Årssammanställning
för verksamheten 2005

VI RapportERAR
från det gångna år et 2005
Under 2005 höjde vi maxersättningen till 5 000 kr och medlemsavgiften till 120 kr. Förhoppningsvis
skall vi nu kunna hålla samma
medlemsavgift under ett antal år
framöver.
Antalet medlemmar 2005 var
84 918 jämfört med 86 245 för år
2004. Medlemsantalet sjönk något,
till en del kanske beroende på den
höjda medlemsavgiften, men
också på ökad ”konkurrens” från
försäkringsbolagen. Medlemskap
här innefattar dock dels alla bilar
vår medlem är registrerad ägare till,
dels också om han/hon lånat och
kör någon annans privatägda bil.
På det sättet är vi unika! V i hoppas
att minskningen är tillfällig och att
vi i fortsättningen kommer att hålla
vår lilla, men stadiga, uppgång
kommande år!

När det gäller ansökningar om ekonomisk hjälp har vi under 2005
färdigbehandlat 892 olyckor.
Det är inte någon större förändring
jämfört med 2004 då vi behandlade 870 ansökningar. Älgskadefondsföreningens statistik hittar du
på sidan 10 i denna årsr edovisning. Där hittar du också statistik
om hur många polisanmälda viltolyckor det har skett i ditt län
under förra året. Under 2005
dödades åtta personer i viltolyckor.
Totalt sett har älgolyckor och
rådjursolyckor minskat, medan
vildsvinsolyckorna har ökat.
Slutligen, tänk på vilken betydelse
sänkt hastighet och bilbälte har –
inte bara vid viltolyckor! Kör inte så
vilt!
Åseda i mars 2006
M Hjärtfors Kanslichef

Våra medlemmar har som vanligt
varit duktiga på att värva nya medlemmar och allra bäst lyckades
Stig-L Hansson Strömstad, som
värvat 39 medlemmar. Runo
Eriksson Mora, värvade 37 och Ar ne
Gustafsson Aneby, värvade 15.

Lis-Marie Magnusson, Anna Rogell,
Marianne Hjärtfors, Jonny Johansson
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Årssammanställning 2005
Resultaträkning (ksek)
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter

Summa intäkter

2005

2004

10.169
7
399

7.774
4
317

10.575

8.095

2.815
1.726
1.425
95
2.128
155
40

2.447
1.251
1.309
84
2.068
145
135

Kostnader
Ekonomisk hjälp till medlemmar
Förebyggande åtgärder
Löner och arvoden inkl. lönebikostnader
Reseersättning och traktamenten
Administration 1
Avskrivningar
Skatter

Summa kostnader

8.384

7.439

Årets resultat

2.191

656

2005

2004

414
170
15
3.600
12.454

466
78
17
7.495
6.013

1 Varav porto 813 (929) och kostnad för värvningskampanj 62(88)

Balansräkning
Tillgångar
Inventarier
Skattefordran
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Likvida medel
Placeringar

Summa tillgångar

16.653

14.069

7.395
83
146
1.445
7.584

5.203
83
95
1.162
7.526

Summa skulder, fonderade medel och eget kapital 16.653

14.069

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2
Alfa och Kurt Gustavssons minnesfond
Anställdas skatter
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

2 Styrelsen föreslår att av eget kapital överförs ksek 1 000 till en

utvecklingsfond (se sid. 14).
Resterande del ksek 6 395 för eslås balanseras i ny räkning.
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Älgskadefondsföreningen
Vad har vi sysslat med under år 2005?
Ännu ett verksamhetsår har lagts till handlingar na. Som tidigare år har
verksamhetens huvudsakliga uppgifter varit att arbeta för ebyggande för
att minska viltolyckorna och att hjälpa våra medlemmar ekonomiskt om
olyckan med vilt varit framme.
Året har varit händelserikt med en omfattande informationsverksamhet i
landet. Föreningens informatör, Jonny Johansson, har även i år besökt
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 han bevistat 63 platser som har besökts av uppskattningsvis
1,5 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 r egementen och
trafikskolor varit ett självklart val även i år för att nå fram till dem med
information. Under 2005 har beslut också tagits att anställa ytterligar e
en informatör, Anna Rogell. Hon börjar sin tjänst den 1 februari 2006.
Projektet med medlemmar som informatörer pågår sedan tidigare i
Norrbotten, Värmland, Kalmar, Örebro och Östergötlands län. Under
2005 har verksamheten utökats med Blekinge och Västra Götalands län.
Innan medlemmarna går ut och informerar utbildas de genom för eningens försorg. Utbildningar har genomförts i för eningens lokaler i Åseda.
Under våren för informatörer från Blekinge och Västra Götalands län,
samt under hösten för informatörer från Södermanlands och Stockholms
län. De senare startar sin verksamhet under 2006. Samor dning av
verksamheten och kontakter med ansvariga sköts från kansliet.
Föreningen har under året haft 33 länsinformatörer som besökt ca 70
platser i de representerade länen. Efter år 2006 skall länsinformatörsprojektet utvärderas och riktlinjer för framtiden fastställas.
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Föreningen har synts frekvent under året i media via press, radio och TV.
Vi har också varit representerade i olika trafiksäkerhetssammanhang,
bl.a. i landets största trafiksäkerhetskonferens i Tylösand.
I styrelsen pågår sedan 2004 ett framtida utvecklingsarbete. Olika gruppers arbete har börjat synas i verksamheten. Ett pr ofilprogram har tagits
fram och riktlinjer för hur br ev, annonser, material mm skall se ut har
presenterats under 2005. Resultatet från ytterligare en arbetsgrupp har
renderat till beslut i styrelsen att avsätta en miljon kr under 2006 för att
stötta viltolycksförebyggande projekt som skall vara tillämpningsbara och
tydliga för trafikanterna.
Under året har föreningens handbok ”Vilt på väg” genomgått ännu en
uppdatering och ytterligare en upplaga har tryckts. Innehållet har såväl
omarbetats som utökats, allt för att hela tiden vara aktuellt. I anslutning
till detta har även föreningens utbildningsmaterial reviderats och omarbetats.
Kansliet, som är föreningens nav, sköter all service till våra medlemmar
samt allt administrativt arbete i för eningen. Detta innebär att serva våra
medlemmar i medlemsfrågor, behandla skadeanmälningar, utbetalningar
av ekonomiska ersättningar, utskick av medlemsinformation, planering
av årsmöten, administration av utbildningar m.m. Från kansliet sköter
även våra informatörer all praktisk planering av informationsverksamhet
ute på fältet. Utöver detta har mycket arbete gjorts för att bistå de olika
arbetsgrupperna i styrelsen. Föreningen har under året även infört nya
ekonomirutiner vilket innebär att all ekonomi nu administr eras på kansliet.
Medlemsantalet för 2005 blev 84 918 och detta är en minskning från
föregående år med 1 327 personer. Förändringen beror till stor del på att
medlemsavgiften höjdes från 90 kr till 120 kr. Medlemsantalet blev dock
högre än vad styrelsen beräknade i sin prognos. Under året har 892
ansökningar om ekonomisk hjälp behandlats. Nyhetsbr ev har under året
skickats ut till medlemmarna.
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.
ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N
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Gruppen arbetar med frågor inom viltolyckspr oblematiken. 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 för eningens
deltagande har varit betydelsefullt och där de uppstoppade djur en och älgkrockade
bilarna dragit uppmärksamhet till sig. Föreningens representanter och
informationsmaterial är också en viktig del i kampanjen. 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.
Ett nytt verksamhetsår står för dörren med många spännande utmaningar. Många
människor kommer som vanligt att upplysas om viltfaran av för eningens informatörer.
Förhoppningsvis öppnar också föreningen dörrar under 2006 för människor med
goda viltolycksförebyggande idéer. Genom ekonomiskt stöd från för eningen får de
möjlighet att pröva sina tankegångar i olika pr ojekt och som till slut skall r endera i
minskat lidande för människor och djur.

Åseda i mars 2006, Styrelsen
Lars Sävberger, ordf.

Styrelsen 2005
Sven-Erik
Bertilsson

Lars Sävberger

Larz Glemfors

Ingrid Hugosson

Roy Gruvhagen

Mariannelund
Ordf.

Nybro
V.ordf.

Åseda
Ek.förv.

Fröseke
Sekr.

Karin Nilsson

Gunilla Karlsson

Mats Willén

Benny Norgren

Jennica Sjöstedt

Växjö

Oskarshamn

Grängesberg

Falun
Suppleant

Kristianstad
Suppleant
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Delsbo

Kjell Tjärnås
Vemdalen

Birgit andersson
En bit av Älgskadefondsföreningens historia är
borta…
Birgit Andersson avled måndagen den 10 oktober 2005 i en ålder av 75
år. Birgit var föreningens sekreterare i stort sett från för eningens start
1973 fram till 1995 då hon gick i pension. Som för eningens sekreterare
skötte hon tillsammans med sin sambo, för eningens ordförande N A
Arvidsson, arbetet runt medlemshanteringen de första tio år en innan
föreningen hade egen anställd personal.
Birgit hade en inneboende drivkraft och styrka som är ovanlig. Att
föreningen idag finns kvar och har vuxit till 85 000 medlemmar är till
stor del Birgits förtjänst! Att på golvet sortera 10 000 medlemmar i
postnummerordning för att på så vis spara porto var inte främmande för
Birgit.
Efter sin pensionering flyttade Birgit från Åseda till
Ronneby där hon sedan dess
har bott. Hon har efter sin
pensionering fortsatt följa
föreningens arbete med stort
intresse.
Många är vi f.d. arbetskamrater och medlemmar som
kommer att sakna henne!

Älgskadefondsföreningen
Marianne Hjärtfors,
Kanslichef

ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N
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Årsmöte Örebro, april

Utbildning november
Täby Centrum, augusti
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Elmia Jönköping, september

Utbildning, mars
Elmia Jönköping, mars

Katrineholm, oktober 2005

Uppsala, maj

Växjöloppet, maj
Jokkmokks marknad, februari

Stora Nolia Umeå, augusti
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Viltolyckor länsvis (ur SES statistik)
Län
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
LM
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD

2004

2005

2 698
1 387
1 737
1 839
2 016
1 747
1 887
13
904
3 449
1 033
5 776
2 297
1 647
1 110
1 668
704
731
944
1 084
1 473

2 780
1 313
1 787
1 583
2 003
1 671
1 770
25
825
3 440
1 036
5 877
2 046
1 482
1 001
1 632
752
648
976
1 224
1 342

36 144

35 213

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

SUMMA (inkl. ren)

Dödade & skadade i viltolyckor (ur Vägverkets statistik)
Döda
Svårt skadade
Lindrigt skadade

11
106
495

9
74
401

Viltolyckor per djurslag
Djur

2004

2004

2005

2005

Hela vägnätet
4 641
28 430
1 859
513
670
31

Till Föreningen
188
535
122
10
10
5

Hela vägnätet
4 092
27 761
1 761
580
987
32

Till Föreningen
166
581
120
9
13
3

Totalt
36 144
870
Utbetald ekonomisk hjälp(ksek) 2 447

35 213

892
2 815

Älg
Rådjur
Ren
Hjort
Vildsvin
Annat

(SES statistik samt ur Älgskadefondsföreningens behandlade ärenden)
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Kort information om
Älgskadefondsföreningen
Älgskadefondsföreningen är en ideell rikstäckande för ening,
där fysiska personer kan vara medlemmar .
Syfte
• Att minska antalet viltolyckor på
våra vägar
• Att hjälpa vår medlem ekonomiskt
vid kollision med djur enligt Jaktförordningens § 40 (björ n, varg, järv,
lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin,
mufflonfår, örn) samt ren.

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.

Ekonomisk hjälp
Medlemskap innebär rätt till ekonomisk hjälp med den reparationskostnad som medlemmen åsamkats, dock
max 5.000 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 ägar e i bilregistret stå för medlemskapet. Har man
var sin bil bör båda vara medlemmar.

Pris och giltighet
Medlemsavgift betalas per kalenderår.
År 2006 är medlemsavgiften 120 kr onor.

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
ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N
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Ansökan om ekonomisk hjälp

Konto för utbetalning (glöm inte clear nr.)

Anna rogell

Ny informatör på Älgskadefondsföreningen

I grund och botten är jag en gedigen hästtjej som arbetat med att träna och tävla travhästar i stort sett hela livet, men för några år sedan sadlade jag om och utbildade mig till
informatör vid Karlstad universitet. Eftersom jag tillbringar mycket tid på vägar na känns
det naturligt för mig att vär na om trafiksäkerheten och människors och djurs liv . En viltkollision skulle inte bara drabba mig utan även min bästa vän där bak i transporten.
Just nu försöker jag sätta mig in i för eningens arbete och planering av kommande
aktiviteter. Till en början kommer jag att följa med för eningens andra informatör, Jonny
Johansson, för att se hur det går till, sedan är det tänkt att jag ska ut på egna äventyr .
Jag kommer också att försöka ge mig in i debatter kring viltolyckspr oblematiken och i
övrigt försöka hitta nya kanaler för att nå ut med vårt budskap.
Så här inför den stundande vår en och sommaren tänkte Jonny och jag ge några tips
som kan vara tänkvärda väl ute i trafiken. Tänk på att det händer mycket i natur en
under våren. Grönskan gör det svårt att upptäcka viltet. V ar extra försiktig när maj
månad nalkas, då börjar älgar nas kalvavstötning och risken är stor att stöta på
förvirrade ettårskalvar på vägar na. Dessutom har vildsvinsstammen ökat kraftigt i
södra Sverige, och därmed även olyckor na.
För att minska risken att kollidera med vilt finns det lätta åtgär der att ta till. Håll hastigheten och var uppmärksam även vid sidan av vägen för att upptäcka djur en i tid. Var
noga med att se över bilen så du har bra ljus, bra br omsar och ren framruta för att öka
säkerheten. Viktigt att tänka på om kollision är oundviklig är att inte väja för mindr e
djur, då är det större fara att kollidera med träd eller andra trafikanter . Och framförallt
glöm inte att göra en anmälan till Polisen vid kollision med vilt.
Ta det lugnt och håll utkik i trafiken så minskar vi olyckor na!
Vi ses förhoppningsvis ute på något tr evligt arrangemang!
Anna Rogell och Jonny Johansson, informatör er.

ÄLGSKADE FON DSFÖR E N I NG E N
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vilda planer kan
löna sig
Älgskadefondsföreningens Utvecklingsfond
Under förutsättning att styrelsens förslag godkänns av årsmötet kommer en miljon
kronor att avsättas till en utvecklingsfond till forskning/pr ojekt inom trafiksäkerhetsområdet vilt. Vi tror att det finns många bra förslag och idéer om hur
man skulle kunna minska viltolyckor na, men att ekonomiska medel kanske
saknas. Vi hoppas på det där riktigt unika svar et på viltolycksfrågan som kanske
bara du sitter inne med!

Vem är du?
Vi vill nå dig som kan uppfylla vårt mål
att minska viltolyckorna. Vår alldeles
egen nollvision är att ingen skall dödas
eller skadas svårt i viltolyckor!
• Du kanske arbetar med någon form
av utvecklingsarbete inom trafiksäkerhet?
• Du kanske är innovatör inom trafiksäkerhetsområdet?
• Du kanske helt enkelt har kommit på
en bra idé som skulle kunna förverkligas?

Vad kan du söka till?
• Älgskadefondsföreningens medel
skall användas främst för att stödja
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•
•
•
•

projekt inom trafiksäkerhetsområdet
med hänsyn till vilt.
Resultaten skall vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanter na.
Projekten skall snabbt komma trafikanterna till nytta.
Tidsplanen för projekten bör inte
överstiga två år.
Älgskadefondsföreningen medger
inte medel för patentkostnader eller
marknadsföring. Ej heller för redan
slutförda arbeten.

Ansökan skall ske senast den 1 oktober 2006. Styrelsen beslutar senast
den 15 december 2006 om vilka
projekt som tilldelas medel.

Alfa & Kurt Gustavssons
Minnesfond

Genom en donation som vi tacksamt
mottog 1998, tillkom ovanstående
minnesfond. I denna fond hamnar t.ex.
okända inbetalningar, dvs medlem som
ej anger avsändare och som vi ej har
kunnat spåra.

Utdelning skall kunna ske till drabbad
och/eller anhörig till denne
(make/maka, barn eller föräldrar).
Forskning för att förebygga viltolyckor
och dess följder, t.ex. forskning inom
trafiksäkerhet.

Kriterier för utdelning ur denna är
följande: – Fysisk eller psykisk skada
som har blivit följden av en viltolycka.
Ersättning till sökt ändamål täcks inte
på annat sätt (d v s genom försäkringar
eller landsting/försäkringskassa).

Skriftlig ansökan sänds till:
Älgskadefondsföreningen, ”Ansökan ur
Alfa och Kurt Gustavssons Minnesfond”, Box 101, 360 70 Åseda.

adressändring
Det är viktigt att vi har din rätta adr ess. Anmäl ändring omgående till:
Älgskadefondsföreningen, Box 101, 360 70 Åseda. E-mail: kansli@aelgen.se

Prinfo Bergs Virserum 06-5000870

Vildsvinsstammen ökar och därmed också
risken för viltolyckor. Har du kolliderat med
vildsvin - kom ihåg att ett skadat vildsvin kan
vara farligt! Markera platsen ca 200 m längr e
bort, anmäl olyckan till polisen (112) och
förklara avståndet mellan markering och
olycksplats. Polisen sänder en erfaren
eftersöksjägare till platsen. Ett skadat vildsvin
kan anfalla vem som än kommer i närheten –
bärplockare, motionär etc.

årsmöte
Välkommen till Huskvarna den 8 april 2006
Box 101 • 360 70 Åseda
Tel. 0474-102 12 • Fax 0474-122 45
www.aelgen.se

ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN

Frankeras ej
mottagaren
betalar
porto

ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN
Svarspost
350 055 500
360 70 Åseda

Foto omslag: Magnus Nyman

