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Reflexmärkning av rådjur

av Katja Jingryd

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
Vilt på våra vägar är inget nytt problem, snarare ett som vi sedan länge har fått

acceptera att vi har. Av viltolyckorna är det rådjursolyckoma som har visat den

största Ökningen -- en faktor tre på tioårsperioden 1984 till 1993. Ett vanligt skäl

till olyckan är sannolikt att bilisten inte ser djuret i tid. En möjlig lösning skulle

därför kunna vara att göra rådj uret lättare att upptäcka genom att förse det med ett

reflexhalsband, vilket sker i ett speciellt foderbord.

För att komma åt fodret måste rådjuret sträcka in huvudet genom en av fyra

öppningar, varav två är riggade med reflexband och två är tomma. För att undvika

att ett och samma djur får fler än ett halsband är de två riggade öppningarna för-

sedda med en akustisk varningssignal. Reflexhalsbandet är tillverkat av syrafast

ståltråd i en tunnel av reflexband och utformat som en öppen ögla som glider av

om rådj uret skulle råka fastna i något.

Projektet delades upp i två steg, varav det första var en probleminventering.

Denna syftade till att undersöka grundförutsättningama för reflexmärkning av

rådjur i termer av foderbordets funktion, den allmänna attityden hos trafikanter

och jägare, eventuella etiska problem och administrativa perspektiv. Steg två

skulle innebära ett fullskaleförsök för att studera den eventuella trafiksäkerhets-

effekt som åtgärden medför. Denna studie redovisar endast steg 1.

Försöket förlades till Brokinds Gods, ca 27 km söder om Linköping. En video-

kamera övervakade foderbordets funktion kontinuerligt i nästan tre månader och

totalt 15 reflexhalsband placerades ut. Det viktigaste som framkom i filmningen

var att varningssignalen uteblev vid ett flertal tillfällen, samt att det fanns djur som

fortsatte att äta trots den ihållande och obehagliga signalen. I båda fallen fick dju-

ret i fråga ännu en reflex om halsen.

För att klargöra allmänhetens inställning framtogs en enkel enkät som skick-

ades ut till slumpmässigt valda personer i 600 exemplar och svarsandelen blev ca

70 %. Att man syns bättre med reflex är ett faktum och av de tillfrågade är ca

60 % positivt inställda till idén att reflexmärka rådjur. Det föreligger dock en oro

för att djuren åsamkas obehag. Även flera av dem som lämnat positiva åsikter

tyckte att det finns enklare och bättre metoder. Många är skeptiska eftersom rådju-

ren ofta dyker upp mycket snabbt. Risken är stor att man inte hinner stanna och i

ett väjningsförsök hamnar i diket med värre skador som följd.

Opinionsundersökningen gav vid handen att drygt hälften av de tillfrågade är

generellt positivt inställda till idén varför utgången tolkas som övervägande posi-

tiv. Foderbordets funktion visade sig dock inte vara tillfredsställande. På grund av

detta samt den milda vintern kunde endast ett fåtal djur förses med reflexer. För

att kunna påvisa någon trafiksäkerhetseffekt av statistisk signifikans måste ett stort

antal djur i ett stort men väl avgränsat område förses med halsband.
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II

Vår uppfattning är därför att om försöket skall fortsätta bör:

0 det nya foderbordet funktienstestas,

0 fullskaleförsöket utföras i privat eller kommunal regi och eventuellt utvärde-

ras av VTI.
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1 Bakgrund
Vilt på våra vägar är inget nytt problem, snarare ett som vi sedan länge har fått

acceptera att vi har. På de värst drabbade vägavsnitten sätter Vägverket upp vilt-

stängsel, men detta är tyvärr ett kostsamt sätt att hålla djuren på avstånd. Olika

metoder för reducering av viltolyckor utvärderades i det så kallade VIOL-projektet

(Vägverket, 1980), som drevs i Vägverkets regi under 1970-talet. Ett alternativ

som föreslagits är att skrämma bort djuren från vägen genom att sprida ut

doftrepellenter (Rosengardten, 1979). Denna metod är kostnadseffektiv men har

vid senare försök, med bland annat syntetiskt framställd vargurin, visat sig vara

svår att få att fungera. Ett annat angreppssätt skulle kunna vara att undvika att

locka djuren till vägen, det vill säga genom att vintertid låta bli att salta eller att

salta med icke attraktivt salt. Hur stor inverkan just saltningen har på viltets

vandringar över våra vägar har dock inte klarlagts. Rådjuren har en inneboende

vandringsmekanism, så oavsettvargurin eller avsaknad av salt, kommer de ändå

att korsa vägar.

Under tiden möter allt fler älgar, rådjur och renar döden i trafiken. Av dessa är

det rådjursolyckorna som visat den största ökningen -en faktor tre på tioårs-

perioden 1984 till 1993, se figur 1 nedan.
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Figur 1 Totalt antal rådjursolyckor i Sverige under åren 1984-1993. Upp-
gifterna är hämtade ur Vägverkets olycksdatabank och avser det
statliga vägnätet.

Ett vanligt skäl till olyckan är sannolikt att bilisten inte ser djuret i tid; kontras-

ten mellan djur och bakgrund i grynings- eller skymningsljus är liten, och även i

en mötessituation i mörker är synbarheten av ett föremål på vägen ofta dålig. En

möjlig lösning skulle därför kunna vara att göra rådjuren lättare att upptäcka.

Detta inspirerade redan 1984 innovatören Anders Andersson till att börja utveckla

den idé som sedermera resulterade i en foderbordskonstruktion i vilken ett gäs-

tande rådjur blir försett med ett reflexhalsband. Borås kommun, en av många med

en hög frekvens rådjursolyckor, nappade på idén och satte vintern 1993/94 ut tio

reflexautomater i olycksdrabbade områden. Projektet fångade Vägverkets intresse

och VTI förelades att göra en oberoende utvärdering av den så kallade

Boråsmodellen .
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2 Boråsmodellen

Foderbordet består i princip av en matskål omgårdad av fyra skivor med utskurna

öppningar, se figur nedan. För att komma åt fodret måste rådjuret sträcka in huvu-

det genom någon av öppningarna, varav två år riggade med reflexhalsband och två

är tomma. För att undvika att ett och samma djur får fler än ett halsband år de två

riggade öppningarna försedda med en fotocell som utlöser en pipsignal om det

annalkande rådjuret redan har ett halsband på sig. De redan märkta djuren får

istället äta på någon av de origgade sidorna.

 

Figur 2 Foderbordets konstruktion.

Vad gäller själva reflexhalsbandet är det tillverkat av syrafast ståltråd i en

tunnel av reflexband av högsta kvalitet. Det är utformat som en öppen ögla som

glider av om rådjuret skulle råka fastna i taggtråd eller i en gren.
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Figur 3 Renexhalsbandet.

Stödutfodring av rådjur vintertid bedrivs praktiskt taget Överallt där sådana

finns, så även i Borås kommun. Vanligtvis sköts utfodringen av traktens mark-

ägare och/eller jägare. Genom att periodvis ersätta de vanliga foderhäckar som är

placerade så att djuren ofta korsar en väg eller gata, mot reilexautomater, har

reflexmärkningen kunnat ske utan alltför stort intrång i den ordinarie rutinen. Den

extra tillsyn som krävts för bland annat påfyllning av reflexband har i regel inte

varit något problem eftersom reducering av trafikskadat vilt ligger i både

markägarnas och jägarnas intresse.
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3 Syfte
Projektet delades upp i två steg, varav det första var en probleminventering som

genom att besvara följ ande frågor i huvudsak syftade till att undersöka grundförut-

sättningama för reflexmärkning av rådjur.

0 Fungerar den befintliga foderbordskonstruktionen tillfredsställande rent tek-

niskt, eller bör den utvecklas ytterligare?

0 Vilken är den allmänna attityden hos till exempel trafikanter och jägare?

0 Finns det några moraliska eller etiska problem med att förse vilda djur med

reflexer?

0 Vad innebär metoden sett ur administrativa perspektiv?

Denna probleminventering, vars resultat behandlas i det följande, ligger sedan

till grund för bedömningen om projektet skall gå vidare med steg två. Detta skulle

i så fall innebära ett fullskaleförsök för att studera den eventuella trafiksäker-

hetseffekt som åtgärden medför. Denna studie redovisar således endast steg 1

enligt ovan.
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4 Genomförande

4.1 Val av plats

Rv 34 har i många år varit hårt drabbat vad gäller viltolyckor. Godsägare Henric

Falkenberg har sedan länge noggrant följt olycksutvecklingen på det ca 5 km långa

vägavsnitt som går över hansmark. Statistiken för de senaste två åren visar de

högsta noteringarna sedan 1960-talet: 48 rådjursolyckor 1993, 33 olyckor 1994.

Han visade vid tillfrågan stort intresse för projektet och efter lite praktisk plane-

ring bestämdes det att försöket skulle förläggas till Brokinds Gods, ca 27 km söder

om Linköping.

4.2 Funktionsstudien

Ett foderbord sattes ut strax före jul 1994 men försågs till att börja med inte med

reflexer. Djuren fick först vänja sig vid den nya serveringsvarianten. Reflexmärk-

ningen påbörjades sedan i februari, samtidigt som en videokamera samt infraröd

belysning sattes upp för att övervaka foderbordets funktion. Inspelningen styrdes

automatiskt genom att videobandspelaren och IR-lampan gick igång då någon av

de två utplacerade rörelsedetektorerna registrerade rörelse i området runt foder-

bordet. Systemet fortsatte sedan att gå till och med ca 2 minuter efter den sista

rörelseregistreringen.

4.3 Opinionsundersökningen

För att klargöra allmänhetens inställning framtogs en enkel enkät som slumpmäs-

sigt skickades ut i 600 exemplar till slumpmässigt valda personer i de tolv län som

under 1990-talet legat högst vad gäller antal rådjursolyckor, se figur 4 nedan.
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AB Stockholms län 1540

C Uppsala län 1 160

D Södermanlands län 1287

E Östergötlands län 1815
F Jönköpings län 1879

G Kronobergs län 1539

H Kalmar län 1780

P Älvsborgs län 2092
R Skaraborgs län 1883

S Värmlands län 1780

T Örebro län 1 167
W Kopparbergs län 1225

Figur 4 De tolv av Sveriges län som under 1990-1994 varit hårdast drab-
bade i fråga om rådjursolyckor. Siffrorna är hämtade ur Väg-
verkets olycksdatabank och avser antal olyckor på det statliga våg-
nåtet under 1993.

Av enkäterna skickades 500 till allmänhet i åldern 16 till 75 år (källa: Sveriges

Person- och adressregister) medan 100 riktade sig till personer med dokumenterad

jaktanknytning (källa: Svenska Jägareförbundet). Syftet med denna uppdelning var

dels att säkerställa inhämtandet av åsikter grundade på faktiskt kunnande, dels att

på ett tidigt stadium klargöra möjligheten att låta jaktlagen sköta det praktiska

arbetet med reflexautomaterna vid en eventuell fortsättning i steg två. Enkäten

återfinns i bilaga 1.
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5 Resultat

5.1 Funktionsstudien

Videofilmningen fortgick kontinuerligt i nästan tre månader och totalt 15 reflex-

halsband placerades ut. De observationer som gjordes vid genomgången av mate-

rialet redovisas i form av ett antal punkter nedan:
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Det tog lång tid innan rådjuren vande sig vid att äta i automaten. Av detta

kan man dock inte dra andra slutsatser än att det gäller att tidigt vänja rådju-

ren vid vanligt foderbord, för att få ut så många reflexer som möjligt under

en vintersäsong.

Det hände under en tid att rådjuren inte fick några halsband trots att de

uppenbarligen stod och åt i en riggad öppning. Det visade sig att avståndet

från marken upp till halsbandet hade minskat med några centimeter. I det här

fallet berodde det på att marken hade mjuknat, varvid foderbordet hade

sjunkit. Det kan också hända att snön packas till en platå vid foderöpp-

ningarna, vilket får samma resultat. Det är alltså av största vikt att kontinu-

erligt kontrollera att halsbandet sitter på rätt höjd över marken.

Vid ett tillfälle kom ett rådjur med reflex och försökte gång på gång äta i en

riggad öppning, men gav till slut upp. Senare kom ett märkt djur, blev

avvisat i en riggad öppning och gick då istället runt till en origgad för att

äta.

En omärkt individ stod och åt i en origgad öppning då ett djur med halsband

försökte äta på en av deriggade sidorna. Det senare gick bara undan lite lätt

när signalen ljöd, medan rådjuret utan reflex reagerade mycket starkare och

sprang iväg omedelbart.

Ett redan märkt djur utlöste ingen signal då det stack in huvudet i en reflex-

försedd öppning och fick följaktligen ett andra halsband. Eftersom batteriet

vid en kontroll visade sig fungera kan en orsak vara att halsbandet hade

blivit vått. Retroreflexionen minskar då och detta kan medföra att reflexen

inte klarar av att utlösa signalen.

Vid ett flertal tillfällen observerades ett märkt djur som i stället för att äta i

foderöppningen hukade sig och åt underifrån av det foder som trillat över

kanten på matskålen. Detta är dock ett naturligt beteende - finns foder på

marken äter de i första hand av detta.

Mot slutet av försöket observerades ett antal rådjur med fler än en reflex om

halsen. Det visade sig att vissa individer fortsatte att äta trots den ihållande

och obehagliga signalen. Flera var dessutom tvungna att trycka sig genom

öppningen, vilken på grund av de många halsbanden blivit för trång.
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5.2 Opinionsundersökningen

Totalt 413 av de 600 utskickade enkäterna besvarades, vilket innebär en svarspro-

cent på knappt 70 %. Nedan följer den fullständiga svarsfördelningen medan olika

kombinationer av svar diskuteras i nästa kapitel. Alternativet annan erfarenhet i

det andra diagrammet innebär att man har varit nära att köra på, känner någon som

har kört på, eller har varit på olycksplats med rådjur.

 

Hur ofta ser Du rådjur ute i naturen?

13%

 

31% varje dag

I varje vecka

32% [I varje månad

 

mer Sällan

   

24%

    

Har Du några erfarenheter av

rådjursolyckor?

 

 

27% nej
57% I själv kört på

16% I] annan erfarenhet

       

Är Du/har Du varit aktiv jägare?

31%
ja

E nej

  

69%
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Hur ofta går Du ute i skog och mark?

11%
26%  varje dag

E varje vecka

El varje månad

mer sällan
43%

  

20%

   

Vad tycker Du spontant om idén att

reflexmärka rådjur?

 

15% 4% ej svarat

E mycket bra

18% :1 bra
dålig

28% I mycket dålig

    

Vid diskussioner kring enkätsvaren framgick det att den sista frågan kunde

tolkas fel. Om en stor eller liten betydelse för trafiksäkerheten betyder positiv eller

negativ effekt beror på sammanhanget. Dessutom är frågan alltför spekulativ för

att ge någon information av värde. Därför beslöts det att fråga nummer sex skulle

strykas ur utvärderingen, varför den inte redovisas ovan.

Enkäten lämnade stort utrymme för egna kommentarer från de tillfrågade och

det visade sig att många hade likartade synpunkter och idéer kring ämnet. Åsik-

terna var både av positiv och negativ karaktär och redovisas i korthet som följer:
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Reflexer ger ökad synbarhet i mörkertrafik och djuren syns följaktligen på

längre håll, vilket borde vara till hjälp när det gäller att undvika olyckor.

Befarad irritation, stress och lidande för djuren - inte bara av det egna utan

också av andras halsband.

Allt som oftast hoppar rådjuret ut precis framför bilen, eller vänder tvärt

över vägen, varför det är tveksamt om reflexhalsbandet gör någon skillnad i

det snabba händelseförloppet.

Allmänna tvivel över metoden, det vill säga om halsbanden verkligen glider

av om djuret skulle fastna, om signalen verkligen avskräcker eller kanske

skrämmer för mycket, och så vidare.

Ofta växer skog och sly ända fram till vägen och skymmer så att föraren inte

ser rådjuret i tid, oavsett halsband.

Ska vi reflexmärka även andra djur som orsakar olyckor? Borde inte männi-

skan acceptera att det är hon som skall anpassa sig till naturen och inte vice

versa?

Befarade höga kostnader för genomförandet - i form av till exempel arbets-

insats och antal bord -jämfört nyttan.
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Olyckor sker även på dagtid och under ljusa sommarnätter, förhållanden

under vilka reflexerna inte gör så stor skillnad.

Alla metoder för att minska olycksantalet bör prövas.

Bra idé, förutsatt att djuren inte far illa, att miljön inte kommer till skada, att

märkta djur accepteras av flocken, att de kan komma undan fiender trots att

de nu syns bättre i mörkret osv.

Jämfört med storleken på rådjursstammen som helhet kan endast ett fåtal

djur bli märkta, vilket gör att effekten på olycksantalet uteblir.

Oro över en ökad tjuvjakt eller att jakten hädanefter kommer att bedrivas

nattetid med ficklampa.

Den enda säkra lösningen är viltstängsel!

Vetskapen om att rådjuren bär reflexer kommer få bilisterna att titta sig mer

om runt vägkanten och sänka farten.

Bilisten invaggas i falsk säkerhet: han räknar med att rådjuren har reflexer,

blir avtrubbad och ökar farten.

Oro över att de reflexer som djuren tappar, antingen när de fastnar någon-

stans eller när de självdör, kommer att bli ett miljöproblem.

Bland annat det ökande rävbeståndet gör att stammen nu är på nedåtgående,

varför åtgärden tycks komma lite i senaste laget.

Det finns så mycket reflexer runt vägarna -- kantstolpar, fotgängare, skyltar

- så rådjuren kommer bara att drunkna , som en droppe i havet.

För att få halsband måste djuren äta i foderautomaterna och detta beror

mycket på vädret: milda vintrar äter inte djuren och får då inga reflexer,

under hårda vintrar överlever ett större antal och olycksrisken ökar oavsett

om de har reflexer eller ej.

Det finns en risk för att det sker fler avkörningsolyckor på grund av

väjningsförsök.
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6 Diskussion

6.1 Funktionsstudien

Tillvänjningstiden och foderöppningarnas läge över marken är faktorer som med

lite planering och noggrannhet inte behöver ställa till med några problem. Där-

emot är det oroväckande att flera av rådjuren fick två eller fler halsband. Att det

trots allt kan hända att reflexen då och då inte utlöser pipsignalen är helt naturligt

eftersom inga system är helt säkra. En annan möjlig förklaring är att det faktiskt

finns döva djur. Mest sannolikt är dock, att likaväl som djuren kan lära sigatt äta i

de origgade öppningarna kan vissa individer lära sig att signalen inte utgör något

egentligt hot och så småningom blir de inte skrämda längre. Det verkar också som

om det rakt motsatta kan hända: det/de djur som åt under bordet kanske har kan-

ske blivit så skrämda att de inte längre vågar sig på att äta på avsett sätt. Eller

också kan det vara så att fodret på marken är fuktigt och därför smakar bättre. Un-

dersökningsmaterialet är dock för tunt för att underbygga något annat än spekula-

tioner vad gäller dessa orsak-verkan samband.

Både erfarenheter från Borås och videofilmning samt observationer i Brokind

indikerar att ett band om halsen inte verkar störa djuren något nämnvärt. Därmed

är inte sagt att två eller fler inte leder till obehagskänslor. Eftersom den nuvarande

avvisningsmetoden verkar vara behäftad med relativt stor osäkerhet borde kon-

struktionen modifieras. Dubbel påsättning av reflexhalsband har förekommit även

i Borås och man utvecklar nu en alternativ lösning som skall fungera bättre.

Denna har dock inte testats av VTI.

Ett annat faktum som i en fortsatt studie skulle kunna vålla problem är det

ringa antal band som kunde sättas ut. Detta kan ha berott på brister i inmatning

eller att det helt enkelt inte fanns fler djur som åt vid denna foderautomat. För att

kunna påvisa någon effekt i trafiksäkerhetssammanhang skulle det krävas ett stort

antal reflexhalsband i ett stort eller många små områden. Nu var inte detta

förstudiens primära syfte, men resultatet ger ändå en indikation på att de rätta

förutsättningarna inte är helt lätta att åstadkomma. En mild vinter skulle kunna ge

oerhört missvisande resultat, eller också får både tidram och budget revideras.

6.2 Opinionsundersökningen

Det är intressant att se om det föreligger några skillnader i svaren på fråga 5 bero-

ende på olika erfarenheter från området. Låt oss börja med grupperna som har

någon, respektive saknar all erfarenhet av rådjursolyckor (tabell 1). Det kan sedan

vara av intresse att ytterligare dela upp gruppen har erfarenhet och jämföra om

det har någon betydelse att man själv har varit inblandad i en rådjursolycka (tabell

2). Låt oss slutligen undersöka hur fördelningen ser ut om vi grupperar efter jakt-

intresse (tabell 3). Skalan har för enkelhetens skull reducerats till positiv/negativ

inställning till idén.
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Tabell] Svarsfördelning (%) med grupperingen har/saknar erfarenhet av

        

rådjursolyckor.

Fråga: Svar: Har erf. Saknar erf.

5. Vad tycker Du spontant om positiv 63 60

idén att reflexmärka rådjur? negativ 34 32

 

Tabell 2 Svarsfördelning (%) med grupperingen har egen/känner
andras/saknar erfarenhet av rådjursolyckor.

         

Fråga: Svar: Egen Andras Saknar

5. Vad tycker Du spontant om positiv 60 64 60

idén att reflexmärka rådjur? negativ 38 32 32

 

Tabell 3 Svarsfördelning (%) med grupperingen jägare/icke jägare.

 

 

      

Fråga: Svar: Jägare Icke jägare

5. Vad tycker Du spontant om positiv 53 67

idén att reflexmärka rådjur? negativ 41 30

 

Av de tillfrågade är 60-65 % positivt inställda till idén att reflexmärka rådjur,

oavsett vilka erfarenheter de har av rådjursolyckor. Jämförs grupperna jägare/icke

jägare ser vi att den förra, vars medlemmar har mer vana i viltsammanhang, är mer

reserverad.

Den bakomliggande orsaken kan spåras i de kommentarer som listades i före-

gående avsnitt. Att man syns bättre med reflex är ett faktum, och de flesta inser att

så är fallet även för rådjuren. Det föreligger dock en oro för att djuren åsamkas

obehag. Även flera av dem som sade sig vara positiva till idén tyckte att det

egentligen fanns enklare åtgärder, till exempel slopa saltningen, avverka sly vid

vägen tidigt, Öka avskjutningen, sänka hastigheten och respektera vägmärken.

Många är skeptiska eftersom rådjuren ofta dyker upp mycketsnabbt, ur ingen-

stans , och frågan är om man som bilist kommer hinna att stanna, även om man

ser reflexen.
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7 Slutsats

Foderbordets funktion visade sig inte vara tillfredsställande. Speciellt oroväckande

är det att den akustiska varningssignalen uteblev vid så många tillfällen. Dessutom

borde man byta avhysningsmetod , dels för att vissa rådjur vande sig, dels för att

vissa djurkan ha blivit så skrämda att de valde att äta från marken. Med tanke på

den kostnad som ett fullskaleförsök skulle innebära är det nödvändigt att foder-

bordet fungerar till 100 %, varför den nya varianten måste testas i liten skala innan

den kan tas i bruk.

Under försökets gång utplacerades endast 15 reflexhalsband på ännufärre djur

(dubbel påsättning). För att kunna påvisa någon trafiksäkerhetseffekt av statistisk

signifikans måste ett stort antal djur i ett stort men väl avgränsat område förses

med halsband. För att detta skall kunna uppnås måste dels foderbordet, dels den

administrativa apparaten, fungera till fullo. Detta är dock faktorer som kan styras.

Däremot kan man inte påverka den faktor som väderleken utgör. Rådjur är kräsna

djur och de äter mer torrfoder om snötäcket minskar tillgången på annan föda. En

mild vinter kan därför försena projektet avsevärt.

Opinionsundersökningen gav vid handen att drygt hälften av de tillfrågade är

positivt inställda till idén varför utgången tolkas som övervägande positiv. Det

finns dock några orosmoment, varav de flesta är av sådan art att de inte kan under-

sökas i kvantitativa termer utan man är hänvisad åt spekulationer. Undersök-

ningens storlek är dessutom för ringa för att man skall kunna föra några statistiska

resonemang.

Alla dessa aspekter måste dock sättas i relation till den trafiksäkerhetseffekt

som metoden ändå kankomma att innebära. Med tanke på de många osäkerhets-

faktorerna är dock frågan dels om metoden är kostnadseffektiv, dels om den

lämpar sig för ett vetenskapligt projekt i VTI:s regi. Om försöket skall fortsätta

bör därför:

0 det nya foderbordet funktionstestas,

0 fullskaleförsöket utföras i privat eller kommunal regi och eventuellt

utvärderas i samarbete med VTI.
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Bilaga 1

Sid 1 (2)

Frågeformulär om reflexmärkning av rådjur

1. Hur ofta ser Du rådjur ute i naturen?

E] Varje dag

[I Varje vecka

:I Varje månad

I] Mer sällan

2. Har Du några erfarenheter av rådjursolyckor?

:I Ja, jag har själv kört på rådjur............... .gånger

:I Ja, jag har varit mycket nära att köra på rådjur............... .. gånger

|:| Ja, nära vän eller anhörig har kört på rådjur................. .. gånger

EI Ja, jag har varit närvarande på en olycksplats med rådjur..................... .. gånger

3. Är Du aktiv jägare?

EI Ja - Vilkenjakt bedriver Du? - |:| Fågel

EI Nej, men har varit tidigare - Vilken jakt bedrev Du? - EI Hare

EI Nej |:| Rådjur

El Älg
El Annat

4. Hur ofta går Du ute i skog och mark?

E] Varje dag

D Varje vecka

EI Varje månad

:I Mer sällan
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

Vad tycker Du spontant om idén att reflexmärka rådjuren?

Mycket Mycket

bra dåligt

E] C] D El D D

Motivera gärna Ditt svar: ............................................................................................... ..

Vilken betydelse tror Du själv att reflexerna kommer att ha för trafiksäkerheten?

Mycket Mycket

stor liten

EI El El EI El El

Motivera gärna Ditt svar: .............................................................................................. ..

Vilka för- och nackdelar tror Du annars att reflexerna kan medföra för djur,

människor eller miljö?

0 0 O O O O O 0 O O C O 0O O O O O O O O O O O O O C O O O i O O O C O O O O O O O 0 O O O 0 i O O O 0 O O I C O O O O O O O O O O O O O O I O O O O O O C O O O O O O I O O O O i O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O O O C O O O O O O O O O C O O O O O O O 0 O O O O 0 0 i.

O O O O O O O 0 O O O O O O O O O O O O O O O 0 O O O 0 O O O O O O O C O O O 0 0 0 O O 0 O O O O O O O O 0 O O 0 0 O O 0 O O 0 O 0 O O O O O 0 O l 0 O O O i i O O 0 0 O O O 0 0 O I O O O O O 0 O O O O O 0 O l l O O O 0 O O O O O O O i O i 0 0 O I O O i O O O O O i O i 0 O O.

O O O O O O O O O O O O C O O O 0 O O l O O O O O O i O l O O O O O O C O 0 O O O O O O O O O O 0 O I O O C O i O C O O O O O O O C O O O O O O C O O O 0 C C O O O O 0 O O O O 0 O O O O i O O O O O 0 O O 0 O O O O O O O O O i O O O O O O O 0 O i O O O O O O O O O O O O 0 O .0

Tack för hjälpen !
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