Informasjon fra Averøy kommune om:

Påkjørsel av vilt – hva gjør jeg?
Ved alle påkjørsler der det har vært kontakt mellom kjøretøy og hjortevilt, rev eller
grevling er det påbudt å varsle politiet på tlf 02800.

Når ulykken har skjedd:
1. Ved personskade gi førstehjelp/ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
2. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
3. Merk stedet nøyaktig der dyret ble påkjørt med et viltbånd, en plastpose, refleksvest e.l.
Er det påkjørte viltet i live, - la det være i fred og ikke nærm deg. Merk da stedet der du er.
Gå aldri etter et skadet vilt. Det vil redusere sjansene for å få avlivet det.

Hva skjer så?
1. Er viltet i live ringer politiet til en av
kommunens ettersøksjegere som rykker ut til
stedet.
2. Ettersøksjegeren ringer til deg og spør om
påkjørselstedet og annen informasjon for å
kunne utføre ettersøket etter det påkjørte
dyret på en best mulig måte.

Er viltet dødt varsler politiet til Statens
vegvesen som sender ut mannskap for å hente
dyret.
Du skal ikke ta med deg påkjørt vilt. Det vil
medføre mye ekstra ressursbruk med leting
for de som er kalt ut for å hente dyret.

Skade på bilen?
3. Vær derfor tilgjengelig på telefon etter
påkjørselen.

«Det er svært viktig at påkjørselstedet
er nøyaktig merket slik at
ettersøkshunden kan settes på sporet av
det påkjørte dyret»
[Siter kilden din her.]

Meld fra til forsikringsselskapet ditt om
viltpåkjørselen dersom det er skade på bilen.
Vanligvis er det ikke bonustap og egenandel
ved bruk av kaskoforsikring ved en
viltpåkjørsel, men dette kan variere mellom
forsikringsselskapene. Politiet loggfører
opplysningene du gir når du melder fra om
viltpåkjørselen. Forsikringsselskapet henter ut
disse opplysningene fra politiloggen.
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Kommer du kjørende og ser dette skiltet? - Sett ned farten og vær varsom, - her er det en ettersøksjeger med
hund som søker etter et påkjørt vilt. Holder hunden på å søke i veibanen, vent og la den få arbeide.

Noen råd for å unngå påkjørsel av vilt:
Grupper av dyr
Hjortevilt holder ofte sammen i små flokker. Ser du ett dyr krysse veien, er det derfor sannsynlig at
det kommer flere. Senk farten og se om det kommer flere dyr. Det viktig at du ikke blir så fokusert på
det ene dyret du har unngått, at du i stedet treffer det neste dyret som krysser veien.

Økt hastighet gir flere ulykker
Antallet viltpåkjørsler øker, og høyere hastighet på veiene er en medvirkende årsak. Kjører du i 70
kilometer i timen i stedet for 80, minsker risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra
Transportøkonomisk institutt.

Vær oppmerksom ved grålysning og solnedgang
De fleste ulykkene skjer fra kl 06-10 på morgenen og fra kl 18-01 på kvelden. Vær derfor spesielt
oppmerksom og senk gjerne farten litt i disse periodene.

Ha merkebånd i bilen
Merkebånd for viltpåkjørsler får du på bensinstasjoner og på kommunens servicekontor.

Påkjørt hjort med store indre skader som ble sporet opp med ettersøkshund og avlivet.
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