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Boråsmodellen för reflexmärkning avrådjur

av

Sven-Olof Lundkvist och Bertil Morén

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Med syfte att reducera rådjursolyckoma under skymning, gryning Och mörker har

det framkommit en idé att förse djuren med reerxhalsband. Det är vanligt att

rådjuren utfordras under vintern och man har försett foderautomater med reñex-

halsband som sätts på runt djurets hals då det sticker in huvudet i foderautomaten

för att äta. Reflexautomaten är konstruerad så att ett och samma djur endast ska

kunna få ett reflexhalsband.

Under vintern 1995/96 har sammanlagt tolv automater skötts och funktions-

testats av fem personer. Sammanlagt har ca 130 djur fått reflexhalsband. Funk-

tionen har visat sig vara mycket god - endast ett fåtal djur har fått två reflexhals-

band och detta har berott på fel i strömförsörjningen, vilket i sin tur kunde till-

skrivas handhavandefel.

Attityden bland de personer som har testat foderborden är mycket positiv och

man har överlag en känsla av att reflexmärkningen har inneburit en reduktion av

rådjursolyckorna. Någon egentlig olycksstudie har emellertid inte gjorts.

Med bakgrund av vinterns test föreslås att man under vintern 1996/97 gör en

olycksstudie i en försöks- och en kontrollkommun. I denna studie bör det ingå ett

större antal foderbord.
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1 Bakgrund
Under vintern 1994/95 testades i Linköping en typ av foderbord som förser

rådjuren med en reflex då de ska äta. Foderbordet var konstruerat så att om

rådj uret redan hade en reflex, så skulle det avvisas. Denna avvisning bestod av en

kraftig signal och meningen var att djuret skulle bli skrämt och gå till en annan del

av foderbordet som inte var försedd med reflex. Detta fungerade inte helt tillfreds-

ställande; sannolikt vande sig en del djur vid signalen och åt ändå, med resultat att

de fick ytterligare en reflex. I vissa fall fungerade inte skrämselsignalen på grund

av att detektorerna var placerade så att djuret kunde sticka in huvudet i foder-

bordet utan att aktivera larmet. Något djur fick till och med fler än två reflexer.

Foderbordet hade testats tidigare i Borås och där hade man även studerat

olyckor. Olycksmaterialet var litet, men man hade en tydlig tendens till olycks-

reduktion varför det fanns skäl att utveckla foderbordet och testa det ytterligare.

2 Utveckling av foderbordet
I VTI notat 20-1996 konstateras att foderbordets funktion inte var helt tillfreds-

ställande vad gäller avvisningen av rådjur som redan hade fått ett reflexhalsband.

Det föreslogs därför att foderbordet skulle modifieras. Modifieringen utfördes, och

den innebar primärt att man bytte detektorn mot en med känsligare fotocell samt

ändrade positionen så att djuret inte hade någon möjlighet att försöka äta utan att

få signal (om det redan hade ett halsband). Dessutom kompletterades det akustiska

larmet med ett mekaniskt, som bestod i att ett roterande snöre träffade djuret på

halsen.

3 Det modifierade foderbordets användning och
funküon

Innan reflexmärkningen börjar är det viktigt att man har matat in djuren, dvs. vant

dem vid att äta torrfoder ur en foderautomat. Detta görs lämpligen med en helt

vanlig automat. Tanken är att man därefter installerar automaten med reflexband

och använder denna tills lämpligt antal djur som utnyttjar denna automat är

reflexförsedda. Därefter flyttas reflexautomaten till en annan plats, där då djuren

redan är inmatade.

Reflexfoderbordets funktion är således sådan: Foderbordet har fyra ingångar,

varav två är helt vanliga och två är försedda med reflexhalsband. När ett djur

kommer första gången till foderbordet har det alltså 50% sannolikhet att gå till en

ingång med reflexhalsband. Om det gör det, kommer ett reflexhalsband att

automatiskt sättas runt halsen på djuret. Halsbandet är konstruerat så att det loss-

nar om det skulle fastnai t.ex. en gren och djuret har även möjlighet att skrapa

bort det med bakbenen, om det skulle bli irriterat.

När rådjuret har fått ett reflexhalsband och försöker äta i en ingång där reflex-

halsband kan monteras-oavsett om halsband verkligen är monterat eller ej -

kommer foderbordet avge ett larm. Larmet består, som nämnts tidigare, dels av en

signal, dels av en snärt av ett roterande snöre. Tanken är således att ett rådjur

aldrig ska kunna ha mer än ett halsband. Blir djuret avvisat från en ingång har det

möjlighet att välja en ingång utan reflexanordning - där finns inget larm.
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4 Test av de modifierade foderborden

Först fem, sedan ytterligare sju modifierade foderbord testades under vintern

1995/96 i och runt Borås på 20 olika platser och totalt erhöll ca 130 rådjur reflex-

halsband. Laddning av foder och reflexband samt underhåll av foderbordet har

skötts av sammanlagt fem personer, vilka således har skaffat sig erfarenheter av

funktionen av det modifierade foderbordet. Dessa personer har tidigare också skött

den första typen av bord.

De fem personerna har intervjuats och följande har framkommit vad gäller

funktionen:

0 Inga tekniska fel har rapporterats. Den modifierade avvisningsanordningen

har fungerat bra.

0 I två kända fall har ett djur fått två reflexer. Detta berodde på att batteriet

som driver fotoceller och motor för mekanisk avvisning, var urladdat. Till-

synsintervallet var således alltför långt.

0 I ett fall har ett djur fått två reflexer därför att batteriet inte kopplades in

trots att en reflex hade monterats i foderbordet.

För övrigt kom i intervjuerna följande synpunkter fram:

0 Rådjurens synbarhet i skymning, gryning och mörker har förbättrats avsevärt

då de har fått reflex. Detta innebär att trafikanterna nu i högre utsträckning

ser rådjur och således vet att faran finns där.

. 0 Djuren rör sig ofta i flock och det kan därför räcka med att åtminstone ett

djur har fått reflex för att man ska uppmärksamma hela flocken.

0 Lantbrevbärarna har uttalat sig positivt. De kör ofta i gryningen, då djuren är

mycket aktiva, och har spontant sagt att man uppskattar att djuren nu

lättare att upptäcka.

0 De intervjuade var samtliga markägare och således ansvariga för att ta hand

om trafikdödade eller -skadade rådjur. Man hade känslan av att antalet

påkörda djur har minskat.

0 Överlag är man mycket positiv till de nya foderautomaterna.

Även polisen har intervjuats, men man säger sig inte ha några erfarenheter av

reflexmärkningen, vare sig negativa eller positiva.

Borås Tidning skrev under vintern en artikel som var mycket kritisk till

foderautomaterna; man hade funnit ett trafikdödat djur som sades ha elva halsband

på sig. Det är korrekt att man fann ett djur som hade många halsband, men detta

hade utfordrats i den gamla - ej modifierade -typen av automat under föregående

vinter.

Rådjurens beteende vid foderborden är väl dokumenterat med hjälp av video-

inspelningar på två av försöksplatserna vid 38 tillfällen och 230 timmar. Den ena

av platserna ligger mycket nära bebyggelse och djuren där är vana vid människans

närhet, och vad detta innebär av buller etc. Här hade man tidigare problem med att

djuren tolererade ljudsignalen och fick fler än ett reflexhalsband. Dessutom

fungerade inte alltid larmet på grund av fukt i den detektor som skulle registrera

signalen från reflexen. Med det modifierade foderbordet fungerade emellertid

avvisningen som avsett.
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5 Olycksutvecklingen
Någon olycksstudie i egentlig mening har inte gjorts. Man kan dock konstatera att

antalet polisrapporterade viltolyckor i närheten av platser där reflexautomaterna

har funnits, har sjunkit kraftigt. Olyckorna har visserligen sjunkit i hela kommu-

nen, tack vare minskad rådjursstam, men sänkningen i närheten av reflex-

automatema är större än medelvärdet för kommunen. Anledningen till detta är

dock inte klarlagd. Det kan vara en regressionseffekt, dvs. att man har valt speci-

ellt olycksdrabbade områden och att man skulle ha fått en nedgång i olyckor även

utan reflexmärkningen. Men naturligtvis kan det också vara så att den förbättrade

synbarheten av rådjuren har inneburit att man upptäcker dem i tid.

6 Sammanfattning av försöket 1995/96 och förslag
till fortsättning

VTI har nu utvärderat reflexautomaterna under två vintrar. Efter att föreslagna

modifieringar gjordes inför vintern 1995/96 har foderautomaternas funktion varit

god. Detta tillsammans med den mycket positiva attityd som finns bland använ-

darna gör att försöket borde fortsätta i något större skala med en olycksstudie.

En olycksundersökning bör utföras som ett före-/efterstudie med prov- och

kontrollområde. Det är inte lämpligt att använda Borås som provområde eftersom
förperioden inte skulle bli representativ. Antalet olyckor har sannolikt påverkats

av de försök som redan har gjorts i denna kommun. Förslaget är därför att försöka

finna två andra kommuner i södra Sverige, där man har problem med rådjurs-

olyckor.
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