, 2009a). Älgar föredrar att beta i 
ungskog såsom kalhyggen eller kraftledningsgator där begärlig föda är på en lagom 
höjd. Älgen kan nå upp 2,5-3 m för att beta.  

Även rådjurens födoval varierar starkt utmed året. Liksom älgar äter de bärris och ljung 
men även kruståtel och vårfryle som ibland kan vara gröna under vintern. Om det är 
mycket snö äter rådjuren, liksom älgar, istället kvistar från olika träd. Däremot äter 
rådjur kvistar från fler sorters träd än älgen: tall och gran men även lövträd såsom viden, 
björk, asp, rönn, brakved och olvon (Jägarförbundet, 2012a).  
Under snöfria delar av året äter rådjuren mycket örter (t.ex. mjölkört, kovall, sippa), 
blad från lövträd och en lång rad andra saker såsom bok- och ekollon, svamp, 
jordbruksgrödor och även gräs. Rådjur äter gärna smakliga växter från trädgårdar och 
odlingar och de kan vara mycket svåra att avskräcka när de väl fått smak för odlade 
grödor och prydnadsväxter. Dessutom föredrar de att äta unga lövträd, vilket orsakar en 
hel del skador på lövskogarna.  

Cornelis (1999) konstaterar att rådjuren har mycket varierande diet, till stor del 
anpassad till det habitat och säsong som de lever i. Exempelvis om rådjuren lever i 
jordbrukslandskapet äter de mindre andel buskar och träd. Viss skillnad i födoval finns 
mellan rådjur som lever i odlingslandskap, barrskog respektive lövfällande skog i vad 
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gäller andel frukt, frö, odlade och vilda örter samt träd och buskar som de äter (Tixier 
and Duncan, 1996). I Storbritannien äter rådjuren huvudsakligen örter, rubusar (Rubus), 
grenar och kvistar, gräs och odlingsgrödor (Mayle, 1999).  

En undersökning utförd under vintertid i Norge visar att den huvudsakliga rådjursfödan 
är blåbär (Vaccinium myrtillus) 36%, rönn (Sorbus aucuparia) 24,4%, och trädlevande 
lavar såsom garnlav (Alectoria sarmentosa), blåslav (Hypogymnia physodes) och 
skägglav (Usnea spp.) (Mysterud et al., 1997). Under nordiska vinterförhållanden väljer 
rådjuren ut födoområden med mer täckning av grönt medan andelen tillgänglig föda inte 
spelade någon större roll (Mysterud et al., 1999).  

Det är svårt att säga hur stora likheter eller skillnader det finns mellan rådjur och 
vitsvanshjort, men till en viss del verkar de ha samma ekologiska nisch (Mysterud and 
Østbye, 2004). Vitsvanshjort äter en variation av olika växtarter, bland annat gräs, örter, 
odlade jordbruksgrödor men också prydnadsväxter (Northeast deer technical committee, 
2009). En enkätundersökning utskickad till plantskolor visar att vitsvanshjort gärna äter 
idegranar (Taxus), tujor (Thuja), ädelgranar (Abies), olika skuggväxande träd, hosta 
(Hosta) och murgröna (Hedera helix) (Lemieux et al., 2000).   

Dovhjortens och kronhjortens födoval skiljer sig från älgens och rådjurets genom att 
båda arterna kan äta mer gräs. Utav dovhjort och kronhjort så kan dovhjorten äta mest 
gräs men vill helst ha en mer blandad diet (Jägarförbundet, 2009b). Dovhjorten är en 
generalist när det gäller födointag men äter till exempel gräs, ris, löv och bark, i olika 
kvantiteter beroende av årstid. Under vintern äter dovhjorten bok- och ekollon, 
blåbärsris, lingon, ljung och kan även gnaga på bark från tall och gran. Stödutfodring 
sker ibland under vintertid och innehåller då rotfrukter (potatis, morötter, sockerbetor), 
ensilage, hö, eller vitkål. Under våren domineras födointaget av mycket löv från lövträd, 
exempelvis ek, bok, rönn, vildapel, kastanj och Salix. Under sommaren ingår mängder 
av olika växtarter, gräs och bär i födan.  

Dovhjorten kan orsaka skador i jordbruket genom bete och ligg- och trampskador på 
grödorna, men brukar inte orsaka omfattande skador i skogsbruket. Dovhindar och 
dovhjortar befinner sig under större delen av året på olika betesmarker, där hindarna 
föredrar betesmarker med större andel högkvalitativ föda medan hjortarna äter mer föda 
men av sämre kvalité (Jägarförbundet, 2009b). För dovhindar har kvalitén på födan stor 
betydelse för födointaget, exempelvis föredrar de föda med låga halter av tanniner (Alm 
et al., 2002). Tannin är en polyfenol och förekommer hos många träd och växter men i 
varierande mängd, exempelvis finns tanniner ofta hos träd men i betydligt lägre grad 
hos olika örter. 
Det finns dessutom variation i valet av födointag mellan olika dovhindar. En 
undersökning visade att temperamentet hos dovhindarna påverkar deras födoval så att 
djärva dovhindar i större utsträckning testade mer okänd föda och hade ett högre 
födointag när de blev störda (Bergvall et al., 2011). En studie av kalvars födointag 
visade att intaget av gräs och örter ökade medan intaget av jord och dött växtmaterial 
minskade från det att kalvarna var 11-41 dagar gamla och 65-97 dagar gamla (Bergvall, 
2009). Samma studie påvisade även skillnader mellan dovhind-individer i intaget av 
tanninsyra och att de individer som föredrog mindre tanninsyra även spenderade mer tid 
åt att söka efter föda.  

Kronhjort äter i viss mån samma som dovhjorten men kan även sparka bort upp till 50 
cm tjock snö vintertid för att komma åt bärris och ljung och kan orsaka större skador på 
jordbruk och skogsbruk. Jordbruksgrödor som är populära födoval är olika sorters säd, 
raps, ärtor, majs, klövervall och rotfrukter som ätes, sparkas upp eller trampas ned. 
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Skogsplanteringar förstörs genom att kronviltet äter bark. Kronviltets föda från naturen 
består mestadels av olika sorts gräs och halvgräs (exempelvis kruståtel, tuvtåtel, 
hundäxing, gröe och fårsvingel, vårfryle, veketåg och starr), lavar, knoppar och kvistar 
från ask, asp, brakved, ek, en, rönn, sälg och viden, och bark ätes från samma trädarter 
men även gran, lärk, och tunn tallbark (Jägarförbundet, 2009c). Kronvilt brukar följa 
dygnsmönster där de tar daglega i olika typer av skogar (tall, gran, lönnskog, men även 
energiskogar) eller i fält, medan de under nattetid tar sig till mer öppna platser för att 
söka föda. Liksom för dovhjort har skillnader i födoval mellan hindar och hjortar 
konstaterats för kronvilt, där hindarna åt mer finbladigt gräs som var lättare att bryta ned 
men de åt även en mindre andel ljung jämfört med hjortar (Staines et al., 1982). I en 
annan undersökning visades att det finns ett samband mellan hur mycket tid kronvilt 
spenderar på att beta och uppskattad andel nedbrytbart protein i timotej (Phleum 
pratense) (Langvatn and Hanley, 1993).  

Vildsvin är allätare med mycket varierande föda, men 90 % av kosten ungefär består 
utav vegetabilier och de övriga 10 % är animalisk föda såsom insekter. Flockar av 
vildsvin tar sig gärna ut på fält med grödor och äter exempelvis säd och mycket skador 
uppstår också på grund av deras nertrampning och bökande. För att undvika skador sker 
utfodring av exempelvis majskorn så att vildsvinen håller sig borta ifrån fälten. Under 
vintern äter vildsvin rötter, kabbeleka, rams och sippor, medan de under sommaren 
övergår till kost med mera grönt såsom, starr, tistlar, fallfrukt, bok- och ekollon och 
nötter.  Under sensommaren är olika typer av odlade grödor mycket attraktivt för 
vildsvinen (t.ex. säd, raps, potatis) (Jägarförbundet, 2009d). Vildsvin befinner sig gärna 
helst i de yttre kanterna av åkrarna, men undviker helst öppna fält under större delen av 
året utom då grödorna är mogna att ätas (Thurfjell et al., 2009).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns födoöverlapp mellan arterna 
avseende vissa växtgrupper, men att andelen överlapp beror lite på vilka studier man 
jämför. Det verkar även finnas olika grad av överlapp under året, exempelvis visade en 
forskningsartikel att älg och rådjur hade ett födoöverlapp på 21 % under sommaren och 
34 % under vintern, medan älg och kronhjort hade ett födoöverlapp om 32 % under 
vintern (Mysterud, 2000). Det är dock oklart hur stor betydelse födoöverlapp har för 
viltbeståndet eller om det påverkar antalet viltolyckor.  

Det finns relativt mycket amerikansk och europeisk information (ofta påståenden efter 
egen erfarenhet eller via ryktesspridningsvägen) avseende icke-attraktiva växter för 
rådjur och hjort eftersom många trädgårdsägare och landskapsarkitekter upplever det 
som ett stort problem att djuren äter upp och förstör trädgårdar och odlingar. Tyvärr är 
mycket av denna information fokuserad på odlade växter, buskar och träd och betydligt 
mindre specifik information föreligger om vilka vilda växter, träd och buskar som är 
oattraktiva för rådjur och hjort (med undantag av ovan nämnda källor).  
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Listan har sammanställts genom att gå igenom flera referenser:  

1. Heinrich och Predl som observerade vitsvanshjortbete i en forskningsträdgård i USA 
(Heinrich and Predl, 1993) 

2. En trädgårdsentusiast från Storbritannien som observerat vilka arter som inte rådjur 
vill äta (Garden) 

3. En amerikansk hemsida med olika grupper och arter som föreslås vara vitsvanshjort 
resistenta (deer-departed.com)  

4. Ett kort informationsblad om arter som rådjur tycks undvika att äta i Sverige utgiven 
av Riksförbundet Svensk Trädgård (Wirén and Veltman, 2003).  

5. Artikel som studerat tama rådjurs födoval i västra Frankrike (Tixier et al., 1997).  

6. Rådjurs födoval under vinterförhållande i Norge (Mysterud et al., 1999)  

 

En bedömning av växterna har gjorts om hur vanlig arten, släktet eller familjen är som 
vildväxande i Sverige genom att jämföra med den virtuella floran (Anderberg and 
Anderberg) och svensk flora (Krok and Almquist, 2007). Nomenklatur och övrig 
information i listan är hämtad ur dessa källor.  

Listan har begränsats i sin omfattning. De arter som är sällsynt förekommande eller har 
speciella krav för sin fortlevnad (t.ex. enbart kalkrik mark) är huvudsakligen ej med. 
Arter som är kultiverade och som ibland blivit förvildade/bofasta är oftast ej medtagna 
medan däremot en del arter som anses naturaliserade är med (t.ex. Lupiner). 

Eftersom rådjur är experter på att anpassa sitt födoval efter habitat så finns inga 
garantier att arterna i listan inte blir ätna av rådjur. Baserat på de referenser som finns är 
sannolikheten stor att vissa arter är avskräckande medan andra arter är oattraktiva och 
en del arter kanske används som föda under vissa delar av året eller när det är ont om 
föda under någon tid.  
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6 Lista över grupper och arter som rapporterats vara mest 
resistenta mot bete av rådjur och/eller vitsvanshjort. 

 
Tre samlingsgrupper av arter tas upp här eftersom det finns en benägenhet att många 
arter i samma grupp är oätliga eller oaptitliga för djuren.  

Grupperna är:  

-Gräs, halvgräs och tåg  

-Mossor 

-Ormbunkar 

 

Gräs, halvgräs och tåg 
Gräs utgör sällan en betydande del av födointaget för rådjur, men undantagsvis kan 
dessa ätas av älg och rådjur, främst vintertid, i övrigt består födovalet för dovhjort och 
kronhjort av en hel del gräs.  

Flera referenser anger att olika sorters gräs är oattraktiva som betesföda.  

Rör (Calamagrostis, referens 1), starrar (Carex, referens 3), svinglar (Festuca cinnerea 
anges av referens 1, Festuca glauca anges av referens 3), ängshavren (Helictotrichon 
sempervirens anges av referens 3), tofsäxing (Koeleria glauca anges av referens 3), 
strandrågar (Leymus arenarius glausous anges av referens 3), knylhavre 
(Arrhenatherum elatius anges av referens 1), veketåg (Juncus effusus anges av referens 
1).  

Mysterud et al. (1999) noterade att rådjuren i deras studie inte åt av följande arter 
överhuvudtaget: kruståtel (Deschampsia flexuosa), vårfryle (Luzula pilosa), gröen (Poa 
spp.) eller myrtåg (Juncus alpinoarticulatus). Luzula står även med på listan av 
rådjurresistenta växter av Heinrich och Predl (1993).  

 
Mossor 
Inte någon gång under årets säsonger har rådjur betat mossor i studien gjord av Tixier et 
al. (1997). Om de ingår i födan så är det förmodligen ingen betydande del eftersom 
mossor generellt har låga halter av näring och kolhydrater.   

 

Ormbunkar  
Örnbräken (Pteridium aquilinum) anges vara synnerligen giftig för djur och förgiftning 
av hästar är vanligt i Storbritannien (SVA, 2011). Även andra arter av ormbunkar har 
hittats i litteraturen som anses vara betessäkra. Majbräknar (Athyrium anges av referens 
3), lundbräknar (Dryopteris anges av referens 3), strutbräken (Matteuccia struthiopteris 
anges av referens 3), taggbräknar (Polystichum anges av referens 3) och kärrbräken 
(Thelypteris palustris anges av referens 3). En undersökning om hur bete förändrar 
artsammansättningen i brittisk lövskog visade att även ormbunkar ingår i rådjurens 
födoval, med undantag för örnbräken (Kirby, 2001).  
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Tabell 1  Lista över växtarter som rapporterats vara mest resistenta mot bete av rådjur 
och/eller vitsvanshjort. 
 
Svenskt 
namn 

Vetenskapligt 
namn 

Förekomst Typ av 
växt 

Referens 

Röllikor Achillea I Sverige finns två arter:  
- nysört (A. ptarmica) – finns på fuktig mark, äng, 
vägkant.  
- röllika (A. millefolium) 
Röllika växer naturligt i vägkanter. Mycket vanlig.  

Ört 1, 2 

Stormhattar Aconitum Två arter i Sverige (men odlas även): 
- nordisk stormhatt (A. lycoctonum) – växer på 
näringsrik mark och i fjällen.  
- äkta stormhatt (A. napellus) 
Äkta stormhatt växer på frisk och näringsrik mark.  
Är synnerligen giftig för djur (SVA 2011).  

Örter 1, 2 

Trolldruvor Actaea Finns två arter i Sverige: 
- röd trolldruva (A. erythrocarpa) – sällsynt 
förekommande i vissa delar av N Sverige.  
- trolldruva (A. spicata) 
Trolldruva föredrar kalk-och mullrik mark men 
även örtrik granskog. Trolldruva är mindre giftig 
enligt SVA (2011).  

Örter 3 

Sugor Ajuga I Sverige:  
- blåsuga (A. pyramidalis) – ovanlig i norra Sverige. 
Växer öppet i backar.  
- kritsuga (A. genevensis) – sällsynt.  
- revsuga (A. reptans) – sällsynt Skåne + Blekinge 
men odlas också.  

Lågväxta 
örter 

5 (ej känt 
vilken art). 

Daggkåpor Alchemilla I Sverige finns 24 arter med olika krav på miljö. Örter 4 
Lökar Allium I Sverige finns:  

- backlök (A. oleraceum) 
- gräslök (A. schoenoprasum) 
- kantlök (A. senescens) 
- klipplök (A. lineare) 
- ramslök (A. ursinum) 
- rosenlök (A. carinatum) 
- sandlök (A. vineale) 
- skogslök (A. scorodoprasum) 
Kan vara effektiv mot rådjur exempelvis då lök 
luktar och smakar starkt. Kan växa torrt.  

Lökväxter 1, 3 

Malörter Artemisia I Sverige finns:  
- alvarmalört (A. oelandicum) 
- dragon (A. dracunculus) 
- fältmalört (A. campestris) 
- gråbo (A. vulgaris) 
- malört (A. absinthium) 
- sandmalört (A. stelleriana) 
- stenmalört (A. rupestris) 
- åbrodd (A. abrotanum) 
Vissa arter växer naturligt på vägkanter, t.ex. 
Malört. Aromatiskt doftande och en del smakar 
bittert.  

Örter 1, 2, 4: 
(malört och 
åbrodd) 

Munkhättor Arum I Sverige:  
- fläckig munkhätta (A. maculatum) –naturaliserad i 
parkmiljö. 
- munkhätta (A. alpinum) – sällsynt 

Örter 5 

Tulkörts-
växter 

Asclepiadaceae 
 

I Sverige finns bara tulkört (Vincetoxicum 
hirundinaria). Växer på torra steniga marker, vanlig 

Ört 1, 2 
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i Ö Svealand. 
Berberisar Berberis - berberis (B. vulgaris) – ganska vanlig i gles skog. 

- häckberberis (B. thunbergii) – vanlig i odling och 
vild. 

Lövfällan-
de buskar 
med tornar 

1, 4 

Ormrötter Bistorta I Sverige finns:  
- ormrot (B. vivipara) – förekommer mest i N 
Sverige. 
- stor ormrot (B. major) – sällsynt i S Sverige. 

Örter 4 

Tistlar Cirsium I Sverige finns:  
- bantistel (C. canum) 
- brudborste (C. helenoides) 
- bäcktistel (C. rivulare) 
- jordtistel (C. acaule) 
- kåltistel (C. oleraceum) 
- kärrtistel (C. palustre) 
- vägtistel (C. vulgare) 
- åkertistel (C. arvense).  
De olika arterna har olika krav och växtplatser. 
Vägtisteln är vanlig på vägkanter.  

Örter 3, 5 

Riddar-
sporre 

Consolida  Riddarsporre (C. regalis) kan växa i åkrar, 
vägkanter och ruderatmarker (S + M Sverige). 
Numera inte så vanlig men känd för sin giftighet 
även för djur. (SVA 2011). 

Ört Referens 3 
föreslår 
Consolida 
ambigua, 
alltså ej den 
svenska 
arten.  

Liljekon-
valjer 

Convallaria Liljekonvalj  
(C. majalis) växer i hela Sverige (ej fjäll) på mullrik 
jord. Är synnerligen giftig för djur (SVA 2011). 

Ört 1, 2, 4 

Nunneörter Corydalis I Sverige finns:  
- gotländsk nunneört (C. gotlandica) 
- hålnunneört (C. cava) 
- sibirisk nunneört (C. nobilis) 
- sloknunneört (C. pumila) 
- smånunneört (C. intermedia) 
- stor nunneört (C. solida) 
Flera av arterna föredrar mullrik mark.  

Örter 3 

Harris Cytisus Harris (C. scoparius)  
Är en stor lövfällande buske. Sandig mark, mest i S 
Sverige. Förekommer inplanterad på vägkanter och 
-slänter. 

Buske 1, 3 

Tibast Daphne Tibast (D. mezereum) är en liten buske som är 
giftig. Finns i hela Sverige, mullrik mark. Är 
synnerligen giftig för djur (SVA 2011). 

Buske 3 förslår 
Daphne 
spp., 6.  

Finger-
borgs-
blommor 

Digitalis I Sverige finns:  
- fingerborgsblomma (D. purpurea) –förekommer 
på kulturpåverkad mark i hela Sverige. 
- gul fingerborgsblomma (D. grandiflora) –
påträffas på kulturmarker. 
- liten fingerborgsblomma (D. lutea) –förekommer 
förvildad.  
Arterna är giftiga pga innehåll av glykosider.  

Örter 1, 2, 3, 4 

Bolltistlar Echinops I Sverige: 
- blå bolltistel (E. bannaticus) – sällsynt men 
förekommer på kulturpåverkad mark och banvallar. 
- bolltistel (E. sphaerocephalus) –naturaliserad på 
t.ex. vägkanter och banvallar.  
- grå bolltistel (E. exaltatus) – sällsynt men 
förekommer på kulturpåverkad mark. 

Örter Echinops 
ritro föreslås 
av 3. 
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Sock-
blomma 

Epimedium I Sverige finns bara alpsockblomman (E. alpinum). 
Förekommer på kulturmark i Sydsverige, skuggiga 
parker/lövskog. Prydnadsväxt också.  

Örter 1, 4 

Åkerfräken Equisetum 
arvense 

Vanligt förekommande i diken, vägkanter, etc. Är 
synnerligen giftig för djur (SVA 2011). 

Lågväx-
ande kärl-
kryptogam 

3 

Törlar Euphorbia Typiskt för Euphorbia är den vita giftiga 
mjölksaften. Arterna är synnerligen giftiga för djur 
(SVA 2011).  
I Sverige förekommer:  
- bantörel (E. agraria) – sällsynt på banvallar 
- kärrtörel (E. palustris) – sällsynt på fuktig mark 
- revormstörel (E. helioscopia) – näringsrik 
kulturmark i S och M Sverige. 
- rävtörel (E. peplus) – sällsynt N Sverige, växer 
näringsrikt. 
- småtörel (E. exigua) – sällsynt och växer på 
kalkrik mark.  
- vargtörel (E. esula) – sparsamt i M och S Sverige 
på kulturmark och vägkanter.  
- vårtörel (E. cyparissias) – naturaliserad art som 
förekommer nära bebyggelse. 

Örter 1 (vårtörel 
(E. 
cyparissias) 
2, 3, 4, 5 

Benvedar Euonymus I Sverige finns benved (E. europaeus). Finns i 
lövskogar i S Götaland och som prydnadsbuske 
(härdig upp till Svealand). Är synnerligen giftig för 
djur (SVA 2011). 

Buskar 1 (två arter: 
E. alatus och 
E. atropur-
pureus), 5 

Nävor Geranium Vissa arter av Geranium har kraftig doft vid 
beröring eller stinker såsom stinknävan och 
eventuellt är det detta som gör dem mindre 
betesbegärliga.  
I Sverige finns (men fler arter förekommer 
tillfälligt):  
- blodnäva (G. sanguineum) 
- brandnäva (G. lanuginosum) 
- brunnäva (G. phaeum) 
- duvnäva (G. columbinum) 
- fliknäva (G. dissectum) 
- glansnäva (G. lucidum) 
- kärrnäva (G. palustre) 
- midsommarblomster (G. sylvaticum) 
- mjuknäva (G. molle) 
- skuggnäva (G. pyrenaicum) 
- sparvnäva (G. pusillum) 
- stinknäva (G. robertianum) 
- svedjenäva (G. bohemicum) 
- ängsnäva (G. pratense) 

Örter 1, 3 (härdiga 
Geranium). 

Slöjor Gypsophila I Sverige finns:  
- brudslöja (G. paniculata) – odlad art som 
påträffas vild. 
- grusnejlika (G. muralis) – sällsynt i S Sverige, 
sandig mark. 
- sommarslöja (G. elegans) – sällsynt på 
kulturpåverkad mark. 
- såpört (G. fastigiata) – sällsynt på alvar, gräshed, 
tallskog.   

Örter 1, 4 
(G.paniculat
a) 
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Johannes-
örter 

Hypericum Endast fyrkantig johannesört och äkta johannesört 
är vanliga i Sverige. Förekommer i Sverige:  
- bergjohannesört (H. montanum) 
- dvärgjohannesört (H. humifusum) 
- fyrkantig johannesört (H. maculatum) –Sällsynt 
norr om Jämtland, växer på ängsmark/skogsbryn. 
- hedjohannesört (H. pulchrum) 
- kärrjohannesört (H. tetrapterum) 
- luden johannesört (H. hirsutum) 
- äkta johannesört (H. perforatum) – allmän Skåne-
Uppland, kan växa mindre näringsrikt än fyrkantig 
johannesört.  

Örter 2, 3 

Plistrar och 
gulplistrar 

Lamium och  
Lamiastrum 

Följande arter förekommer i Sverige:  
- flikplister (Lamium hybridum) 
- mellanplister (Lamium confertum) 
- mjukplister (Lamium amplexicaule) 
- rödplister (Lamium purpureum) 
- vitplister (Lamium album) 
- gulplister (Lamiastrum galeobdolon) 

Örter 

 

Referens 2 
föreslår att 
dessa inte är 
ätna av 
rådjur. 

Gulsporre Linaria vulgaris Gulsporre finns i hela Sverige (ej fjällen), växer på 
vägkanter och liknande som är relativt torrt.  

Ört 3 

Tryar Lonicera I Sverige finns:  
- blåtry (L. caerulea) – sällsynt men odlad.  
- kaprifol (L. caprifolium) – odlad och förvildad. 
- skogstry (L. xylosteum) – skogsmiljöer upp till 
Jämtland. 
- skärmtry (L. involucrata) – odlad, sällan 
förvildad. 
- vildkaprifol (L. periclymenum) – sydvästlig 
utbredning, klängväxt. Många av arterna är giftiga. 

Buskar 
eller kläng-
växter 

1 (föreslår 
tre ej 
svenska 
arter), 4 

Lupiner Lupinus I Sverige finns flera arter men bara två anses 
hemmahörande här:  
- blomsterlupin (L. polyphyllus)  
- sandlupin (L. nootkatensis).  
Lupiner innehåller alkaloider som är osmakligt för 
djur. Blomsterlupin är en främmande art som 
förekommer längs vägar och vars spridning 
bekämpas av Trafikverket. Men anses ha betydelse 
för exempelvis insekter.   

Örter 1, 3 
(Lupinus 
texensis).  

Penningblad Lysimachia 
nummularia 

Arten växer här och var på fuktig mark, även odlad.  Krypande 
ört 

1 

Kransborre Marrubium 
vulgare 

Förr vanlig i södra och mellersta Sverige, numera 
sällsynt ört på kulturpåverkad och ruderatmark 
Öland/Gotland. 

Ört 3 

Kamomiller Matricaria I Sverige finns de starkt aromatiska arterna: 
gatkamomill (M. matricarioides) som växer på 
kulturpåverkad mark (ex vid vägar) i hela Sverige 
och kamomill (M. recutita) som räknas som ett 
ogräs i större delen av Sverige (ej norra).  

Örter 3 
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Myntor Mentha Ört med starkt doftande blad som helst undviks av 
vilda djur.  
I Sverige förekommer:  
- gråmynta (M. longifolia) – sällsynt på 
kulturmarker. 
- grönmynta (M. spicata) – sällsynt på kulturmarker 
i S Sverige. 
- rundmynta (M. suaveolens) – sällsynt på 
kulturmarker i S Sverige, men förekommer även på 
vägkanter. 
- vattenmynta (M. aquatica) – växer mycket fuktigt 
(strandäng etc) 
- åkermynta (M. arvensis) – fuktiga ställen men 
även åkrar och kulturpåverkad mark, vanlig Skåne-
Medelpad.  

Örter 1, 3, 4, 6 

Förgätmigej Myosotis I Sverige finns 9 arter.  
- backförgätmigej (M. ramosissima) – ganska 
vanlig S och M Sverige, torra marker. 
- brokförgätmigej (M. discolor) – vanlig S Sverige, 
växer på sandig torrmark (t.ex. i vägkanter). 
- fjällförgätmigej (M. decumbens) – vanlig i N 
Sverige och ner till Dalarna och Hälsingland. 
fåblommig förgätmigej (M. sparsiflora) –sällsynt. 
- skogsförgätmigej (M. sylvatica) – vanlig i 
lövskogar i Skåne. 
- sumpförgätmigej (M. laxa) – fuktig mark i nästan 
hela Sverige (ex diken).  
- vårförgätmigej (M. stricta) – vanlig i S M Sverige 
på sandiga torra ställen.  
- åkerförgätmigej (M. arvensis) – vanlig i hela 
Sverige på torr och kulturpåverkad mark. 
- äkta förgätmigej (M. scorpioides) –förekommer i 
hela Sverige på mycket fuktig mark (t ex kärr). 

Örter 1, 3 

Kattmynta Nepeta cataria Kattmynta är numera sällsynt men kunde förr hittas 
Skåne-Västerbotten. Är en mycket starkt aromatisk 
ört och det är allmänt känt att den ”skrämmer bort” 
rådjur och annat betande vilt.  

Ört 1, 2, 3, 4 

Kungsmynta Origanum 
vulgare 

Aromatisk ört (oregano) som är känd i Sverige 
sedan medeltiden. Påträffas sällsynt i vissa miljöer i 
främst kalkrika områden.  

Ört 2, 3, 4 

Vallmor Papaver I Sverige finns åtta hemmahörande arter och ett 
tiotal tillfälliga.  
Referensen tar upp sibirisk vallmo (P. nudicaule). 
Okänt om de svenska vallmorna är 
”betesresistenta”men många trädgårdsvallmor 
frodas trots hårt betestryck från rådjur.   

Örter 3 

Vivor Primula I Sverige finns:  
- fjällviva (P. scandinavica) 
- gullviva (P. veris) 
- jordviva (P. vulgaris) 
- lundviva (P. elatior) 
- majviva (P. farinosa) 
- smalviva (P. stricta) 
- strandviva (P. nutans) 
Det är okänt om någon av dessa ratas av vilt, då 
referens 5 främst gäller odlade vivor och referens 6 
ej angett vilka arter det gällde. 

Örter 4, 6 
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Lungörter Pulmonaria I Sverige finns:  
- fläcklungört (P. officinalis) – sällsynt i Skåne. 
- lungört (P. obscura) – sparsamt förekommande, 
mullrik mark S och M Sverige. 
- röd lungört (P. rubra) – sällsynt naturaliserad. 
- smalbladig lungört (P. angustifolia) – sällsynt, S 
Sverige öppen skog och kalkrikt. 

Örter 2, 3. 
Referenserna 
(2 och 3) 
anger släktet 
Pulmonaria 
som ”deer-
resistant”. 

Smör-
blommor 

Ranunculus I Sverige förekommer mer än 30 olika arter 
smörblommor, ex kabbeleka.  
Smörblommor innehåller protoanemonin som gör 
betande djur sjuka.  

Örter Referens 3 
anger R.-
arter 

Getapel 

 
 

Rhamnus 
cathartica 

Getapel är en giftig, lövfällande buske med torniga 
grenar. Växer på relativt torr och öppen mark, inte 
så vanlig men förekommer Skåne-Uppland.  

Buske 1, 3 
 

Ripsar Ribes Endast vissa ripsar anses ”deer-resistenta”, medan 
vissa arter kan vara smakliga för betande djur.  
- krusbär (R. uva-crispa) – nu för tiden helt 
naturaliserad, växer i glesa skogar och backar, 
allmän i S och M Sverige. Upp till S Norrland.  
- måbär (R. alpinum) – föredrar mullrik jord, vanlig 
Skåne-Uppland, även längre norrut. Vanlig även 
som prydnadsväxt.  
- svarta vinbär (R. nigrum) – vanlig i odling men 
ursprungligt förekommande vid Svealands kuster. 
Starkt aromatisk.  

Buskar 1 (R. uva-
crispa), 4 (R. 
alpinum, R. 
nigrum) 

Rutor Thalictrum Släktet rutor anses ej utsatta för bete.  
I Sverige finns: 
- aklejruta (T. aquilegifolium) – sällsynt S Sverige 
på mullrik mark.  
- backruta (T. simplex) – växer på torr gräsmark och 
har tre underarter med lite olika utbredning. 
- fjällruta (T. alpinum) – förekommer mest i 
fjällmiljö. 
- kustruta (T. minus) – växer torrt nära havet. 
- ängsruta (T. flavum) – föredrar fuktig mark, ex 
diken och är vanlig Skåne-Gästrikland. 

Örter 1, 3 

Salvior Salvia I släktet ingår 900 arter varav en del är aromatiska 
kryddväxter. I Sverige finns 4. Som 
”viltavskräckande” kan de fungera om de är 
aromatiska. 
- klibbsalvia (S. glutinosa) –hittas förvildad här och 
var (Skåne) 
- kranssalvia (S. verticillata) – Numera sällsynt S 
Sverige, men förr mer spridd. Vägkanter, banvallar 
och ruderatmark.  
- stäppsalvia (S. nemorosa) – tillfälligt förvildad S 
Sverige. 
- ängssalvia (S. pratensis) – Numera sällsynt S 
Sverige, men förr mer spridd S och M Sverige. 
Skogsbryn, gräsmark.  

Örter 1, 2, 4, 
3 anger 16 
olika arter.  
 
 

Flädrar Sambucus - druvfläder (S. racemosa) – förvildad och 
förekommer Skåne-Ångermanland. Giftig och odlas 
ofta som prydnadsbuske.  
- fläder (S. nigra) – ursprunglig i Sverige men odlas 
också för dess blommor och frukter.  
Eventuellt betas underarter av Sambucus  i vissa 
situationer. Oklart om vissa arter i Sverige är 
oattraktiva.  

Buskar 1 (S. 
racemosa), 3 
(S. 
racemosa), 4 
(S. racemosa 
och S. nigra) 
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Såpnejlika Saponaria 

officinalis 
Såpnejlika är en gammal kulturväxt som förvildats 
på kulturpåverkad mark. Innehåller ett växttoxin 
(glykosid) som heter saponin med tvålliknande 
egenskaper.  

Ört 2, 3 

Potatis-
växter 

Solanaceae Familj med många arter med giftiga alkaloider och 
därför inte attraktiva som föda för djur.  

- belladonna (Atropa bella-donna) – en flerårig 
giftig ört som är en gammal medicinalväxt. Finns 
ibland förvildad. Dödligt giftig för människan i små 
doser. Är synnerligen giftig för djur. (SVA 2011) 

- spikklubba (Datura stramonium) – förekommer 
sällsynt som ogräs på odlad mark eller ruderatmark, 
vanligast i Västsverige. Arten hör ursprungligen 
hemma i Amerika. Anges som synnerligen giftig 
för djur (SVA 2011).  

- bolmört (Hyoscyamus niger) – förr vanlig i 
mellersta och södra Sverige, nu: sällsynt på 
kulturmarker. Är synnerligen giftig för djur (SVA 
2011).hund 

- nattskattor (Solanum) – ett släkte med några få 
arter i Sverige.  

- besksöta (S. dulcamara) – förekommer på fuktig 
mark upp till Medelpad. Är synnerligen giftig för 
djur (SVA 2011). 

- bägarnattskatta (S. physalifolium) – sällsynt på 
kulturmark i södra Sverige.  

- nattskatta (S. nigrum) – växer på näringsrik jord i 
nästan hela Sverige. Är synnerligen giftig för djur 
(SVA 2011). 

Örter Arter inom 
familjen 
återkommer 
inom olika 
referenser, 
t.ex. 
Solanum 
referens 1.  

Renfana Tanacetum 
vulgare 

Renfana innehåller flyktiga oljor som i större 
mängder kan vara toxiska. Den är känd för sin 
insekticida verkan inom medicinalväxterna. Växer 
på vägkanter o.dyl. öppet och är allmän i hela 
landet (ej fjäll).  

Ört 3 

Timjan Thymus Två arter förekommer i Sverige och de är båda 
aromatiska och kryddoftande.  
- backtimjan (T. serphyllum) – växer på sandig-
grusig öppen mark, vanlig S och M Sverige.  
- stortimjan (T. pulegioides) – förekommer på 
öppen torr mark och vägkanter, sällsynt i S och M 
Sverige.  

Örter 1, 2, 3 

Olvon Viburnum Olvon (V. opulus) är en giftig buske som är vanlig 
Skåne-Uppland och växer på mullrik jord. 

Buske 1, 4 
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7 Slutsatser och diskussion 
Den här kunskapssammanställningen visar att det finns komplexa samband mellan 
antalet viltolyckor och omgivande miljö, drift och underhåll samt möjlig påverkan från 
vägkantsvegetationen.  

Det är viktigt att beakta att det finns skillnader mellan älg och rådjur i fråga om 
sambanden mellan risken för kollision och mönster i omgivande landskap. Eftersom det 
inte finns kostnadseffektivitet i att tillämpa många av de åtgärder som tas upp i denna 
kunskapssammanställning på en generell basis (se t.ex. Rea 2003) rekommenderas att 
de kan användas i områden eller punkter där man har en förhöjd olycksfrekvens. Detta 
är ett område som vore betydelsefullt att gå vidare inom, speciellt i kombination med 
test av olika växter eller växtgrupper.  

I områden och punkter där onormalt många viltolyckor sker och det inte är möjligt att 
sätta upp viltstängsel bör man analysera om det finns faktorer i omgivningen som kan 
öka risken för viltolyckor och utvärdera ifall det finns förändringar att åstadkomma i 
exempelvis markanvändning, förbättringar att uppnå i drift och underhåll eller ifall 
förändringar i vägmiljön är möjliga att åstadkomma. Till exempel att man begränsar 
antal och utbredning av miljöer som rådjur föredrar inom ett visst avstånd från vägens 
område.  

För att förebygga älgkollisioner kan man exempelvis stödfodra under vissa perioder om 
det finns kalhygge nära vägen, undvika att låta attraktiva träd och buskar växa till sig 
och om de röjs bör växtmaterialet så fort som möjligt transporteras bort från vägens 
område. Slåttermaterial kan indirekt påverka betesattraktiviteten i vägkanten genom 
förändrad artsammansättning. Bortforsling av slåttermaterial i vägkanten kan öka antalet 
arter även om det verkar finnas skillnader som beror på andra faktorer också (Runesson, 
2012). Direkta samband mellan bortforsling av slåttermaterial och viltolyckor verkar 
dock inte ha blivit studerat. Däremot kan röjning på längre avstånd från vägen minska 
antalet älgkollisioner i vissa områden, men samtidigt finns risk för att de återväxande 
stubbskotten av träd och buskar är mer smakliga än vad som återfinns i omgivande 
landskap. Detta kan ge motsatt verkan mot den trafiksäkerhetshöjande effekt man vill få 
med röjningen av vägens sidoområde. Dessutom kan bättre sikt medföra högre 
fordonshastighet, något som ytterligare ökar risken för viltolyckor. Röjning av träd och 
buskar vintertid är direkt farligt eftersom det lockar till sig djur i vägområdet om inte 
grenarna forslas bort direkt.  

För rådjurskollisioner finns också samband med lokala miljöförhållanden och med 
landskap, exempelvis är risken för kollisioner större i områden med öppet landskap där 
det förekommer skogspartier. I USA föreslår Nielsen et al. (2003) att man bör minska 
andelen skogstäckning och buskar i allmänna områden nära vägarna för att på så vis få 
bort de mest attraktiva vitsvanshjorthabitaten. Om det funnits mer detaljerad kunskap 
om sambanden mellan landskap/miljö och risken för rådjurs- och hjortkollisioner för 
svenska eller nordiska förhållanden hade det varit möjligt att ge liknande råd för att 
reducera risken för olyckor i Sverige. Det är dock möjligt att rådjurskollisioner är 
svårare att förebygga eftersom rådjuren har lätt för att anpassa sig till olika miljöer och 
kan ändra sitt födoval efter det som finns tillgängligt.  

För framtiden är det dock det senaste decenniets olyckstrend och populationstillväxt 
avseende hjortdjur och vildsvin som är oroväckande, speciellt med tanke på att de är 
flockdjur. Avskjutningsstatistik är ett användbart mått på populationstäthet och 
populationstäthet är en viktig variabel för hur många viltolyckor som sker (Seiler, 
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2004). Avskjutningsstatistiken visar att för älg och rådjur verkar stammarna minska i 
omfattning eller vara åtminstone stabila medan stammarna av kronhjort, dovhjort och 
vildsvin ökar (Jägarförbundet, 2012b). Antalet trafikolyckor mellan åren 2003–2011 har 
ökat med 42 % för älg, 10 % för rådjur, 251 % för vildsvin och 177 % för hjort, men det 
förekommer en hel del variation också mellan åren.  

Markanvändningen i vägens närområde kan inverka på viltolycksrisken, något som 
bekräftats i en rad olika studier. Grödor som är attraktiva för vilt bör undvikas i vägens 
närområde, men det är inte helt uppenbart vilka avstånd som bör gälla. Dessutom är det 
svårt att åstadkomma förändringar då det är markägaren som har full rådighet över sin 
mark (som kan sträcka sig ända fram till vägområdet) och inte trafikverket. Studier av 
slåtter i vägens vägkant och närområde visar att ju bredare slåtterområdet är, desto 
mindre är risken för älgkollisioner (Found and Boyce, 2011). I andra studier har 20 m 
från vägen varit tillräckligt, medan Huijser et al. (2008) föreslår att träd och buskar bör 
röjas upp till 100 m från vägen för att förhindra älgkollisioner. Found & Boyce 
rekommenderar att hålla fritt från buskar och träd minst 40 m från vägen vilket var den 
största bredden de använde i sin studie, men rekommenderar att man bör skapa en 
buffertzon om 40-80 m där vegetationen är borta eller hårt beskuren för att få en lägre 
artdiversitet och täthet. Liknande avstånd för buffertzoner bör gälla för att förhindra vilt 
att attraheras till vägmiljön p.g.a. odling av jordbruksgrödor eller energigrödor.  

En icke utvärderad åtgärd är att plantera täta, men korta buskage parallellt med vägen 
med arter som är osmakliga och svåra att tränga igenom för djuren eftersom de då 
förhindrar vilt att nå vägen genom att vara oattraktiva men också för att de förhindrar 
viltet att se attraktiva arter i vägkanten och även utgör ett fysiskt hinder att nå vägen. 
Buskar med låg höjd och liten stamdiameter utgör inga risker vid kollisioner och är 
därför säkra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Samtidigt finns en risk med att buskiga partier 
kan användas av exempelvis vildsvin som skydd, viloplats eller till och med till bon, det 
är därför viktigt att avväga noga vilken slags effekt man kan få av lågväxande buskage 
och även utvärdera detta i forskningsförsök.  

Förslagsvis skulle man kunna testa att använda sig av taggiga, täta och giftiga buskage i 
blandning, exempelvis berberis, tibast, eller harris. Det går också att använda sig av 
lågväxande buskar i kombination med giftiga och viltavskräckande örter. Exempelvis 
kan örterna frösås eller planteras mot naturmiljön så att vilt avskräcks eller inte blir 
attraherade till vägområdet. Det är dock viktigt att inte marken i närheten är tänkt att 
användas för bete av hästar om man använder sig av giftiga arter, samt att hänsyn tas till 
uppkomst av snödrev under vintern. I bästa fall kan buskarna användas som skydd mot 
snödrev över vägen. Samtidigt finns många sidoeffekter att ta hänsyn till och 
ansvarsfrågor som behöver kartläggas och utredas, exempelvis om föreslagna buskage 
drar till sig övriga djur och på vems mark buskagen kan planteras, men även estetiska 
aspekter och skötselkostnader.  

Trafikverket (Trafikverket, 2011) har olika slåtterstrategier för vägarna i Sverige. 
Mellan 25/6 och 31/7 slås vägkanterna invid huvudvägarna till en maximal bredd av 10 
m från asfaltkant. På övriga vägar sker slåtter mellan en längre period, mellan 25/6 och 
30/9. En del vägar har speciella skötselplaner för att gynna artrikedom och då sker 
slåtter vid andra tidpunkter (se t.ex. Runesson, 2012). I södra delen av Sverige finns 
ibland behov av en ytterligare slåtter i september till oktober. De större huvudvägarna 
har ofta viltstängsel medan övriga vägar inte alltid har det.  

Med tanke på att slåttern troligtvis gynnar förekomsten av attraktiv växtlighet vid 
vägarna under höst och vinter då slåttern utförs tidigt och under nästkommande vår och 
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sommar då den utförs sent, är det viktigt att ha en tydlig bild av hur skötseln påverkar 
viltolycksstatistiken. Exempelvis hade det varit lämpligt att utvärdera vägar med hög 
risk för viltkollisioner, för att se om det går att anpassa slåtterstrategin på ett sätt som 
minskat attraktiviteten hos vägkantsvegetationen.  

Samtidigt är det inte helt självklart att studierna av Rea (Rea et al., 2007, Rea et al., 
2010) direkt kan appliceras på svenska förhållanden. Resultaten från Rea (Rea et al., 
2007, Rea et al., 2010) bygger på experiment med beskärning och observationer av 
älgbete i British Columbia, Kanada, av tre arter som inte förekommer naturligt i Europa, 
en videart, Salix scouleriana, skärmtry (Lonicera involucrata) och björkarten Betula 
papyrifera. Eftersom arter generellt kan ha olika respons på beskärning är det okänt vad 
resultaten blir om liknande experiment utförs på arter som naturligt förekommer i 
Sverige och som är relevanta för älg och rådjur. Dessutom har inte Rea (Rea et al., 
2007, Rea et al., 2010) utfört årlig upprepad slåtter eller slåtter (röjning) under vintertid, 
såsom vägkanterna sköts i Sverige. Det finns därför ett behov av studier av den svenska 
slåtterstrategin för att ordentligt utvärdera effekten på beteskvalité och 
viltolycksstatistiken.  

I vissa fall gynnar upprepad slåtter en högre artdiversitet på vägkanterna. Detta har 
generellt ansetts vara positivt av t.ex. Trafikverket som vill gynna en ökad biologisk 
mångfald på vägkanterna (Vägverket, 1996, Runesson, 2012). En ökning av 
artdiversiteten på vägkanten kan eventuellt öka risken för viltkollisioner (Rea 2003) 
men detta har inte blivit studerat i någon större omfattning. Däremot visar resultat från 
Found and Boyce (2011) och deras jämförelse mellan hotspots och coldspots för 
kollisioner med vitsvanshjort att antalet viltkollisioner var högre där 
vägkantsvegetationen hade högre diversitet. Hur relevant detta är för svenska 
förhållanden är också oklart men det är önskvärt med mer forskning inom ämnet för att 
undvika målkonflikter mellan trafiksäkerhet och miljömål, specifikt miljökvalitetsmål 
16 om biologisk mångfald och ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket, 2003).  

Artlistan med arter som skall vara mest oattraktiva mot bete är en första utgångspunkt. 
Eftersom en del uppgifter bygger på vitsvanshjort är de lite osäkra under svenska 
förhållanden. Även de vetenskapliga artiklarna som nämner arter som inte betats av 
rådjur kan visa sig felaktiga eftersom just rådjur är mycket anpassningsbara och ändrar 
sin föda med säsong, tillgänglighet och habitat. Dock är det så att om arterna är mycket 
giftiga eller starkt aromatiska blir de mindre attraktiva och detta minskar sannolikheten 
för att de lockar till sig vilt.  

Intressant är att det finns en rad exempel på arter som påstås vara ”vilt-resistenta” och 
som förr varit betydligt vanligare i det svenska landskapet, till och med på vägkanter. 
Ett exempel är myntor. Det finns flera aromatiska örter som förekommit i Sverige sen 
medeltiden och därför inte skulle utgöra något hot mot den inhemska floran om de 
används i vägkanten som icke-attraherande vegetation mot vilt, exempelvis kattmynta 
och kungsmynta. Ett annat exempel är kranssalvia som blev hittad i Sverige innan 1792 
och som förr var spridd i vägkanter och på banvallar men numera är mycket sällsynt. 
Även om dagens vägkanter har andra egenskaper än de vägkanter som fanns förr i tiden, 
till exempel med högre belastning av gödande ämnen, salt och tungmetaller, så är det 
värdefullt att notera att arter som var betydligt vanligare förr i vägkanterna kanske också 
var mindre attraktiva ur betessynpunkt. Det finns även en lång rad giftiga växter som 
skulle gå att använda på vägkanterna utan att de förändrar landskapsbilden eller 
påverkar floran, förutom att artdiversiteten ökar.  
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Förslag för framtida studier är bland annat hur ändringar av och slåtter av 
vägkantsvegetationen påverkar förekomsten av vilda djur i vägkanterna under svenska 
förhållanden, eftersom sådan information idag saknas. Det är också oklart hur en 
förändring i vägkantsfloran mot mer viltavskräckande vegetation påverkar förekomsten 
av andra djur (t.ex. småfåglar och insekter) än exempelvis rådjur.  
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8 Trafiksäkerhetseffekter  
Kunskap från denna rapport bör beaktas för implementering för att få ned antalet 
viltkollisioner i Sverige. I första hand bör alltid viltstängsel användas. Åtgärderna som 
diskuteras i denna rapport kan användas ihop med viltstängsel eller i kombination med 
andra vägtekniska förebyggande åtgärder (såsom nedsatt hastighet, varningsskyltar, 
ATK kamera (automatisk trafiksäkerhetskontroll), osv.) för att få största möjliga effekt 
på antalet viltkollisioner.  

Samband mellan egenskaper i landskap och närmiljö bör inkorporeras i planering av 
transportsystem och samordning bör ske med markanvändare på lämpliga sätt. Detta är 
speciellt angeläget på olycksdrabbade vägsträckor. För älg finns en del resultat om 
samband mellan miljö och förekomst av älgar för svenska förhållanden. För rådjur, 
dovhjort, kronhjort och vildsvin saknas vetenskaplig grundkunskap då det inte är säkert 
att resultat från studier för vitsvanshjort under amerikanska förhållanden eller resultat 
från rådjursstudier i Europa är direkt möjliga att överföra till svenska förhållanden. 
Däremot bör resonemang om buffertzoner vara generellt tillämpbara, såsom att man bör 
undvika att ha attraktiva grödor eller träd i närheten av vägens område. Miljöer som är 
attraktiva för älg (ex kalhyggen), rådjur (ex småskog i övrigt öppet landskap) och 
vildsvin (ex jord- och skogsbruksblandat landskap) bör i möjligaste mån ”undvikas” i 
områden nära vägen. Ett exempel är att låta sly och stubbskott växa upp i kanten mellan 
vägkanten och åkern vilket drar till sig djur samtidigt som det skymmer sikten.  

Avseende drift och underhåll bör slyröjning vintertid undvikas men om den utförs bör 
det röjda växtmaterialet borttransporteras omedelbart, kanske till plats där stödutfodring 
till viltet kan ske på säkert avstånd från vägmiljön.  

I områden med hög risk för viltkollisioner bör slåttermetodiken utvärderas och 
anpassas. Samtidigt bör en utvärdering av antalet viltolyckor ske för att få kunskap om 
ifall förändringar i slåttermetodiken är effektiva mot viltolyckor eller ej. Detta kräver 
dock ganska omfattande experiment och analyser men är fullt möjligt att genomföra 
med rätt vetenskapliga metodik.  

En ”buffertzon” om 20–100 m bör övervägas avseende markanvändning och/eller 
röjning av sly för att minska risken att vilt attraheras till vägens område, kanske genom 
att uppmärksamma markägare i speciellt utsatta områden på den ökade viltolycksrisken. 
Det finns också möjlighet att införa krav på de stöd som går till 
energiskogsplanteringar. De myndigheter som är ansvariga (länsstyrelserna) för att 
bevilja stöd för plantering av energiskog (investeringsstöd eller gårdsstöd) kan 
exempelvis ställa krav på att energiskogen inte får planteras i buffertzonen nära vägen 
på grund av risken för påverkan på trafiksäkerhet, eller att man då ställer krav på att 
dessa vägnära odlingar i så fall stängslas på lämpligt sätt.  

Förändrad artsammansättning kan vara effektivt för att minska andelen vilt som 
befinner sig i vägkanten. I högriskområden avseende viltkollisioner där artanpassning 
övervägs bör endast inhemska arter användas. Detsamma gäller ifall örter eller låga 
buskar används för att förhindra vilt att komma nära vägen. Ifall betande tamdjur (häst, 
ko, get, får, etc.) förekommer i närheten av vägområdet bör inte giftiga arter användas 
eftersom det kan orsaka förgiftningar.  

Ifall några av åtgärderna som föreslås i denna rapport kommer att implementeras vore 
det bra med ett samarbete mellan forskare och väghållare/markägare för att kunna 
utvärdera effekterna på ett vetenskapligt sätt.  
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