
Utkast, pr. 25.10.2017

Handlingsplan for vilt og trafikk i Hitra kommune                                                                                            1

                  

Handlingsplan                       
Vilt og trafikk i Hitra kommune
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet

Denne planen er utformet på bakgrunn av et høyt antall påkjørsler av hjortevilt på Hitra.
Hitra ligger på toppen når det gjelder antall viltpåkjørsler i Sør-Trøndelag, med anslagsvis rundt 20 % 
av alle tilfeller.
Det er flere ganger forsøkt å starte opp en prosess med å gjennomføre konkete tiltak, men dette er ikke 
gjort som et organisert arbeid.

I medlemsmøte 9. november 2015 satte Hitra Utmarksråd ned en arbeidsgruppe for å jobbe med 
handlingsplan og konkrete tiltak for å forebygge og redusere viltpåkjørsler.
Arbeidsgruppen har bestått av leder Knut Tore Børø, Stig Helsø, Bjørn Jensen og sekretær Ida Nesset.
Arbeidsgruppen har jobbet med forslag til handlingsplan for Hitra kommune. Dette forslaget er lagt 
frem for, og godkjent av medlemsmøtet i Hitra utmarksråd.

1.2 Påkjørsel av vilt langs vei

Viltpåkjørsler er et tema som opptar og berører mange. Viltpåkjørsler kan oppleves som svært 
dramatisk for de som er så uheldig å kjøre på vilt. Mangt et vilt må bøte med livet langs norske veier i 
løpet av et år, og det hender også at mennesker blir skadd, eller i verste fall, omkommer.

Antallet på viltpåkjørsler på Hitra har vært høyt gjennom mange år.
40 hjort og 61 rådyr har måttet bøte med livet, bare i 2014. Statens vegvesen anslår at Hitra står for 
rundt 20 % av alle viltpåkjørsler i hele Trøndelag. Antall kollisjoner ligger noe høyere, i 2014 52 hjort 
og 76 rådyr.
Dette er med andre ord et betydelig problem i forhold til risikoen for personskader, lidelser for dyrene 
og skader på kjøretøy. Viltpåkjørsler koster også samfunnet store beløp hvert år. 
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Figur 1. Påkjørsler av hjort på Hitra i perioden 2007-2016.

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Påkjørte

Drepte

År

A
nt

al
l

            Fig 2. Påkjørsler av rådyr på Hitra i perioden 2007-2016.

Øking i antall påkjørsler
Statistikken over tid viser at problemet er økende, men den siste tiden har vi registrert en gledelig 
nedgang i antall påkjørsler av hjort. De viktigste årsakene til økt antall påkjørsler er økning i 
hjorteviltbestandene, økende trafikkmengde sammen med relativt høye hastigheter på norske veier. 
Fylkesvei 714 er den mest trafikkerte veien i Hitra kommune, og i 2015 lå årsdøgntrafikken (ådt) på de 
mest utsatte strekningene på mellom 2200 - 2600 kjøretøy. 

Det er mulig å redusere antall viltpåkjørsler
Erfaringer fra andre steder i landet viser at problemet, i hvertfall delvis, kan reduseres.

I et forsøk på å redusere risikoen for hjorteviltpåkjørsler har det blitt gjennomført flere vilttiltak på 
norske veier. Dette kan være siktrydding langs vei, viltåkere eller foringsplasser, viltskremmere, 
viltvarslere, viltspeil, skilting mm.

Resultater fra prøveprosjekt viser at noen tiltak har vist seg svært effektive mens andre tiltak ikke har 
ført til særlig reduksjon av påkjørsler. Flere aktører jobber til stadighet for å utvikle tiltak som kan 
redusere ulykker. Siktrydding langs vei har vist seg å ha den beste effekten blant fysiske tiltak så langt.

I tillegg til dette er det svært viktig å fokusere på sjåføren og sjåførens holdninger og kunnskap 
angående det som beveger seg utenfor veikanten.

Håndtering av fallvilt

Hitra kommune hadde ved utgangen av 2016 underskrevet arbeidsavtale med 6 fallviltkontakter. 5 av 
disse hadde godkjent ettersøkshund da avtalen ble underskrevet. Fallviltkontaktene er geografisk delt 
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utover kommunen for å kunne være på plass så tidlig som mulig når en situasjon oppstår. Fra januar 
2011 ble det opprettet kun et telefonnummer for å komme i kontakt med fallviltgruppen i kommunen. 
Fra dette nummeret kan man bli satt videre til den fallviltkontakten som er nærmest stedet der 
hendelsen oppsto.

Ulike energier som utløses ved viltpåkjørsler

Kjører du på en hjort i 60 kilometer i timen, blir dyret plutselig like tung som en elefant på 
fem tonn i sammenstøtet. Dette viser en undersøkelse fra det tyske ADAC, som tilsvarer det 
norske NAF. 

http://www.nettavisen.no/http:/www1.adac.de/images/Besser%20langsam%20als%20Wild_Fachinformation_1004_tcm8-287011.pdf
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2 Om prosjektet/Handlingsplanen

Bred forankring, helhetstenkning og kombinasjon av flere målrettede tiltak for å oppnå reduksjon i 
viltpåkjørsler. Derfor skal prosjektet” Vilt og trafikk i Hitra kommune” preges av en slik strategi.

Prosjektperioden vil gå fra 2018 – 2022.

Prosjektet skal ha hovedfokus på hjort og rådyr da det er disse artene som eksisterer i stort antall i 
kommunen vår, og som ligger på toppen i påkjørselsstatistikken . Derfor skal prosjektet også berøre 
forvaltning og bestandssituasjon. Her bemerker prosjektgruppa at Hitras topografi, naturgitte forhold 
og trafikkmengde er av en slik karakter at viltulykker alltid vil være et problem.

Alle tiltak må være varige.

2.1 Målsetting

 Redusere antall viltpåkjørsler i kommunen
 Forebygge og tilrettelegg for en bedre sameksistens mellom bilister og vilt
 Sette fokus på vilt som en del av trafikkbildet

2.2 Hovedtrekk

1. Informasjon til trafikanter
2. Fokus på holdning blant bilister
3. Konkrete tiltak for å redusere påkjørsler

2.3 Hovedaktører

Prosjektet skal være et samarbeid mellom Hitra kommune, Hitra Utmarksråd, Statens vegvesen og 
Politiet.
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3 Tiltak for å redusere påkjørsler av vilt 

3.1 Forebyggende tiltak

Informasjonsutveksling

Denne biten går ut på å informere og heve kunnskapen blant våre sjåfører. Publisering av påkjørsels-
statistikk er i seg selv et godt forebyggende tiltak. Her må en stadig jobbe med å få informasjon ut til 
allmennheten, og gjerne via kanaler som ofte blir benyttet av befolkningen.

Informasjonskanaler:

 Informasjonsavisa Hitra.no og Hitra-Frøya lokalavis
 Nettaviser, Hitra-Frøya, adressa mfl.
 Produksjon av filmspot og informasjonsfilm som kan spilles på offentlige steder
 Sosiale medier
 Informasjonshefter

Kontakt mot kjøreskolene, og utdanning av kjøreskolelærere

Viltpåkjørsler må inn i trafikkopplæring av nye sjåfører. I mange områder utgjør viltet en viktig del av 
trafikkbildet. Derfor vil det også være naturlig at kunnskap om viltet og dens oppførsel og forbehold 
mot vilt under ferdsel i trafikken tas inn som den del av kjøreopplæringen. 

Kampanjer

Gjennomføring av kampanjer inspirert av «Vilt på ville veier» av Vilt og trafikk Hallingdal.

Gjennomføres årlig på uvalgt(e) dato(er), der Statens vegvesen har regi i samarbeid redningsetater.
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3.2 Fysiske tiltak

Rydding langs vei

Rydding har vist seg som et effektivt tiltak. Statens vegvesen rygger innenfor sin eiendom, samtidig 
som Hitra kommune og Hitra Utmarksråd organiserer rydding av belter på minimum 10 meters 
bredde. På kjente krysningspunkt bør det ryddes ytterligere. Ryddingen vil fortrinnsvis skje i 
samarbeid med andre ryddeprosjekt. 

Aktiv skilting

Varselskilt om vilt flyttes og plasseres i henhold til endrede trekkruter for hjort. Noen skilt, særlig i 
spesielt utsatte områder utstyres med blinkende lys, med solcelle og batterikasse. Blinking på skiltene 
skrues på og av uregelmessig, dette for å holde oppmerksomheten mot skiltene oppe. Skilt må settes 
opp av Statens vegvesen.

Aktivt skilt (orienteringstavle) på Jøsnøya/Kalvøya, for å advare bilister om at vilt er en vesentlig del 
av trafikkbildet på Hitra, og at dette må hensyn-tas under ferdsel.

Et aktivt skilt i Innerdalen og på Hammerstadsletta i begge retninger, som advarer trafikanter om at 
dette er utsatte strekninger for viltpåkjørsler.

Viltvarslere/skremmere

Det er i flere områder i landet prøvd ut forskjellige vilt- varslere og skremmere. Dette kan være et 
aktuelt tiltak på utsatte strekninger. Et slikt tiltak bør utføres i regi av Statens vegvesen.

Veimerking

Videre vil godt vedlikehold av kvit kantlinje være et godt hjelpemiddel, den vil virke som en 
varsellampe dersom linjen brytes av et vilt foran bilen.
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4 Kostnader og finansiering 

Tiltak Budsjett Ansvarlig
Bruk av sosiale medier og avis 0,- Kommune, Utmarksråd
Informasjonsfilm 50 000,- Samarbeidsprosjekt alle aktører
Arbeid opp mot trafikkopplæringen 0,- Kommune
Møtevirksomhet 5000,- Kommune
Kampanjer, materiell mm. 30 000,- Politiet, Kommune, Statens vegvesen

Rydding Ukjent Statens vegvesen, kommune
Aktiv skilting Ukjent Statens vegvesen
Viltvarsling/skremming Ukjent Statens vegvesen, Kommune

Prosjektet ønsker å favne vidt og få en bred sammensetning av aktører. Dette er en vesentlig 
suksessfaktor.

Prosjektet ønsker å søke samarbeid og finansiering fra flere aktører;

 Kommune/Viltfond

 Statens vegvesen

 Politiet

 Forsikringsbransjen

 Miljødirektoratet

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 Sør-Trøndelag Fylkeskommune

 Trafikksikkerhetsutvalg i Hitra kommune

 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

 Grunneiere
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