Kort om 2003...
Den 1 februari 2003 flyttade vi till större lokaler på Älghultsvägen 7 i Åseda. Här har vi nu tre kontorsrum, konferensrum/utställningslokal samt det vi främst behövde – större arkiv och förrådsutrymmen. Efter att tidigare haft vårt kansli på ett ställe och förråd/garage på ett annat ställe har
vi nu samlat detta under ett tak, vilket naturligtvis underlättar hanteringen för oss. Garaget fungerar också utmärkt som visningsplats när vi någon gång får besök av t ex skolklasser som vill studera våra uppstoppade djur i det s.k. § 40-släpet lite närmare. Vi brukar då också visa något av våra
bilekipage. Detta är ju älgkrockade bilar som vi har tagit bort motor m.fl. tunga detaljer för att få
ner vikten, samt monterat en älg liggande på motorhuven för att det skall se ut som en älgolycka
och därmed bringa trafikanter till eftertanke. Barn är fantastiska och mycket frågvisa. Vanligaste
frågan är om det var den älgen som bilen kolliderade med. Vi får också många slående exempel
på barns fantastiska iakttagelseförmåga, t ex pojken som snabbt böjde sig ner, tittade in under
bilen och sa ”Den har ingen motor???!!!”.
Medlemsantalet ökar stadigt i Älgskadefondsföreningen. Antal medlemmar 2003 var 84 428 jämfört med 80 739 år 2002. Ökat informationsarbete i län med medlemsinformatörer (f n Norrbotten, Värmland och Kalmar) tillsammans med det informationsarbete vår heltidsanställde informatör gör att vi får ut vårt budskap på ett fantastiskt bra sätt. Till detta kommer stort intresse från
media om våra insatser för att minska viltolyckor. Våra medlemmar är också duktiga på att värva
nya medlemmar. Mer om detta kan du läsa dels i bifogade värvningsbrev inför 2004, men också
här nedan om 2003 års vinnare.
Tyvärr ökade också olyckorna bland våra medlemmar betydligt under 2003 efter en nedgång 2002.
Vi hamnar totalt på 1 059 färdigbehandlade olyckor jämfört med 862 året tidigare – en ökning med
nästan 23 procent. Antalsmässigt har största ökningen skett ganska jämnt fördelat mellan älg och
rådjur – ungefär 30 % vardera. Med tanke på uppgifter om att stammarna minskat på många håll,
tyder detta på att andra orsaker, som väderförhållanden etc. spelar stor roll för antalet viltolyckor.
Dessutom har vildsvins- och hjortolyckor blivit vanligare. Statistik från detta kan du se på sidan 8.
Medlemsvärvningen 2003 vanns än en gång av Fred Roos, Hudiksvall med totalt 64 värvade medlemmar. Fred– en speciell inbjudan kommer till vårt årsmöte i Östersund där du får ta emot ditt
pris. På andra plats kom Eskil Jonsson, Gnesta som värvat 40 medlemmar och på tredje plats Runo
Eriksson, Mora med 35 värvade medlemmar. Var sin glasskulptur av Mats Jonasson kommer att
sändas till er båda. Tävlingen fortsätter under 2004, så du som inte vann – ta chansen i år istället!
Som vanligt ber vi er att påminna de trafikanter ni möter om hur viktigt hastighet och bilbälte
är – inte bara vid viltolyckor utan vid alla typer av olyckor!
Åseda i mars 2004
Kansliet, M. Hjärtfors
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Årssammanställning 2003
RESULTATRÄKNING (KSEK)
Intäkter

2003

2002

Medlemsavgifter
Extra bidrag till projekt
Ränteintäkter

7.582
12
300

7.275
19
173

Summa intäkter

7.894

7.467

Kostnader
Ekonomisk hjälp till medlemmar
Förebyggande åtgärder
Löner och arvoden inkl. lönebikostnader
Reseersättning och traktamenten
Årsmöte och styrelsemöten
Administration inkl. porto1)
Avskrivningar
Skatter

3.060
1.723
1.215
83
419
1.532
103
56

2.528
1.799
1.001
79
380
1.541
64
44

Summa kostnader

8.191

7.436

-297

31

Årets resultat
1

Varav porto 804 och kostnad för värvningskampanj 98

BALANSRÄKNING
2003

2002

Inventarier
Skattefordran
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Likvida medel

Tillgångar

403
149
9
10.206

148
171
0
10.642

Summa tillgångar

10.767

10.961

4.547
69
105
1.219
4.827

4.844
64
46
1.326
4.681

Summa skulder, fonderade medel och eget kapital 10.767

10.961

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kurt och Alfa Gustavssons minnesfond
Anställdas skatter
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
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Verksamhetsberättelse 2003
Älgskadefondsföreningens trettionde verksamhetsår summerar vi nu och lägger till
handlingarna. Föreningen arbetar oförtrutet vidare med det förebyggande arbetet,
men också med att hjälpa föreningens medlemmar som kolliderar med vilt.
Året har varit händelserikt med en omfattande informationsverksamhet i landet. Föreningens informatör Jonny Johansson har lotsat föreningens älgkrockade bilar till
många evenemang runt om i landet där han informerat och lärt bilister hur man i
möjligaste mån skall göra för att undvika att kollidera med vilt. Totalt har föreningen
bevistat 114 platser som har besökts av uppskattningsvis 1,7 milj. människor. Både
arrangörer och besökare har visat stort intresse och uppskattning för föreningens arbete.
En viktig målgrupp i föreningens arbete är våra ungdomar och därför har regementen varit ett självklart val för att nå fram till dem med information.
Föreningen har figurerat mycket i media och ett TV-inslag i ”Trafikmagasinet” belyste
föreningens arbete. Även utländsk TV har uppmärksammat föreningen genom ett
reportage i samband med Jokkmokks marknad.
Projektet med medlemmar som informatörer pågår i Norrbotten, Värmland och Kalmar län. Innan medlemmarna går ut och informerar utbildas de genom föreningens
försorg. Projektet har slagit väl ut och styrelsen har under året beslutat att verksamheten skall utökas i ytterligare sex län under en treårsperiod. Utbildningen kommer
att förläggas till föreningens lokaler i Åseda och samordning över länen sköts från
kansliet.
Styrelsen har påbörjat ett utvecklingsarbete inför framtiden. Olika arbetsgrupper har
bildats och arbetet skall redovisas hösten 2004.
Kanslipersonalen är som vanligt effektiva och utför ett mycket bra arbete. Medlemmar
skall ha sin service, årsmöte skall planeras, olyckor skall behandlas och utskick skall
göras för att medlemmar skall få sitt medlemskap förnyat. Vi är idag 84 428 medlemmar och detta är en ökning med 3 689. Under året har 1059 olyckor behandlats. Utöver detta har mycket arbete gjorts på kansliet för att bistå de olika grupperna i styrelsearbetet.
Föreningen har under året tagit fram ett nytt åskådningsekipage som består av
krockad bil med älg. Ekipaget är byggt så att bilen är kapad efter bakdörrarna, vilket
innebär att plats har kunnat beredas för ett litet personalutrymme i vagnen.
Älgskadefondsföreningen deltar i det nationella samarbetet ”Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan” - SES. I ledningsgruppen ingår 11 personer och föreningen representeras av vice ordf. Larz Glemfors. Gruppen arbetar med frågor inom
viltolycksproblematiken. Bl.a. drivs ett antal projekt med målsättning att minska viltolyckor och öka medvetenheten om vilt bland trafikanter. Ett av projekten är en nationell viltolyckskampanj där föreningens deltagande har varit betydelsefullt och där
de uppstoppade djuren och älgkrockade bilarna dragit uppmärksamhet till sig. Föreningens representanter och informationsmaterial är också en viktig del i kampanjen.
Mer information om SES finns på hemsidan www.sesgruppen.se
SES-gruppen är ett bra exempel på hur frivilligorganisationer och myndigheter kan
samarbeta kring en angelägen uppgift och där Älgskadefondsföreningen har en stor
roll i att samarbetet har kommit till stånd.
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Föreningen medverkar också i den nationella samling för trafiksäkerhet som f.d.
näringsminister Björn Rosengren initierade för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Föreningen representeras av Ingrid Hugosson.
Ett nytt verksamhetsår står för dörren med många spännande utmaningar. Vi kommer att utöka vårt projekt med medlemmar som informatörer även till Örebro och
Östergötlands län. Totalt kommer fem län under året att bedriva informationsverksamhet med medlemmar som bas. Utöver detta kommer många människor som vanligt att informeras av föreningens informatör och styrelserepresentanter.
I oktober kommer de olika utvecklingsgrupperna att presentera sina idéer om hur
Älgskadefondsföreningen skall utvecklas i framtiden med och för medlemmarnas
bästa. Detta arbete skall i framtiden utmynna i att färre människor och djur träffas i
våldsamma möten på våra vägar.
Åseda i mars 2004
Styrelsen
Lars Sävberger, ordförande

Föreningens styrelse 2003

Lars Sävberger

Larz Glemfors

Mariannelund
ordf.

Nybro
v.ordf.

Sven-Erik
Bertilsson

Kjell Tjärnås
Vemdalen

Ingrid Hugosson

Roy Gruvhagen

Åseda
ek.förv

Fröseke
sekr.

Karin Nilsson

Gunilla Karlsson

Växjö

Jan G Svensson
Lammhult

Oskarshamn

Delsbo

Från 30-års-jubileet 2003

Lars Sävberger tackar personalen Marianne Hjärtfors, Lis-Marie Magnusson och Jonny Johansson.
Med på bilden finns också pensionerade trotjänarinnan Britt Lindblad.
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Några axplock från

Stora Nolia, Umeå, augusti 2003

Alingsås, juni 2003
Bjurholm, juli 2003

Växjö, november
2003
Dorotea, juli 2003

Elmia, Jönköping,
april 2003

det gångna året 2003

Jönköping, april 2003

Nytt ekipage, maj 2003

"Flicka begrundar älgens öde", Elmia
Jönköping, maj 2003

30-års jubileet 2003
P 10 Strängnäs, oktober 2003

Kalmar, augusti 2003

Milamässan Malmö, febrari 2003

Överleva eller inte!
Ju högre fart desto större skada när olyckan är framme!
En hastighetsskillnad på 20 km/tim kan ge upphov till en skillnad i kollisionshastighet på
70 km/tim. Det kan vara skillnaden mellan att överleva eller inte.
Upptäcker du en älg vid
vägkanten 40-50 meter
framför bilen kan din
hastighet komma att avgöra hur du klarar situationen.
• Om du kör i 70 km/tim hinner
du få stopp på bilen.
• Kör du i 90 km/tim kommer
du att köra på älgen med
70 km/tim.
• Håller du 110 km/tim hinner
du inte sänka hastigheten
mer än till 100 km/tim innan
du kolliderar med älgen.

Källa: Vägverket

Tänk på!
Det är inte
djuret som dödar,
det är din hastighet
vid kollisionen.
1999

2000

2001

2002

2003

Antal
Antal
Antal
Antal
Till
Till
Till
Till
olyckor Älgskade- olyckor Älgskade- olyckor Älgskade- olyckor Älgskadehela
hela
hela
hela
fondsför.
fondsför.
fondsför.
fondsför.
vägnätet
vägnätet
vägnätet
vägnätet
Älg
Rådjur
Ren
Hjort
Vildsvin
Annat
Totalt
Utbetald
ekonomisk
ersättning
till medl.

4.657
23.978
1.905

30.540

177
612
131
6
3
929

Vägverket
har upphört
med statistik
vilt-olyckor
(egendomsskador)
fr o m 2000

2 492 992

177
612
131
6
3
929

Vägverket har
upphört med
statistik viltolyckor
(egendomsskador)
fr o m 2000

217
587
97
2
3
1
907

Vägverket har
upphört med
statistik viltolyckor
(egendomsskador)
fr o m 2000

2 557 306

2 565 478

170
540
137
3
7
5
862

2 525 201

Stat. inhämtad
av SES-gruppen
ur Polisens
datasystem
STORM

4.204
27.720
1.244
433
755
34.356

Till
Älgskadefondsför.
224
684
111
13
20
7
1059

3 060 213

Döda och skadade vid viltolyckor - ur Vägverkets statistik
Döda
Svårt skadade
Lindrigt skadade

Undvik viltolycka!

2000

2001

2002

2003

8
115
710

14
95
567

6
128
629

9
130
617

Om olyckan är
framme!

Anpassa farten. Var uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och efter sträckor med viltstängsel.
Var extra uppmärksam i gryning och skymning.
Leta efter vilt - kör med ett vidgat synfält.
Väj inte för rådjur och annat småvilt
Vår och höst är faran extra stor.
Blända inte av för tidigt.
Använd bilbälte.

Varna andra trafikanter,
sätt ut varningstriangel Ta hand om skadade.
Markera platsen där kollisionen inträffade.
Larma polis SOS 112.
Lämna utförlig vägbeskrivning.
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Kort information om
Älgskadefondsföreningen
Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening, där fysiska personer
kan vara medlemmar. Medlemsantal 2003-12-31 var 84.428 personer.
Syfte
• Att minska antalet viltolyckor på våra vägar
• Att hjälpa vår medlem ekonomiskt vid kollision med djur
enligt Jaktförordningens § 40 (björn, varg, järv, lo, älg, hjort,
rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn) samt ren.
Ekonomisk hjälp
Medlemskap innebär rätt till ekonomisk hjälp med den reparationskostnad som
medlemmen åsamkats, dock max 4.500 kronor per olyckstillfälle. Därutöver
utgår en extra kostnadsersättning på 500 kr. (Ersättning tänkt som hjälp till
kringkostnader som kan uppstå, ex. läkarbesök, resor till och från verkstad m.m.
Ersättningen utgår även om man har självriskeliminering.)
Omfattning
Medlemskapet är personligt och gäller som registrerad ägare eller förare av
privatägt fordon. Har man en bil i familjen, skall den som står som ägare i bilregistret stå för medlemskapet. Har man var sin bil bör båda vara medlemmar.
Pris och giltighet
Medlemsavgift betalas per kalenderår. År 2004 är medlemsavgiften 90 kronor.
Medlemskap gäller från postgirots bokföringsdag och kalenderåret ut.
Om olyckan är framme
Förutom att polisanmäla en viltolycka, är det numera också skyldighet att markera olycksplatsen! Detta för att underlätta eftersök och därigenom minska djurets lidande.
Ansökan
Ansökan om ekonomisk hjälp skall göras inom 60 dagar, (om särskilda skäl föreligger kan tiden utsträckas, dock högst till sex månader från olyckans datum)
genom att medlemmen sänder oss följande:
• Kopia av polisens trafikmålsanteckningar
• Kopia av försäkringsbrev - både där trafik och vagnskada finns
• Kopia av ev. vagnskadegarantibevis - sidan där självrisk vagnskada framgår
• Foto på skadan (om vagnskadeförsäkring saknas)
• Kopia av fakturan som medlemmen får på självrisk eller reparationskostnad
• Uppgift om medlemsnummer
Ring oss om något är oklart! Tel. 0474-102 12
Några av våra samarbetspartners 2003
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Ansökan om
ekonomisk hjälp
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Kurt och Alfa Gustavssons Minnesfond
Minnesfonden tillkom 1998 genom en donation som vi tacksamt mottog. I denna fond
hamnar t.ex. okända inbetalningar, d v s medlem som ej anger avsändare och som vi ej
lyckas spåra. Dessutom avsätts pengar från föreningen (5 000 kronor för 2003). Kurt och
Alfa Gustavssons Minnesfond innehöll 2003-12-31 69 330 kr.
Kriterier för utdelning är följande:
Fysisk eller psykisk skada har blivit följden av en viltolycka. Ersättning till sökt ändamål
täcks inte på annat sätt (d v s genom försäkringar eller landsting/försäkringskassa). Krav
för utdelning från fonden skall vara att den sökande är medlem i Älgskadefondsföreningen. Utdelning skall kunna ske till medlem och/eller anhörig till denne (barn eller
föräldrar). Ansökan skall ske senast 31.3 året efter skadetillfället.
Forskning för att förebygga viltolyckor och dess följder, t.ex. forskning inom trafiksäkerhet. Krav för utdelning från fonden skall vara att den sökande är eller blir medlem i
Älgskadefondsföreningen.

Adressändring
Det är viktigt att vi har din rätta adress. Anmäl ändring omgående till:
Älgskadefondsföreningen, Box 101, 360 70 Åseda.
e-mail: kansli@aelgen.se
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Medlemsdikten 2003
I det vardagliga arbetet är det alltid roligt med "det där lilla extra", därför
presenterar vi nedanstående lilla dikt som ankom i december efter
medlemsutskicket från en medlem som (tyvärr..) inte
skulle fortsätta eftersom hon inte ägde någon
bil längre:

Välkommen till
vårt årsmöte
i Östersund
den 3 april 2003

S.G

Älgskadefondsföreningen
Box 101 • 360 70 Åseda • Tel. 0474-102 12 • Fax 0474-122 45 • www.aelgen.se

Frankeras ej
mottagaren
betalar
portot

Älgskadefondsföreningen
Svarspost
350 055 500
360 70 Åseda

