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ALE. Nu kommer en tid 
då mycket vilt rör sig 
kring våra vägar.

I maj, början av juni 
samt på hösten sker de 
flesta viltolyckor.

– Alla viltolyckor 
ska anmälas till poli-
sen, förklarar Janne 
Johansson, samord-
nande kontaktman i Ale 
Jaktvårdskrets.

Ale Jaktvårdskrets har i snitt 
ett uppdrag i veckan när det 
gäller eftersök i samband med 
viltolyckor. 

– Nu gäller det att vara 
extra vaksam, framförallt i 
gryningen och i skymning-
en, för de bilister som tar sig 
fram på vägarna. Fjolårsung-
arna stöts bort och det inne-
bär att det rör sig mycket vilt 
i vårt område, säger Janne Jo-
hansson.

Rådjur, hjort, älg och vild-
svin är de vanligast förekom-
mande viltolyckorna i Ale 
kommun. Trafikolyckor som 
sker med något av dessa djur 
måste anmälas till polisen.

– Det kom en lag för ett 
par år sedan som innebär att 
viltolyckor ska anmälas till 
ordningsmakten, annars är 
det att betrakta som smit-

ning. Lagen omfattar emel-
lertid inte olyckor som sker 
med exempelvis räv, hare och 
grävling, berättar Åke Nik-
lasson, ordförande i Ale Jakt-
vårdskrets.

Lilla Viken och Grönnäs är 
två platser där flest älgolyck-
or sker i Ale. Detta är natur-
liga övergångar för älgarna i 
respektive del av kommunen.

– Nu byggs en ny vägkor-
ridor, men det kommer att 
ta flera generationer innan 
älgen ändrat sitt beteende, 
säger Janne Johansson.

Antalet vildsvinsolyck-
or ökar i takt med att stam-
men växer. Den förhållan-
devis milda vintern medför 
dessutom att många svin lär 
finnas i rörelse under en tid 

framöver.
– Försäkringsbolagens 

kostnader är större när det 
gäller olyckor med vildsvin 
inblandade jämfört med älg. 
Vildsvinen har en väldigt låg 
tyngdpunkt och går ofta rätt 
in i fronten på bilen med ma-
teriella skador som följd. Det 
är som att köra rätt in i en be-
tongklump, säger Åke Nik-
lasson och tillägger:

– En fullvuxen gris kan ha 
en mankhöjd på 1.20 meter 
och väga cirka 250 kilo.

Flest vildsvinsolyckor sker 
på sträckan från Guntorp-
skrysset och raksträckan efter 
Kollanda.

– Vi har bara sett början 
av tillväxten av vildsvins-
stammen. Den kommer att 

explodera, fastslår Janne Jo-
hansson.

Hur kan man som bilist 
förhindra en viltolycka?

– Som förare gäller det att 
ha split vision, att man inte 
bara tittar på vägbanan och 
mötande trafik utan också på 
det som sker vid vägkanten. 
Hastigheten påverkar också. 
Kör du för fort hinner du inte 
bromsa. 

Om olyckan är framme, 
vad ska du göra som bilist?

– Larma 112 och marke-
ra platsen. Det finns särskil-
da markeringsband att få hos 
bilprovningen, som syns tyd-
ligt även i mörker. Gå inte 

fram till ett skadat djur, låt 
oss sköta det, säger Janne Jo-
hansson.

– När vi gör eftersök 
brukar vi meddela det via 
trafikradion. Våra jägare har 
alltid orange väst på sig och 
går med hund som har lång 
lina. I likhet där det pågår 
vägarbeten bör man som tra-
fikant iaktta försiktighet och 
dämpa farten.

Landets jaktvårdskretsar 
tillhör en av landets äldsta 
naturvårdsorganisationer. I 
Ale finns 380 medlemmar 
anslutna till kretsen och för-
utom arbete i samband med 
viltolyckor inryms älgsam-

råd, träningsskytte, utbild-
ning av nya jägare, dressyr 
samt kurser i eftersök i för-
eningens verksamhet.

– Vi vill främja naturkun-
skapen, säger Åke Niklasson 
och ber att få skicka med en 
hälsning via lokaltidningen:

– Ni som har dåligt under-
hållna och förfallna stängsel 
på era marker, vänligen ta tag 
i problemet. Det utgör en fara 
för människor, men framfö-
rallt för djuren. Det är risk att 
vilda djur trasslar in sig med 
hornkronan.
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– Anmälan krävs om olyckan är framme
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vid den här tiden på året sker många viltolyckor. Skulle 
olyckan vara framme är man som bilist skyldig att larma po-
lisen.

Åke Niklasson är ordförande i Ale Jaktvårdskrets och Janne Johansson samordnande kon-
taktperson. Bandet som de håller upp ska användas då platsen för en viltolycka ska marke-
ras.
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Sön stängt
Erbjudandet gäller tom 2 juni 2012 eller så långt lagret räcker i följande butiker:

Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 

Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

199:-
SPARA 100:-

TRÄOLJA V CUPRINOL
(005228606)

Djuppenetrerande

vattenbaserad 

träolja.

Ord. pris 319:- 

KOMBIPAKET
DCK21152-QW 10,8V (004973768)

Kombipaket med borrmaskin, 

chuck och slagskruvdragare.

Inkl batterier, laddare och väska.

Ord. pris 3 745:- 

FLAGGSTÅNG
NORDIC COMPLETT 

(003754467)

med markfäste, lina och kula. 

Exkl fl agga. Längd 9 m.

Ord. pris 2 899:- 

VÅryra.
Mängder av erbjudanden som gör våren ännu lite härligare.

2195:-
SPARA 704:-

1895:-
SPARA 704:-

34:-/pkt
SPARA 9:80

LÖVRÄFSA OCH SKAFT
(003803764, 003803777)

Olackat träskaft och räfs-

huvud med 21 pinnar.

Ord. pris 43:80/pkt 

3995:-/pkt
SPARA 2 460:-

KOMBIPAKET
(00-4974210, 005230871)

Kompakt och lätt såg med 

stark motor. Inklusive sågbord.

Ord. pris 6 455:- 


