


Aktuelle tiltak mot hjortepåkøyringar

• Siktrydding
• Viltgjerder
• Tradisjonelle fareskilt
• Under/overgangar
• Kombinasjon av fleire tiltak
• Hjorteviltregisteret – viktig for prioritering
• Dynamiske fareskilt 



Prosjekt dynamisk hjorteskilting

• Teste ut og dokumentere effekten av 
«dynamiske» fareskilt for hjort.

• 7 strekningar i Sogn og Fjordane
• Strekningar med høg frekvens og god 

dokumentasjon 
• Eiga kontrollstrekning for kvar skiltstrekning 

der det ikkje skal gjerast tiltak



Dynamiske hjorteskilt

• Systemet utvikla av IMSA Knowledge Company AS
• Fareskilt med vekselblinkarar
• Vekselblink blir aktivert av SMS frå ei datamaskin 
• Vert aktivert ved statistisk høg risiko
• Har vert prøvd ut på ei strekning for elg
• Kostnad ca 2,1 mill kr – finansiering:

– Statens Vegvesen har løyvd 1, 5 mill
– Kommunale viltfond 210 000



Oversikt Strekningar

1. Florø: Brandsøy
2. Lavik (Høyanger): Ringreida-Alvera
3. Lærdal: Eriflaten
4. Eid: Bjørhovde-Naustdalsvika
5. Kaupanger (Sogndal): Valeberg-Travbane
6. Førde: Erdal
7. Stryn: Kyrkjeeide



Florø: Skiltsone Brandsøy

• Frå slutten av industriområde ved Botnastranda til Busetnad i Brandsøysundet
• Skildring: Skog, innmark og busetnad, flatt, ein sving
• ca 1.7 km, 106 påkøyrsler sidan 1999, ca 6.2. i året, 3.7 per km
• Skilt frå Florø/vest kan setjast opp ved slutt av Botnastranda industriområde, 2-300 

meter i forkant av steinbrotet på oppside veg
• Skilt frå Brandsøysundet/aust kan setjast opp rett etter avkøyrsle til Solheim, 

Brandsøyvegen 548
• Datakvalitet god
• Vurdering: Flest registreringar, høg årleg frekvens, ganske høg per km
• Lokal kjentperson Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter



Florø: Kontrollsone Havikbotn

• Kontrollsone Havikbotn
• Frå rundkøyring Gaddevåg til avkøyrsla til Industriområde Botnastranda
• Busetnad og skog
• ca 2 km, 70 påkøyrsler sidan 2000, 4.4 i året, 2.2. per km
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