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Abstract 
 
The infrastructure and the traffic that it brings affect wild animals and thus the entire 
biodiversity. The human built up network of cities and connecting roads are major barriers for 
many species in the natural world, making it harder for them to move through the landscape. 
The more roads in a landscape, the more fragmented it gets and with it important habitats get 
degraded.	  Long-term effects from barriers can even have ecological consequences. Ultimately, 
barriers in the landscape can negatively affect the genetic exchange in different populations if it 
totally prevents gene flow between the populations.	  
 
This study is about how green areas are connected in the city of Borås, and where the existing 
possibilities are for larger wildlife to get through or around the city of Borås, using these green 
areas and wildlife passages. I also try to find out where there are possibilities for a better 
connectivity between the greener areas in and around Borås city. 
 
There is a relatively good connectivity between the larger nature reserves in the northern part of 
Borås, but in the eastern, western and southern parts the national highway 40 is a serious barrier. 
To make the connectivity better in the surrounding landscape it would be of interest to build 
wildlife passages to make it easier for wildlife to pass this barrier without ending up in the city. 
Still, more information is needed about the wildlife fencing before more precise suggestions for 
fauna passages can be made – for example a map clearly displaying all the existing wildlife 
fencing. 
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Inledning 
 
Vårt uppbyggda nätverk av trafikleder utgör allvarliga barriärer i landskapet för många arter. Ju 
fler vägar som byggs i vårt landskap, desto mer fragmenteras landskapet och viktiga habitat 
degraderas. Infrastrukturen och trafiken som den medför påverkar vilda djur och på så sätt hela 
den biologiska mångfalden (TRIEKOL 2013). Biologisk infrastruktur handlar om den biologiska 
mångfalden i ett landskapsperspektiv (Calluna AB 2013). På grund av fragmentering och att 
landskapet styckas upp kan de landskapsfragment som blir kvar ibland vara för små för att hysa 
livskraftiga populationer. Transportsystemens miljömässiga påverkan går alltså långt ut i det 
omgivande landskapet och påverkar många olika arter av djur och växter (Helldin et al 2010). 
Förutom att vägar och järnvägar innebär en dödlig fara både för djuret som vill passera och för 
trafikanter har de också en negativ påverkan på många arters naturliga levnadssätt. De utgör 
vandringshinder vid både födosök, årstidsbundna vandringar samt vid parningstider (TRIEKOL 
2013). Till exempel har järnvägar visat sig vara ett vandringshinder för hjortdjur främst då det 
handlar om hög trafikvolym (Helldin et al 2010). Även ostängslade vägar kan ha viss 
barriärpåverkan för älg och annat vilt, då vilstängsel leder till en ökning av den redan stora 
barriäreffekten. Ofta hindrar viltstängsel >90% av älgpassagerna över en väg (Helldin & Seiler 
2002). 
 
Vägars och järnvägars barriärpåverkan beror på flera faktorer som både hindrar och avskräcker 
djur från att ta sig över. Mindre trafikleder utgör främst ett hot för mindre arter, större arter har 
lättare att ta sig förbi dessa. En allmän regel är att ju större och mer trafiktät vägen är desto 
större är barriärpåverkan och därmed drabbas fler arter. Fysiska hinder såsom viltstängsel och 
trösklar i markytan är en sak, men andra störningar kan också hindra djur från att ta sig fram. 
Det kan till exempel röra sig om trafikbuller, strålkastarljus och markvibrationer (Helldin et al 
2010).  
 
Om trafiknätet utgör riktigt allvarliga spridningshinder kan det bidra till långsiktiga 
barriäreffekter som kan ha ekologiska konsekvenser. I förlängningen kan det genetiska utbytet 
påverkas negativt genom att barriärerna i landskapet totalt hindrar genetiskt flöde mellan olika 
populationer (Helldin et al 2010). Landskapsfragmenteringen, och den förlust av livsmiljöer som 
den medför, kan i dagens samhälle beskrivas som ett av de stora hoten mot biologisk mångfald i 
världen (Ebenhard 2008). Barriärpåverkan från trafiknätverket är att betrakta som ett betydande 
miljöproblem. Beslut att bygga bort vandringshinder och satsa på en grön infrastruktur främjar 
allmänt sett ekosystemets funktioner och ligger i linje med såväl målsättningarna för EU:s 
habitatdirektiv som arbetet för att uppnå våra nationella miljömål och för att bevara den 
biologiska mångfalden i enlighet med konventionen för biologisk mångfald (Ebenhard 2012). 
 
 
Syfte och mål 
Detta projekt handlar om den biologiska infrastrukturen i Borås med inriktning på hur storvilt 
tar sig fram i landskapet. Storvilt definieras som hjortdjur, vildsvin och stora rovdjur. 
Undersökningen handlar om vad det finns för befintliga möjligheter för storvilt att ta sig igenom 
eller förbi Borås stad. Hur ser det ut idag och var finns det eventuella brister? Hur kan den 
biologiska infrastrukturen för storvilt förbättras i Borås stad? Dessa frågor har varit centrala 
under arbetets gång. 
 
Bakgrunden ligger i Borås Grönområdesplan, som syftar till att viktiga grönområden ska 
samverka och utvecklas tillsammans med den pågående exploateringen av staden. I 
Grönområdesplanen ingår även att värna om områden som är känsliga ur ekologisk synpunkt; 
d.v.s. viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och andra miljöer för både 
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djur och växter gentemot negativ påverkan på dessa områden (Borås Stad 2011).  
 
I projektet har jag undersökt, som ett projektarbete åt Borås Stad, hur den biologiska 
infrastrukturen ser ut för storvilt samt var det finns möjligheter till förbättring. Jag har utgått från 
de gröna stråk som redan finns utritade och beskrivna i Borås Grönområdesplan Inventering 
(Remiss 2013). Detta är en inventering av Borås kommuns grönområden, med inritade pilar för 
viltstråk samt hur människor kan ta sig ut till friluftsområden.  
 
Arbetet har som mål att förmedla en helhetssyn, där kartstudier har varit den centrala metoden 
för att nå fram till resultat och förbättringar till hur situationen ser ut idag. Syftet är också att ta 
fram exempel på några konkreta åtgärder och förbättringar för den biologiska infrastrukturen i 
Borås. 
 
 
Bakgrund 
 
Storvilt och faunapassager 
Det finns olika typer av faunapassager, såsom portar, övergångar och undergångar (tunnlar). Det 
gemensamma för dem är att de är byggda över eller under en väg och har naturliga inslag (se 
tabell 1). Övergången har som mål att fungera som en fortsättning av landskapet, från ett område 
till ett annat (se figur 1) (Vägverket/Banverket 2005). 
 
Många faunapassager kan användas av flera olika djur, där älg och rådjur ofta är paraplyarter för 
gruppen storvilt. Ett bra exempel är viltportar, eller ännu bättre viltbroar eller ekodukter. 
Viltportar måste dock vara vida och öppna för att älg ska använda dem och i viss mån för rådjur. 
Grävling och räv använder dock frekvent tunnlar och portar, efter en initierande fas på några 
månader upp till ett år (Olsson 2007). 
 
 
Tabell 1. Definitioner av olika faunapassager. (Vägverket/Banverket 2005, Demker 2009) 

Typ av faunapassage Definition 

Ekodukt 
Konstgjord bro med planterad 
växtlighet. Landskapet fortsätter 
opåverkat över trafiken 

Landskapsbro 
Vägen går som en bro på pelare 
över landskapet. Landskapet 
fortsätter opåverkat under trafiken  

Viltport Vägport/tunnel anpassad till djur 

Viltbro Vägbro anpassad främst till djur, 
men delas även av fordon 

Viltsluss Öppning i viltstängsel för att djur 
ska kunna slussas över vägen 
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Figur 1. Till vänster en ekodukt i Frankrike. Foto: J. Carsignol. Till höger en viltbro norr om Udevalla. Foto M. Olsson. 
 
 
Stora rovdjur (björn, lo, varg, järv) rör sig över stora områden. De har alla ökat i Sverige (utom 
järv) och deras hemområden är oftast tusentals hektar. För varg, lo och björn visar studier att 
andelen väg i deras hemområde påverkar dödligheten, ju mer vägar desto högre är dödligheten. 
Både varg och lo påverkas av andelen väg per ytenhet. Områden med tätare vägnätverk än 
25km/km2 fungerar mycket dåligt som revir för varg (Vägverket/Banverket 2005). 
Vildsvinet är nattaktivt och rör sig i flockar över stora ytor i landskapet. De förflyttar sig mest 
under vintern, och stammen av vildsvin ökar i Sverige. De är även störningskänsliga, och 
tillsammans med den stadiga ökningen kan det bli nödvändigt med fler faunapassager främst för 
att minska antalet olyckor på vägarna. Grävling och räv använder relativt stora områden i 
landskapet. De är revirhävdande och använder sig oftast av invanda stigar och gröna korridorer. 
De lär sig snabbt att använda viltpassager och enkla lösningar som tunnlar fungerar väldigt bra 
(Vägverket/Banverket 2005). 
 
Dagligen rör sig älgar över landskapet, antingen kortare eller längre sträckor. Rörelserna kan vara 
inom ett bestämt område eller från en punkt till en annan, och utifrån detta kan man skilja 
mellan tre olika typer av älgar, detta kan vara olika stadier i livet eller olika typer av beteenden 
hos olika individer. De stationära älgarna har ett så kallat hemområde (ca 10-100 km2) och 
befinner sig i detta område året runt. De övriga två typerna är utvandrande älgar, som gör en 
engångsvandring, exempelvis från födelseområdet, och den sista typen är årstidsvandrande älgar 
som regelbundet vandrar mellan sommar och vinterområden (Helldin & Seiler 2002). 
 
Två gånger i år (2013) har varg förvirrat sig in i Borås stad, en gång i mitten av februari och en 
andra gång i början av april. I februari hade vargen tagit sig in i de centrala delarna nära sjukhuset 
(Claesson 2013). I början av april befann sig vargen en tid utmed väg 40, och sprang på vägen i 
riktning mot Ulricehamn. Det kan ha handlat om samma varg som två gånger råkat hamna i 
staden, men troligare är kanske att de båda var unga vargar. Unga djur anses vara mer oerfarna 
och beger sig ut på långa vandringar för att hitta sina egna revir efter att de lämnat föräldrarna 
(Grahn-Hinnfors 2013).  
 
Alla arter kan drabbas av fragmenteringen, men det är inte ovanligt att det är just arter som också 
är av ekonomisk betydelse, till exempel vilt som har jaktvärde eller rödlistade arter som är mycket 
viktiga ur naturvårdssynpunkt. Miljösatsningar inom detta område är därför nödvändiga, dels ur 
en samhällsekonomisk synpunkt men även för att över huvud taget kunna uppnå både nationella 
miljömål och mål enligt internationella miljörelaterade konventioner (Helldin et al 2010). 
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Material och metod 
 
Borås stad 
Borås är en gammal stad som grundades redan år 1621 – staden ligger i Västsverige, ungefär 45 
minuters bilfärd från Göteborg, i en folktät kommun på över 100 000 invånare (se figur 2). Borås 
kommun är landets trettonde största kommun, och är en central knutpunkt med i sin närhet 
förutom Göteborg även Jönköping och Varberg. Den nordligaste av de Halländska åarna, 
Viskan, rinner genom centrala Borås och tillsammans med närheten till flera större 
naturområden och sjöar gör detta Borås till en stad där det är nära till naturen (Borås Stad 2013).  
 
 

 
Figur 2. Borås läge i Sverige. (© 2013 Google Inc., Google Maps™ mapping service) 
 
 
Genom Borås går också flera mycket viktiga förbindelser till andra större städer, staden står med 
sitt läge i förbindelse både med norr och söder samt öster och väster. Tre riksvägar går igenom 
Borås, riksväg 40, 41 som övergår i riksväg 27 samt två järnvägsspår. Detta gör även Borås till en 
stad där stora mängder trafik passerar dagligen. Riksväg 41 går mot Varberg och riksväg 42 går 
mot Trollhättan och Vänersborg. Riksväg 40 och 27 går gemensamt från Göteborg i riktning 
mot Borås men i staden viker 27 av mot Karlskrona och 40 mot Jönköping (se figur 3).  
 
Storvilt strövar naturligt över stora områden och detta påverkar trafiken. Viltstängsel anses vara 
den mest effektiva åtgärden mot viltolyckor och befintliga studier visar att olycksrisken kan 
reducera älgolyckor med 80 % och rådjursolyckor med 55 %. Det är dock möjligt att 
olycksrisken ökar vid viltstängslets slut, samt att enskilda djur lyckas ta sig över stängslet och då 
är olycksrisken mycket hög (Seiler & Helldin 2004). Viltstängslen utmed både väg 40, 41 och 27 
runt Borås påverkar mobiliteten av storvilt i landskapet.  Stängsel som inte upphör gör att djuren 
vandrar utmed stängslen för att hitta en passage eller en lucka där de kan ta sig över. Misslyckas 
de att hitta en passage över vägen kanaliseras de in till staden (Pleym 2013). 
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Figur 3. Från vänster till höger: Riksväg 27, 40 och 41 är alla viktiga trafikleder som går genom Borås. (Wikimedia Commons 
2013) 
 
 
Metod 
Arbetet bestod i att göra en enkel landskapsanalys genom att definiera befintliga 
passagemöjligheter för storvilt inom Borås stads gränser. Jag har baserat min undersökning på de 
kartor som finns i Borås Stad Grönområdesplan Inventering (2013).  
 
Studieområde är Borås stad, från de bebyggda delarna till och med stadsgränsen. Arbetet är 
delvis fältbaserat, men den mesta information som använts kommer från kartor samt flyg- och 
satellitbilder från internet-sidor, både från Google Maps (www.maps.google.se) och 
www.hitta.se. Gratisprogrammet Google Earth har även använts som kartredskap och för att 
undersöka befintliga passager och grönområden kopplade till eller i anslutning till Borås. Jag har 
undersökt de passager som märkts ut på de olika enskilda kartorna i inventeringsdelen av 
Grönområdesplanen. Sedan har jag matchat dessa passager och grönområden med satellitdata 
från internet, för att se att jag hittar dem samt om de fortfarande finns tillgängliga. Därefter har 
jag ritat ut övriga passagemöjligheter mellan de befintliga grönområdena jag tyckte verkade 
rimliga utifrån flygbilder. Jag har även antecknat de passager som verkade speciellt svåra att ta sig 
igenom. Detta baserade jag förutom på flygbilder på information och bild genom att använda 
funktionen ”gatubild” på Google Maps och hitta.se. 
 
Fältarbetet gjordes under tre dagar på plats i Borås, via cykel, som en komplettering till 
kartstudierna. När det gäller vissa grönområden- och spridningspassager – där information från 
satellitkartorna saknas – undersökte jag kvaliteten på området samt/eller om det var möjligt för 
storvilt att passera viss terräng eller vissa vägar. Det var också nödvändigt att i verkligheten 
undersöka ifall det fanns möjlighet till anslutning mellan vissa områden, eller hur en eventuell 
anslutning kunde se ut. 
 
För att ta reda på hur situationen såg ut vad det gäller viltolyckor i Borås, samt vilka djur som var 
orsak till olycka, ringde jag Trafikverket i Göteborg. Från trafikverket hörde jag mig också för 
om det fanns exakt information angående viltstängsel; vilka vägar som hade viltstängsel samt hur 
nära staden de upphörde. 
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Tomas Göransson (GIS-ansvarig, Borås kommun) skickade mig två kartor som jag kunde 
använda till att ta fram resultat. Med hjälp av programmet Paintbrush har jag i kartorna ritat in de 
befintliga passagemöjligheterna för storvilt och markerat de områden där det finns brister i den 
biologiska infrastrukturen. 
 
 
Resultat 
 
Borås är en stad som omges av större naturområden: Rya Åsar är ett naturreservat nordväst om 
staden och öster om Öresjö breder Kypeterrängen ut sig. De omgivande trafiklederna är de 
huvudsakliga barriärerna för storvilt och delar upp staden och det omgivande landskapet i 
avskilda områden (se figur 4). Det kan vara svårt eller i vissa fall omöjligt för storvilt att förflytta 
sig mellan dessa områden. 
 
Inne i tätorten finns ett antal parker och andra gröna områden, där Annelundsparken i centrala 
Borås är den största. Dessa områden kan fungera som tillflykt och skydd för mindre däggdjur 
men för storvilt är dessa områden små och det finns inga anslutningar till andra större 
naturområden. Desto större möjligheter finns det för storvilt att röra sig i landskapet runt om 
och i Borås förorter, bäst är det runt Öresjö (norra Borås) som Viskan rinner från (se figur 5). 
Utmed södra Öresjö finns en mycket viktig passagemöjlighet för storvilt att röra sig mellan Rya 
Åsar och Kypeterrängen, vilken på så sätt binder samman dessa två viktiga naturområden i 
landskapet. Även i västra Borås (norr om väg 40) har storvilt goda möjligheter att röra sig mellan 
olika områden (se figur 5). 
 
 

 
Figur 4. Borås trafikleder går genom staden som ett kors (riksväg 27, 40 och 41) och dessa trafikleder är de huvudsakliga barriärerna 
för storvilt i landskapet, och gör att landskapet blir uppdelat i specifika områden. De markerade ringarna (i rött) är de områden i 
landskapet som storvilt har svårt att röra sig mellan. (© 2013 Google Inc., Google Maps™ mapping service) 
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Figur 5. De gröna pilarna representerar de befintliga viltpassager som finns för storvilt i Borås stad. Grå linje med prickar avser 
viltstängsel, röda kryss där det är svårt för vilt att ta sig över vägen och frågetecken där det saknas uppgifter om viltstängsel. (Borås Stad 
2013) 
 
 
Det finns inga speciellt byggda viltövergångar eller passager anpassade till storvilt i eller runt 
Borås. Det finns däremot tunnlar och övergångar över enskild väg byggda för att gående och 
cyklister ska kunna ta sig fram, och dessa kan även djur använda sig av (se figur 6),. 
Övergångarna finns över de flesta större trafikleder och skiftar i kvalitet och storlek. Tunnlarna 
och övergångarna kan användas av exempelvis rådjur, grävling och i vissa fall vildsvin för att ta 
sig fram, men de är ofta för små för älg. 
 

?	  

?	  

Rya	  Åsars	  
naturreservat	  

Kypeterrängen	  

Öresjö	  

Väg	  
40	  

Viskan	  
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Figur 6. Denna cykelväg under enskild väg i östra Borås kan även användas av storvilt, exempelvis rådjur, grävling och räv. Foto: T. 
Nordén 
 
 
Få järnvägar har viltstängsel i Sverige. Det finns inga viltstängsel utmed de järnvägsspår som går 
genom Borås tätort, inte heller utmed de som går genom kommunen. De stängsel som existerar i 
anslutning till järnvägen är de som finns i tätorten för att skydda och förhindra att människor tar 
sig ut på spåret. Det finns däremot viltstängsel utmed de stora trafiklederna som går genom 
Borås stad, både utmed väg 40, 41 och 27. Detta viltstängsel slutar när tätorten börjar, men 
stängslet fortsätter även in ungefär 150 meter på anslutande vägar enligt Maria Persson, 
Trafikverket Göteborg. 
 
De rapporterade viltolyckor som skett i Borås kommun förra året var totalt åtta stycken, och 
samtliga skedde med älg (se tabell 2). Tre av dessa olyckor skedde på väg 180, i nordvästra delen 
av kommunen, länsvägen går från Borås mot Alingsås och vidare mot Trollhättan.  
 
 
Tabell 2. Utdrag ut Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) för viltolyckor i Borås 2012. (Borås Stad, Tekniska 
Förvaltningen 2012) 
Typ av väg Position 

Statlig, 1700 Säker position, vid enskild väg Kulla 1, 
Dalsjöfors 

Statlig, 1610 Säker position, ca 1 mil sydväst om Svaneholm 
Statlig, 180 Säker position, väg 180, Sandhult 
Statlig, 180/Alingsåsvägen Osäker position, väg 180, strax innan Hedared 
Okänd Ej möjligt att ange position 
Statlig, 27 Säker position, Borås, väg 41 
Statlig, 180 Säker position, Nåsbacken, väg 180, Sandhult 

Statlig 1700 Säker position, ca 200 m väster om 
Slätthultskorset 
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Diskussion 
 
Jag visar i min undersökning att det finns goda möjligheter för storvilt att passera förbi eller 
delvis igenom norra Borås, men i de östra, södra och västra delarna är riksväg 40 en kraftig 
barriär. Här är viltstängslet ett stort hinder för spridning. Det är viktigt att de kontinuerliga 
grönområden som existerar får vara kvar och undanhållas från exploatering. Extra viktigt är det 
också att de passager som existerar, speciellt mellan Rya Åsar och Kypeterrängen (söder om 
Öresjö) finns kvar för att behålla landskapets ekologiska funktion och den naturliga 
spridningsväg som finns där. Den gröna korridor som existerar utmed Viskan i samma område 
(vid Rya Åsar) är också mycket viktig att behålla, stora delar av ån har bebyggelse ända ut intill 
vattnet vilket gör det svårt för djur att ta sig dit. 
 
Vad gäller spridningsmöjligheter för storvilt är en förtätning av Borås stad att föredra framför en 
utbredning av staden. De gröna stråk och passager i de mer bebyggda delarna av staden är 
viktiga, men storvilt är anpassade till och föredrar större områden. Det som gör att det finns en 
risk att de förirrar sig in i staden beror troligtvis på dåliga passagemöjligheter utanför de 
bebyggda delarna i kommunen. Viltstängslen utmed både väg 40, 41 och 27 runt Borås gör att 
landskapet bli oerhört fragmenterat och detta är uppenbarligen ett visst problem, vilket framgår 
av att två vargar i år hamnade mitt i Borås centrala delar under senvintern och tidig vår. 
 
 
Förbättringar och åtgärder 
För storvilt är det bästa att försöka sammankoppla stora naturområden med varandra via 
faunapassager istället för att fokusera på hur de kan ta sig ut ur staden ifall de förirrar sig in där. 
Det är bäst att underlätta för storvilt att ta sig till och från olika områden och därmed förhindra 
att de av misstag kommer in i staden. Det största hindret i landskapet för storvilt är riksväg 40 
som skär horisontellt genom staden. 
 
Det är svårt att ge klara besked om exakt vilka konkreta åtgärder som är viktigast och bör göras 
för att underlätta den biologiska infrastrukturen för storvilt. I Sverige finns ingen kartläggning av 
viltstängslens förekomst, och det är heller inte bokfört när olika stängsel sattes upp, vilket gör 
det svårt att jämföra tiden före och efter uppsättning av stängslen (Seiler & Helldin 2004). 
Trots detta vill jag ge några riktlinjer för hur den biologiska infrastrukturen för storvilt kan 
förbättras i Borås stad: 
 
 

1. Förbättring av befintliga övergångar och passager 
 

De passagemöjligheter som finns över riksväg 40 är de som förekommer närmare tätorten, det är 
främst cykel- och gångvägar anpassade till människor. Dels tunnlar men också broar som 
övergångar, men de är inte optimala. Passagerna skulle med fördel kunna göras om för att bli 
mer attraktiva som övergång för storvilt, till exempel kan man ha en eller två korridorer med 
växlighet längs sidorna av övergången, på liknande sätt kan man göra tunnlar mer attraktiva 
genom att ge dem ett mer öppet och naturligt utseende. Hård beläggning som betong kan till 
exempel ersättas med jord eller grus. 
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2. Viltpassager över riksväg 40 och 27 
 
Det bästa skulle vara att underlätta för djuren att ta sig förbi de stora trafikleder som för 
närvarande leder dem in i Borås. Stora djur borde kunna ha en möjlighet att ta sig över till 
riksväg 40 innan de kommer in i staden, eller de bebyggda delarna av staden. Det bästa skulle 
vara att se till att det fanns minst en övergång för storvilt att ta sig över den vägen inom 
kommunen, exempelvis en ekodukt eller en viltbro. Detta gäller speciellt riksväg 40 i östra och 
västra Borås, men även riksväg 27 i söder. Ett förslag kunde vara att börja med att planera att 
bygga en eller två viltbroar och sedan utvärdera dessa. Hur ofta används de av djur i kommunen? 
Det är viktigt att man bygger större viltpassager där de behövs och där de kan vara till störst 
nytta. För att utvärdera användandet av en faunapassage kan man exempelvis använda sig av en 
videokamera, åtelkamera eller infraröda kamera. 
 

 
3. Viltslussar 

 
En annan åtgärd som man kan vidta är öppningar i viltstängslet, så kallade viltslussar. Detta 
skulle innebära en öppning i barriären och bidra till lättare passagemöjligheter, dock är det 
nödvändigt att påbjuda sänkt hastighet och göra bilister uppmärksamma på passagen. Det är 
även viktigt med tydliga skyltar och information för att undvika olyckor.  

 
 

4. Vidare information om viltstängsel och viltolyckor 
 
Det nödvändiga steget för att fortsätta med arbetet för förbättring skulle vara att undersöka 
förekomsten av viltstängsel utmed de huvudsakliga vägar som går genom Borås. Andra typer av 
stängsel kan även innebära ett hinder, exempelvis stängsel för tamboskap, men detta är ett 
mindre hinder för hjortdjur än viltstängsel. Tillräcklig information om detta är en nödvändig del i 
planeringen av att förbättra den biologiska infrastrukturen och komma fram till konkreta förslag 
eftersom viltstängsel är en av de störst utbredda barriärerna. 
 
Det är även av stort intresse att undersöka vilka vägar som är mest olycksdrabbade och vilka djur 
som orsakar dessa olyckor, eller flest av dem. Det djur som orsakar mest olyckor på vägarna har 
eventuellt störst population i kommunen, eller är det djur som tar stor eller störst skada av 
barriärerna i landskapet. Av utdraget från Strada skedde alla rapporterade viltolyckor under år 
2012 i Borås med älg. Detta kan betyda att älg, förutom att vara det djur som rör sig över de 
största områdena, förekommer mest i kommunen. Där det förekommer flest olyckor borde det 
vara viktigast att utföra åtgärder för att förändra detta.  
 
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis är den biologiska infrastrukturen god för storvilt i norra Borås, och mellan 
Rya Åsar och Kypeterrängen finns här en viktig förbindelse. Viltstängsel utmed de största 
trafiklederna utgör det största hindret för storvilt att förflytta sig i landskapet. Det finns för 
närvarande inga anpassade viltövergångar över dessa vägar. För att underlätta för storvilt skulle 
faunapassager med fördel kunna byggas, exempelvis viltbroar eller ekodukter, dels i sydöstra 
samt i sydvästra Borås, i synnerhet över riksväg 40. Detta skulle öka framkomligheten för djur i 
landskapet och binda samman de södra områdena med de mer nordligt belägna delarna. 
Faunapassager över riksväg 40 skulle förhoppningsvis leda storvilt över vägen istället för att de 
som nu riskerar att kanaliseras in i staden. En central punkt är mer och exaktare information om 
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viltstängslens placering i kommunen samt om antalet viltolyckor i kommunen innan man går 
vidare med fortsatt planering av faunapassager. 
 
 
 

Tack till 

Detta examensarbete är ett samarbete med Borås Stad. Jag skulle speciellt vilja tacka Jenny 
Pleym, kommunbiolog och min handledare vid kommunen, samt Johanna Thorén för mysigt 
boende under de dagar då jag jobbade i fält i staden. Tack för att ni varit vänliga, positiva och 
hjälpsamma mot mig under projektets gång.  
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