
 

Viltulykke 
-Hva gjør du hvis ulykken inntreffer? 
 

 

Årlig blir over 5000 elg, hjort og rådyr drept i sammenstøt med motorkjøretøyer på norske 

veier. Slike sammenstøt medfører store samfunnsøkonomiske kostnader grunnet skader på 

materiell og personer. Hvert år er det alvorlige personskader knyttet til viltulykker, og 

dødsulykker forekommer. I tillegg er det store lidelser for dyrene som blir skadet.  

 

Det blir påkjørt flere dyr om vinteren enn om sommeren, og det er størst risiko for å kjøre på 

dyr i den mørke tiden av døgnet. Vær oppmerksom på fareskilt, da det er stor sannsynlighet 

for at vilt krysser veien i nærheten av slike skilt 

 

Opplevelsen er at dyrene alltid kommer brått på, og i mørket er det ekstra vanskelig å oppdage 

dem. Det er derfor ikke sikkert at du ser dyret, selv om det står i grøftekanten. Hjortevilt 

holder ofte sammen i små flokker om vinteren. Ser du ett dyr krysse veien, er det derfor store 

sjanser for at det kommer flere.  
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Hvordan redusere risikoen  
• Vær oppmerksom på fareskilt. 

• Hjortedyr går ofte flere sammen. Kommer et dyr 

vil det ofte komme flere. 

• Brems ned selv om dyret har passert over veien, 

det kan komme flere, eller dyret kan snu og løpe 

tilbake. 

• Viltet er mer på vandring i skumring og 

grålysning, og mer på natten enn på dagen. Da er 

sikten dårligere, så vær ekstra oppmerksom på 

kvelds- og nattestid. 

• I snørike og kalde perioder søker viltet gjerne til 

lavereliggende områder og til brøytede veier.  

• Er det mye dyrespor i snøen/brøytekanten, er det 

sannsynlig en viltovergang, med stor aktivitet. 

• På våren og forsommeren «jager» hjorteviltet 

bort ettårskalvene sine. Risikoen er stor for at 

disse kalvene kommer ut på veien. 

 

 

 

                                            Hva gjør du hvis du kjører på et hjortedyr 

 

✓ Sikre skadestedet: Sett på nødblink og 

parkeringslys. Ta på refleksvest og sett ut 

varseltrekant 

✓ Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og 

gi førstehjelp. Kontakt 113 dersom akutt hjelp er 

nødvendig 

✓ Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. 

Politiet varsler kommunens viltansvarlige 

✓ Merk påkjørselstedet med viltbånd dersom dyret 

forlot stedet 

✓ Følg aldri etter skadet vilt. Dine spor kan ødelegge 

for ettersøkshunden, og skadet vilt vil bli 

unødvendig stresset 

✓ Avliv aldri et større dyr 

 

 

  

 Ha alltid merkebånd i bilen 
Det vil gi deg nødvendig informasjon om 

hva du skal gjøre ved en viltpåkjørsel 
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