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Med facit i hand visar det sig att 2008 
blev olycksåret framför andra när det 
gäller antalet polisanmälda viltolyckor. 
Totalt inträffade 39 527 kollisioner med 
de anmälningspliktiga djuren och till detta 
kommer 1 815 renkollisioner. Vi tycker 
det är speciellt oroande att olyckor med 
de tyngre djuren som älg, hjort och vild-
svin ökar, eftersom dessa utgör störst risk 
för personskador.  

Med tanke på ovanstående behövs Älg-
skadefondsföreningens arbete mer än 
någonsin. Vi är därför speciellt glada över 
att vi under 2008 även kunnat erbjuda 
och genomföra kompetensutbildningar i 
ämnet vilt och trafik. Det har varit mycket 
uppskattat av deltagarna och vi ser med 
glädje fram emot en fortsättning 2009. 
Nytt för i år blir ett seminarium ”Vilt och 
trafik – människan, fordonet och djuret” 
som vi kommer att anordna den 17 april 
2009 i samband med vårt årsmöte i 
Växjö. Kom gärna dit för att se, höra och 
lära mer om viltolycksproblemet. 

Vi har förbättrat och utökat vår hemsida,  
titta gärna in där. Där hittar du också en 
juniorsida för våra ”framtida trafikanter”. 
Barn är duktiga på att upplysa föräldrar 
om vad som gäller i trafiken. I samband 

med detta har vi också tagit fram en spe-
ciell ”Barnens viltskola” riktad till juniorer. 
Den innehåller lite spel och pyssel och 
har blivit mycket uppskattad både av 
barnen själva och deras lärare. 

Antalet medlemmar 2008 var 82 590 jäm-
fört med 82 866 året tidigare. Under 2008 
har vi kunnat hjälpa 849 medlemmar 
ekonomiskt jämfört med 779 året tidig-
are. Som en följd av ökat antal viltolyckor 
drabbas även våra medlemmar i större 
utsträckning.  

Medlemsvärvningen
Vinnare i värvningskampanjen 2008 blev 
Runo Eriksson som värvat 19 nya med-
lemmar till föreningen. Han kommer att 
bli inbjuden till vårt årsmöte i Växjö där 
han får ta emot sin vinst – en glasskulptur 
av Mats Jonasson. Näst bäst blev Ingela 
Carlsson med 13 värvade och på delad 
tredjeplats kom Bo-Göran Werner och 
Stig L Hansson med vardera 12 värvade. 
Vi har också lottat och sänt ut ett hundratal 
extravinster. Grattis till alla er som vunnit.
Totalt har 2 295 medlemmar värvats på 
detta sätt till föreningen. Värvningskam-
panjen fortsätter oförändrad 2009 så ta 
chansen att bli nästa års vinnare.

Slutligen
Kör försiktigt – sänk hastigheten och på 
med bilbältet! Upptäck att det svenska 
landskapet är lika vackert oavsett om du 
är ute på en kort eller en lång resa. Med 
sänkt hastighet upptäcker du också lät-
tare de vilda djuren – innan de står fram-
för motorhuven.

Åseda i mars 2009
M Hjärtfors, kanslichef   

året som gått
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årssammanställning 2008
Resultaträkning (ksek) 
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Ekonomisk hjälp till medlemmar
Förebyggande åtgärder
Löner, arvoden och ersättningar1

Administration2

Avskrivningar
Finansiella kostnader och värderegleringar3

Skatter
Summa kostnader

Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar
Inventarier
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Skattefordran
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Alfa och Kurt Gustavssons minnefond
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter4

Summa skulder, fonderade medel och eget kapital

2008
9 871 

185 
401

10 457

2 881 
3 021
1 636
1 869

250
2 128

41
11 826

-1 369

2008
628

5 601
234
82

1 943
8 048

16 536

8 103
109
102

8 222
16 536
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2007
9 928 

40 
168

10 136

2 745 
3 207
1 589
1982
249

0
179

9 951

185

2007
397

6 341
49

115
4 843
5 579

17 324

9 472
103
130

7 619
17 324

1 exkl löner/arvoden/ersättningar för personal som arbetar med förebyggande åtgärder 1 468 (1 321)
2 varav porto + mott.avg. 815 (841) och kostnad för värvningskampanj 62 (52)
3 förluster och nedskrivningar värdepapper
4 varav förutbetalda medlemsavgifter 7 030 (6 294)



verksamhetsberättelse 2008
Verksamheten 2008 har i enlighet med 
föreningens stadgar åter inneburit ett 
idogt arbete för att informera om och 
förebygga viltolyckor. Vi har också hjälpt 
ett stort antal medlemmar ekonomiskt när 
olyckan varit framme. 

Medlemsantal för 2008 blev 82 590 jäm-
fört med 82 866 år 2007. En minskning 
med 276 medlemmar. Ansökningar om 
ekonomisk hjälp ökade - från 779 år 2007 
till 849 under 2008. Totalt har utbetalats 
2 881 314 kr i ekonomisk hjälp till 
medlemmar under 2008 jämfört med 
2 745 405 kr föregående år.

Anställda informatörer och länsinformatör-
er har under 2008 deltagit på ett stort an-
tal mässor, marknader m.fl. arrangemang 
med våra ekipage för att sprida informa-
tion om föreningens arbete och risken för 
viltolyckor på våra vägar. Inriktningen för 
mässor har varit koppling till trafik, t.ex. 
motormässa, lastbilsmässa, husvagns-
mässa m.m. Totalt har våra informatörer 
och länsinformatörer besökt cirka 140 
olika arrangemang i landet med ett upp-
skattat besökarantal på runt tre miljoner 
besökare. Intresset från arrangörer och 
publik är stort. Utställningsmaterial har 
gåtts igenom och kompletterats bl.a. med 

en ny vagn till den dödskrockade Saab 
vi mottagit med önskan om att den an-
vänds till att förhindra nya svåra olyckor. 
Totalt har vi nu nio ekipage och ett flertal 
av dessa används i de län vi har  infor-
matörsprojekt.

När det gäller marknadsföring 2008 så 
har bl.a. hemsidan www.aelgen.se upp-
daterats, gjorts mer användarvänlig samt 
försetts med viltolycksstatistik och annan 
viktig information för att öka vår roll som 
den ledande aktören när det gäller vilt 
och trafik. Hemsidan har också komplet-
terats med en juniorsida. Barnen är våra 
framtida trafikanter och barn är också 
duktiga på att upplysa sina föräldrar om 
vad som gäller i trafiken. I samband med 
detta togs också fram en speciell ”vilt- 
och trafikbroschyr” riktad till Junior.  Den 
har blivit uppskattad både av barnen själ-
va och deras lärare. Till anmälnings- och 
betaltjänsten på hemsidan har vi kopplat 
en enkät som bl.a. utvisar hur man fick 
tips om föreningen. Under 2008 har vi 
skickat ut ett flertal pressmeddelanden. 
Dessa har fått god respons i massmedia 
såväl riks som på lokalt plan.

Sedan ett par år tillbaka har vi även sat-
sat på att bygga upp utbildningar i äm-
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net vilt och trafik och detta resulterade 
under 2008 i att vi tillsammans med NTF 
Kronoberg under åtta tillfällen genomfört 
utbildning av hemtjänstpersonalen i Upp-
vidinge Kommun. Utbildningen blev myck- 
et uppskattad och har resulterat i stort 
intresse för liknande utbildningar även i 
andra kommuner. Vi har också vid flera 
tillfällen anlitats för att hålla föreläsningar 
i ämnet vilt och trafik på olika ställen i lan-
det, t.ex. skolor med trafiklärarutbildning.

På årets Tylösandsseminarium (Sver-
iges största årliga trafiksäkerhetskon-
ferens i Halmstad) delade vi för första 
gången ut det nyinstiftade priset Guld-
älgen. Priset består av en specialdesig-
nad glasskulptur samt ett stipendium på  
20 000 kr. Bland många bra förslag vi fick 
in korades till slut Peter Händel, profes-
sor i signalteknik vid KTH i Stockholm, 
till vinnare för sin forskning i att utveckla 
IR-teknik för att förebygga trafikolyckor. 
Tidigare har IR-tekniken använts i bilar 
där en bild visas på en display på bilens 
instrumentpanel. En nackdel med ett 
sådant system är att föraren inte ständigt 
orkar växla fokus mellan skärm och färd-
väg. Det nya i Peter Händels system är 
en programvara som kontinuerligt söker 
av bilden från IR-kameran. Programmet 

har ”lärt sig” känna igen t.ex. större vilt 
och fotgängare. När programmet kän-
ner igen något varnas föraren genom 
en ljud- eller ljussignal på instrument- 
panelen. Förutom att upptäcka vilt tidig-
are, och därmed få större chans att und-
vika olyckan, så ser Älgskadefondsföre-
ningen andra positiva ”bieffekter” med 
systemet. Eftersom kameran kommer att 
åskådliggöra hur mycket ”dolt vilt” som 
det verkligen finns i närheten av väg-
banan, så kommer innovationen troligen 
att ha en hastighetsdämpande funktion. 
Det skulle i sin tur minska alla sorters 
trafikolyckor, inte bara viltolyckor.

Älgskadefondsföreningen är en av de or-
ganisationer som varit med och byggt upp 
eftersöksorganisationen i landet, numera 
Nationella Viltolycksrådet. Under årens 
lopp har vi dock upplevt att vår egen hand- 
lingsfrihet som en unik ideell fristående 
aktör/debattör i det viltolycksföre- 
byggande arbetet begränsats mer och 
mer och en enig styrelse beslöt därför att, 
under de omständigheter som nu råder, 
lämna Nationella Viltolycksrådet från och 
med årsskiftet 2008/2009. 

Vi är redan inne i ett nytt verksamhets-
år 2009 med många spännande ut- 
maningar för att nå vårt uppsatta mål – att 
vara den ledande aktören i Sverige av-
seende information inom området vilt och 
trafik samt även vara det självklara valet 
för ekonomisk hjälp vid en viltolycka. 

Åseda i mars 2009
Styrelsen

Ingrid Hugosson, ordf.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Älgskadefondsföreningen

Vi har granskat bokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Älgskadefonds-
föreningen för år 2008. Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna, 
förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av bokslutet. Vårt 
ansvar är att uttala oss om bokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra 
oss om att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandling- 
arna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämp-
ning av dem, samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när 
den upprättat bokslutet, samt att utvärdera den samlade informationen i bokslutet. Vi har 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot har handlat i strid med bokföringslagen eller föreningens 
stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning ej handlat i strid med föreningens 
stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balans- 
räkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Åseda i februari 2009

Albert Arvidsson                Karin Nilsson                Raine Svensson
                                                                               Auktoriserad revisor  
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förtroendevalda 2008

Ingrid Hugosson
Åseda
Ordf.

Larz Glemfors
Nybro
V.ordf.

Lennart Carlsson
Åseda
Ek.förv.

Seb Bertilsson
Delsbo
Ledamot

Kjell Tjärnås
Vemdalen
Ledamot

Mats Lindquist
Vänersborg
Ledamot

Jennica Sjöstedt
Kristianstad
Ledamot

Mats Willén
Grängesberg
Ledamot

Revisorer 2008
Albert Arvidsson Tyresö, Karin Nilsson Vimmerby och aukt. revisor Raine Svensson RS Revision Växjö. Revisorsuppleanter: 
Elisabeth Gruvhagen Fröseke och aukt. revisor Leif Johansson KPMG Bohlins Växjö.

Valberedningen 2008
Ove Lundberg Råneå, Annelill Davidsson Strömsnäsbruk, Reinert Gustavsson Mönsterås, Boris Karlqvist Johannishus och Marga-
retha Lännewall Mariestad

Anställda 2008

Styrelse 2008

Marianne Hjärtfors
Kanslichef

LisMarie Magnusson
Kanslist

Jonny Johansson
Informatör

Andreas Lindfors
Marknadsförare/ 
informatör
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Gunilla Karlsson
Oskarshamn
Ledamot

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, dit föreningens samtliga medlem-
mar kallas. Årsmötet 2009 hålls som framgår av inbjudningsbrevet i år på Quality Hotel 
i Växjö den 18 april. Årsmötet beslutar om föreningens stadgar och väljer personer till 
styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning.



Viltolycksnotan 2008
– 766 MILJONER KRONOR
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Älgskadefondsföreningen har, med 
hjälp av uppgifter från Länsförsäkring 
Kronoberg, tagit fram Sveriges ”vilt-
olycksnota” för 2008. Den visar på en 
anmärkningsvärd slutsumma och att 
en vildsvinskrock i genomsnitt är 27% 
dyrare jämfört med en älgolycka

Som tidigare rapporterats, skedde  
39 527 viltolyckor på de svenska vägarna 
förra året. Varje olyckstillfälle kan vara en 
chockerande och traumatisk upplevelse 
för den drabbade. Men olyckan kan även 
ha en ekonomisk baksida. Studier av ett 
stort antal faktiska viltolyckor visar på 
stor skillnad i vagnskadekostnad mellan 
de olika viltslagen. I snitt blir vagnskade-
kostnaden 37 000 kronor för vildsvin,  
29 000 kronor för älg samt 17 000 kronor 
för rådjur.
– Orsaken till att vildsvin orsakar störst 
materiella skador, är att vildsvinets tyngd- 
punkt ligger i höjd med bilens front. Kraft-
en slår således hårdast där bilens dyraste 
komponenter sitter, säger Fredrik Val-
gren, motorskadechef på Länsförsäkring 
Kronoberg.

En beräkning av vagnskadekostnaderna 
för landets viltolyckor 2008, med utgång 
från de framtagna genomsnittskostnad-
erna, ger en saftig ”viltolycksnota” på ca 
766 miljoner kronor. Även om ”notan” 
kan verka uppseendeväckande så vill 
Andreas Lindfors, informatör på Älgska-
defondsföreningen poängtera att de ma-
teriella kostnaderna endast är en del av 
kostnaderna för en viltolycka.
– Tyvärr sker det allt för ofta att männi-
skor far illa, eller till och med omkommer, i 
samband med viltolyckor. Kostnaderna för 

sjukvård, rehabilitering och andra olycks- 
relaterade utgifter överskrider mer än 1 
miljard kronor per år enligt Vägverkets 
beräkningar, menar Lindfors

Älg
Antal olyckor 2008: 5 118
Mtrl. kostnader 2008(Ksek): 148 422

Rådjur
Antal olyckor 2008: 30 982
Mtrl. kostnader 2008(Ksek): 526 694

Vildsvin
Antal olyckor 2008: 2 462
Materiella kostnader 2008(Ksek): 91 094

Älgskadefondsföreningen förutspår att 
”Viltolycksnotan” för kommande år kom-
mer att fortsätta öka, om inget görs för att 
få kontroll på den kraftigt ökande vildsvins- 
stammen. Dessutom måste man förhind-
ra att rådjur och älg kommer ut på vägar-
na i den omfattning som sker idag.
– Nu när staten ska spara pengar, så ser 
vi gärna att berörda politiker inser allvaret 
och gör något drastiskt för att motverka 
den oroande viltolycksutvecklingen, tilläg-
ger Lindfors.
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Län
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD

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

2006
2 684
1 559
1 624
1 694
2 230
1 900
1 776

26
794

3 448
1 130
5 442
1 996
1 501

991
1 610

870
660

1 254
1 421
1 711

2007
2 982
1 893
1 863
1 766 
2 101
1 732
1 719

60
854

3 340
1 078
5 724
1 931
1 457

871
1 611

906
755

1 383
1 365
1 576

2008
3 109
1 736
1 992
2 251
2 677
2 174
2 325

43
881

4 360
1 253
6 315
2 085
1 485

975
1 697
1 000

942
1 213
1 387
1 401

36 321 36 967 41 342

viltolyckor länsvis (källa: Rikspolisstyrelsen)

9
83

430

8
74

463

7
74

513

döda & skadade i viltolyckor (källa: Vägverket)

Döda 
Svårt skadade
Lindrigt skadade

Viltolyckor per djurslag
Djur

Älg
Rådjur
Ren
Hjort
Vildsvin
Rovvilt

2007
Hela vägnätet

4 635
28 243
1 801

670
1 583

35

2007
Till Föreningen

190
461
96
8

19
5

2008
Hela vägnätet

5 118
30 982
1 815

916
2 462

49

2008
Till Föreningen

199
504
83
8

52
3

SUMMA (inkl. ren)

36 967 779 41 342 849TOTALT

YTTERLIGARE VILTOLYCKSSTATISTIK FINNER NI PÅ WWW.AELGEN.SE
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Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, 
instiftat av Älgskadefondsförening-
en, som delas ut till den person, 
organisation, företag eller 
myndighet som på bästa sätt 
bidragit till att sprida kunska- 
per och information om viltolyck-
or, eller medverkat till åtgärder 
för att förhindra dem. Priset 
kan tilldelas såväl projektidéer 
som genomförda projekt.

Det är viktigt att bidragets 
fokus ligger på att förebygga 
viltolyckor. Det är självklart 
tillåtet att föreslå fler än ett 
projekt eller idé. Bidraget bör 
inte vara äldre än tre år gam-
malt. Guldälgen består av en 
specialdesignad glasskulptur 
samt ett stipendium på 20 000 kr.

Vi i Älgskadefondsföreningen tror, 
att såväl experter som lekmän kan 
bidra med goda och konstruktiva idéer 
eller projekt för att minska antalet vilt-
olyckor på våra vägar.

Vem som helst är välkommen att skicka in bi-
drag, både “hemma-pulare” och forskare. Bidraget 
kan omfatta såväl stora som små projekt. Det kan 
exempelvis vara en nytänkande  projektidé 
inom viltolycksprevention eller avse förbätt-
ringar av olycksdrabbade vägar.

Bidrag till Guldälgen 2009 ska läm-
nas in senast den 11 april 2009. 
Bidraget lämnas antingen skrift- 
ligen via vanlig post eller elekt-
roniskt via föreningens hem-
sida, www.guld-algen.se

har du guld-idéer?
– SÖK TILL GULDÄLGEN 2009
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Syfte

att minska antalet viltolyckor på våra 
vägar

att hjälpa vår medlem ekonomiskt vid 
kollision med djur enligt Jaktförord-
ningen §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 6 000 
kronor per olyckstillfälle. Utöver hjälp 
till reparation/vagnskadesjälvrisk utgår 
alltid en extra kostnadsersättning om 500 
kr, samt om utrymme finns inom maxbe-
loppet också hjälp med ev. hyrbilskost- 
nad upp till 1 500 kr (utgår även om 
man har självriskeliminering i sin bil-
försäkring).

Omfattning
Medlemskapet är personligt och gäller 
som registrerad ägare eller förare av 
privatägt fordon och/eller tillkopplad 
släpvagn. Har man en bil i familjen, ska 
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 kalender- 
år. År 2009 är medlemsavgiften 120 kro-
nor. Medlemskap gäller från plusgirots 
bokföringsdag och kalenderåret ut.

Om olyckan är framme
Förutom att polisanmäla en vilt- 

olycka, är du också skyldig att markera 
olycksplatsen! Detta för att underlätta 
eftersök och därigenom minska djurens 
lidande.

Ansökan
Ansökan om ekonomisk hjälp ska 
göras inom 60 dagar (om särskilda 
skäl föreligger kan tiden utsträckas, 
dock högst till sex månader från olyck- 
ans datum) genom att medlemmen 
sänder oss följande:

kopia av polisens “Trafikmålsanteck-
ningar

kopia av försäkringsbrev – både där 
trafik och vagnskada finns

kopia av eventuell vagnskadegaranti-
bevis – sidan där självrisk vagnskada 
framgår

foto på skadan 

kopia av fakturan som medlemmen 
får på självrisk eller reparationskost-
nad

uppgift om medlemssnummer

konto för utbetalning

Ring eller maila om något är oklart!

älgskadefondsföreningen
– KORT INFORMATION
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Personuppgiftslagen (PUL)
De uppgifter vi har i vårt medlemsregister är namn, adress, 
uppgifter om inbetalning samt eventuella ansökningar om 
ekonomisk hjälp. I registret noterar vi även personnummer på 
den som lämnat dessa uppgifter. Detta underlättar eventuella 
adressändringar. Älgskadefondsföreningen lämnar inte ut  
uppgifter ur registret till tredje part. Som medlem kan du när 
som helst begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig i 
vårt medlems- och olycksregister. 





Du kan fortfarande beställa reflexväst 
genom oss till det reducerade priset 
60kr/st inklusive porto. Vi reserverar oss 
för slutförsäljning

Reflexväst – CE-märkt och godkänd 
EN 471 klass 2 (även för yrkesmässigt 
bruk). Bra att ha t.ex. vid en viltolycka 
och andra tillfällen då du behöver vara 
extra synlig. Limegul. En storlek. Reser-
vation för slutförsäljning. Leveranstid 
cirka två veckor efter betalning. Gör din 
beställning genom att ringa oss på 
telefon 0474-102 12.

en billig livräddare
Pris inkl. porto: 
60:-/styck
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Minnesfonden “Alfa och Kurt Gustavs-
sons Minnesfond” har tillkommit genom 
en donation av en f.d. medlem och 
dennes maka. I denna fond hamnar 
t.ex. okända inbetalningar, dvs medlem 
som ej anger avsändare och som vi 
inte har kunnat spåra. Älgskadefonds- 
föreningen avsätter också medel till den-
na fond.

Ur minnesfonden kan den som drab- 
bats av en svår viltolycka ansöka om 
extra hjälp t.ex. till läkarvård, handi- 
kapphjälpmedel eller kostnader (ej for-
donskostnader) som inte täcks på annat 
sätt, t.ex. genom försäkringar eller lands-
ting/försäkringskassa. Utdelning skall 
kunna ske till drabbad eller anhörig till 
denne (make/maka, barn eller föräldrar). 
Medel kan också utbetalas från minnes-

SÖK FRÅN MINNESFONDEN

fonden till forskning för att förebygga vilt-
olyckor och dess följder, t.ex. forskning inom 
trafiksäkerhet eller viltolycksförebyggande.

Skriftlig ansökan sänds till: Älgskadefonds-
föreningen, Alfa och Kurt Gustavssons Min-
nesfond, Box 101, 360 70 Åseda.

FO
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VILT & TRAFIK
MÄNNISKAN, FORDONET OCH DJURET

Varje år slutar cirka 35 000 bilresor med en viltkolli-
sion. Så har det sett ut i många år. De senare årens 
vildsvinsutveckling har ytterligare visat på behovet 
av långsiktliga lösningar för viltolycksproblematiken. 
Med detta som bakgrund samlar nu Älgskadefonds-
föreningen några av Sveriges främsta experter inom 
viltolycksproblematiken och dess effekter på männi-
ska, fordon och djur till ett heldagseminarium. Årets 
seminarium genomförs  den 17 april på Quality Hotel 
i Växjö, och riktar sig främst till intresserade och 
berörda personer i sydöstra Sverige (Östergötland, 
Småland, Blekinge och Skåne)

 

Anders Kullgren
Forskningschef vid Folksam

Mats Lindqvist
Medicine doktor vid Umeå Universitet

Lennart Hamnered
Ordförande för Svenska Taxiförbundet

Andreas Seiler
Filosofie doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Tore Johansson
Eftersöksansvarig vid Polismyndigheten, Kronobergs län

Catrine Petersson, 
Enhetschef på trafik vid Vägverket, Region Sydöst

Seminariet avslutas, för den som så önskar, med ett 
studiebesök på bildemonteringen på Atracco Auto 
(fd Folksam Auto), där verkliga viltkrockade bilar 
förevisas.

talare utöver älgskadefondsföreningen

#



Fyll i nedstående anmälningstalong och sänd till: Älgskadefondsföreningen, “Anmälan”, 
Box 101, 360 70 Åseda eller faxa till 0474 - 122 45. Anmälan är bindande. Antalet rum 
och middag är begränsat. Anmäl dig därför snarast - dock senast 1 april 2009. Din 
anmälan kommer att bekräftas skriftligen.

Anmälningstalong
– FÖR ÅRSMÖTE OCH/ELLER SEMINARIUM 2009

Medlemsnummer

Efternamn, förnamn

Adress

Postnummer, ort

Telefon (dagtid)

Medlemsnummer

Efternamn, förnamn

Adress

Postnummer, ort

Telefon (dagtid)

Anmälare Medföljande

Seminarium “Vilt & trafik” fredag den 17 april 2009, kl. 10.00 - 17.00
Förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i seminariet. Vill du boka lunch till självkost-
nadspris genom oss gör du det här nedan.

......pers            Seminarium                                         

......pers            Lunch kl. 12.00                               

                         Övernattning enkelrum fre 17/4            

                         Övernattning dubbelrum fre 17/4          

Vänligen kryssa i det alternativ du/ni vill boka

Årsmöte lördag den 18 april 2009, kl. 13.00 

0 kr

110 kr/pers

550 kr/rum

790 kr/rum

......pers            Årsmöte                                         

......pers            Middag kl. 19.00                               

                         Övernattning enkelrum lör 18/4             

                         Övernattning dubbelrum lör 18/4           

Vänligen kryssa i det alternativ du/ni vill boka

0 kr

250 kr/pers

550 kr/rum

790 kr/rum

Övriga meddelanden till Älgskadefondsföreningen:

#
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