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Översikt
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• Permeabilitet, mål och återstående frågor
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Barriärer
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Barriärer

5

Barriärer
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Barriärer ?
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Barriärer
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Barriärer ???
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Barriärpåverkan
Fysiska hinder
(t ex stängsel)

Stängsel, räcken
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Djur som avser
korsa vägen

schablontal: 80% för älg, 60% hjort, 55% för rådjur, 50% vildsvin
barriärverkan = dubbel effekt = närmare 90% ???



mitt- och sidoräcken ????



faktorer som påverkar effektiviteten:
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Störning
(undvikande av
vägområdet)

oklart hur effektivt stängsel förhindrar viltolyckor …

Lyckad
korsning

längd
avslutningar
grindar & väganslutningar
förankring i marken

†
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Trafik
(olyckor)

Îstängslade vägar BÖR anses vara absoluta barriärer
Îvägar med mitträcken bör tills vidare ses som hinder
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Trafik och viltolyckor
Undvikande av vägmiljön


Snöspårningsstudier längs
väg och järnväg



Kvoten mellan spår vid väg
och spår längs
kontrolltransect minskar med
ökande trafik



Fler viltolyckor på vägar med:




hög hastighet
mellanstort trafikflöde

Î dödligheten ökar med trafiken –
men inte linjärt!
Î mycket trafik skapar
barriärer
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Barriärmodell Älg

Potentiella barriärer som djuren inte
kan, vågar eller får korsa fritt i plan

Seiler 2003
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Vägbarriärer
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Effektiva passager ?

Passagers effektivitet


Sandbäddar i passager och
utanför (kontroll)



Kvoten mellan spår genom
passagen och spår i kontroller
ökar med ökande öppenhet

Î klövdjur föredrar ostörda och
rymliga passager
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Potentiella viltpassager
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Effektivt avstånd

Effektivt avstånd
Moose overpass



Hur långt skulle du vilja gå … ?

= Kvadratroten av ditt hemområdes areal …
Seiler, Olsson & Helldin in prep.
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Effektavstånd

Högre effektivitet ger större
område inom vilket passagen
upphäver barriäreffekten

Î Permeabilitet = andel barriärsträcka utan åtgärdsbehov

Figur 32. Exempel på
resultatkarta efter bristanalysen
för älg vid E20 och Västra
Stambanan mellan Laxå och
Finnerödja. Medan det finns flera
mer eller mindre lämpliga
passager för älg längs järnvägen
saknar E20 nästan helt lämpliga
planskilda passagemöjligheter för
vilt. Vägen är stängslad och
försett med mitträcke och
sidoräcken. Både järnvägen och
vägen tillhör de mest
viltolycksdrabbade sträckorna i
Sverige. Foto: Google Maps och
Google StreetView 2014.

29

30

31

32

E20 – inga barriärer

Circuitscape

Circuitscape
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E20 – barriär i befintligt skick
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Circuitscape

E20 – med ny faunapassage vid Hova
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Återstående barriärer

Circuitscape
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Permeabilitetsmål ?
Permeabilitet
= andel barriärsträcka utan åtgärdsbehov



Hur stor permeabilitet ska eftersträvas?




20%, 50%, 80%

Vilka skala ska tillämpas?





lokal
regional
nationell ?



SLOSS-debatten för faunapassager



SMARTa mål behöver utvecklas …
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Tack.
Foto: Tobias Lektell
(www.lektell.se)

