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Trots att viltolyckorna fortsätter öka visar stati-
stiken för 2009 glädjande nog, att inte döds-
olyckorna har ökat. Förhoppningsvis bidrar 
lägre hastigheter, säkrare fordon och ökad 
kunskap till att vi också i fortsättningen skall 
få ett lågt antal dödade och skadade personer 
vid viltolyckor.

Älgskadefondsföreningens syften sedan star-
ten 1973 är dels att lämna ekonomisk hjälp till 
medlemmar, dels också att informera och öka 
kunskap om viltolyckor.  Det senare resulterade 
bl.a. i, att vi 2009 för första gången anord- 
nade ett eget viltolycksseminarium i ämnet, 
”Vilt & Trafik – människa, fordon och djur”. För 
att sätta fokus på konsekvensen av en vilt- 
olycka vände vi oss förutom till trafikanter/med-
lemmar också till s.k. beslutsfattare vid lands-
ting, kommuner, polis, Vägverket, yrkestrafik, 
motororganisationer m.fl. Till vår stora glädje 
blev seminariet i Växjö med studiebesök på 
Atracco välbesökt och uppskattat av delta-
garna. 2010 ordnar vi ett nytt viltolyckssemi-
narium, denna gång på Lindholmen Science 
Park i Göteborg (inriktad på region Väst). Vi 
räknar med fortsatta viltolycksseminarier kom-
mande år i landets övriga regioner.

Antalet medlemmar 2009 blev 81 393 jämfört 
med 82 590 året tidigare. Under 2009 har vi 
färdigbehandlat 829 ansökningar om ekono-
misk hjälp jämfört med 849 året tidigare. Läs 
mer om verksamheten 2009 i styrelse- och för-
valtningsberättelsen på sidan 4.

Medlemsvärvningen
Vinnare i värvningskampanjen 2009 blev Rudy 
Östergaard som värvat 44 nya medlemmar till 
föreningen. Rudy kommer att bli inbjuden till 
vårt årsmöte i Sunne, där han får ta emot sin 
vinst – en glasskulptur av Mats Jonasson. Näst 
bäst blev Runo Eriksson med 29 värvade och 
på tredjeplats kom Åke Brandin med 23 vär-
vade. Var sin glasskulptur har sänts till er. Vi 
har också lottat och sänt ut ett hundratal extra- 
vinster. Stort grattis till alla er som vunnit. 
Värvningskampanjen fortsätter även 2010.

Förbättringar 2010 
Vår strävan är att kontinuerligt förbättra ditt 
medlemskap i Älgskadefondsföreningen. Från  
och med 2010 inför vi därför också att man får 
hjälp till bärgning/hyrbil upp till 1 500 kr om det 
finns utrymme inom maxbeloppet 6 000 kr. Vi 
har också för avsikt att förbättra våra rutiner 
vid ärendehantering, så att vi redan vid första 
telefonkontakt efter olyckan kan påbörja regist- 
reringen av ditt ärende. Du kommer då auto-
matiskt att få ett brev som talar om vilka pap-
per som skall sändas in, maxtider m.m.

Slutligen
Mycket av att förebygga viltolyckor handlar om 
att göra trafikanter medvetna om faran. Ta för 
vana att då och då ta upp problemet med dina 
nära och kära så att de får ett naturligt ”vilt-
tänk” när de sätter sig i bilen. Slutligen önskar 
vi på Älgskadefondsföreningen alla våra med-
lemmar ett fortsatt bra och olycksfritt år 2010.

Året som gått

2    VERKSAMHETEN 2009

FO
TO

: J
. J

O
H

A
N

S
S

O
N

FO
TO

: G
. K

A
R

LS
S

O
N



Årssammanställning 2009

Resultaträkning (ksek) 

Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter3

Summa intäkter

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

Administration2

Avskrivningar
Finansiella kostnader3

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

2009
9 735 

29
1 825

11 589

2 654 
2 975
1 572
1 896

222
67
0

9 386

2 203
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2008
9 871 

185 
401

10 457

2 881 
3 021
1 636
1 869

250
2 128

41
11 826

-1 369

1 exkl löner/arvoden/ersättningar för personal som arbetar med förebyggande åtgärder 1 418 (1 468)
2 varav porto + mott.avg. 867 (815) och kostnad för värvningskampanj 44 (62)
3 inkl. upp-/nedskrivningar värdepapper
4 varav förutbetalda medlemsavgifter 7 965 (7 030)

2009
490

5 252
160
54

5 104
8 686

19 746

10 306
110
93

9 237
19 746

2008
628

5 601
234
82

1 943
8 048

16 536

8 103
109
102

8 222
16 536



Verksamhetsberättelse 2009

2009 har tyvärr varit ett viltolycksrikt år, vilket 
visar på att Älgskadefondsföreningen har ett 
viktigt arbete framför sig de kommande åren. 
Genom att vara en stark oberoende röst i den 
nationella viltolyckdebatten, hoppas vi kunna 
minska antalet viltolyckor och lidandet för 
människor och vilda djur.  

Medlemsantal för 2009 blev 81 393 jämfört 
med 82 590 år 2008. En minskning med 1 197 
medlemmar. Ansökningar om ekonomisk hjälp 
2009 blev 829 jämfört med 849 för år 2008. 
Totalt har utbetalts 2 653 915 kr i ekonomisk 
hjälp till medlemmar under 2009 jämfört med  
2 881 314 kr för år 2008.

Anställda informatörer och länsinformatörer 
har under 2009 deltagit på ett stort antal pub-
lika arrangemang med våra ekipage för att 
sprida information och kunskap om före-
ningens arbete och om risken för att drabbas 
av en viltolycka på våra vägar. Vid flertalet av 
dessa tillfällen har vi också haft ”mässerbju-
dande” om direktinbetalning av medlemsavgif-
ten. Totalt har cirka 140 olika arrangemang be-
sökts. Huvudinriktningen har under 2009 varit 
lite större mässor med koppling till trafik och 
trafiksäkerhet. 

För första gången deltog vi också på Skol-
forum i Älvsjö där vi erbjöd vår barnbroschyr 
som trafikundervisning till skolorna. När det 
gäller trafikskolor så har vi även under 2009 
förmedlat undervisningsmaterial så som filmer, 

OH-bilder etc. Via trafikskolorna har också nya 
körkortstagare erbjudits gratis medlemskap 
under återstående delen av året. Vi har även 
föreläst på ett flertal platser i landet för bli-
vande trafikskollärare.

Under 2009 tog Älgskadefondsföreningen 
ytterligare ett nytt grepp för att informera 
och utbilda om vilt och trafik. Den 17 april 
2009 anordnade vi för första gången ett hel-
dagsseminarium i Växjö, ”Vilt & Trafik – män-
niska, fordon, djur”. Till detta inbjöds speciellt 
berörda från t.ex. polis, Vägverk, taxi- och 
åkeriföretag, kommuner, landsting, trafikskol-
lärarutbildningar, motororganisationer m.fl. 
från sydöstra Sverige (Östergötland, Småland, 
Blekinge och Skåne).   

Seminariet, med 112 deltagare, var avsett att 
informera och utbilda om hela förloppet, dvs. 
från innan olyckan sker tills den är ett faktum. 
Anders Kullgren, forskningschef på Folksam 
talade om Folksams forskning ur ett viltolycks- 
perspektiv, Mats Lindqvist, med.dr. vid Umeå 
universitet, talade om personskadornas 
svårighetsgrad vid främst älgolyckor, Lennart 
Hamnered, ordförande i Svenska Taxiför-
bundet, talade om yrkestrafik och viltolyckor, 
Andreas Seiler, fil.dr vid Sveriges lantbruks-
universitet i Uppsala, talade om viltet i trafiken. 
Vidare talade Tore Johansson, eftersöksan-
svarig för Polisen i Kronobergs län, om vad 
som händer efter en viltolycka. Slutligen talade 
också Catrine Petersson, Vägverkets enhets-
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chef för Trafik region Sydöst, om Vägverkets 
åtgärder för att förhindra viltolyckor. Semi-
nariet avslutades med ett studiebesök hos 
Atracco AB i Växjö där ett antal älgkrockade 
bilar förevisades. 

Enligt den utvärdering som gjordes efter semi-
nariet blev detta mycket uppskattat av delta-
garna. Vi kommer därför att fortsätta med ett 
nytt viltolycksseminarium, nästa gång i Region 
Väst (Halland, Västra Götaland och Värmland) 
den 26 mars 2010 på Lindholmen Science 
Park i Göteborg.

Under 2009 har kontakt tagits från VTI (Väg 
och Transportforskningsinstitutet), Grimsö 
Forskningsstation och KTH (Kungliga Tek-
niska Högskolan) om eventuellt samarbete 
runt framtida forskningsprojekt som på olika 
sätt kan förebygga viltolyckor eller effektivare 
sprider kunskap om viltolycksproblemet.

På Tylösandsseminariet (Sveriges största 
trafiksäkerhetskonferens) utdelades 2009 
års Guldälg till Urban Östman för hans idé 
till positioneringssystem (GPS-koordinater) 
på vägens reflexstolpar. Många djur får lida i 
onödan för att olycksplatsen är dåligt utmärkt 
och ett bra positioneringssystem skulle under-
lätta för eftersöksekipaget. Man skulle också 
kunna få större kunskap om de mest olycks-
frekventerade vägavsnitten och på så sätt 
kunna sätta in förebyggande åtgärder på rätt 
plats.

När det gäller marknadsföring 2009 har vi för-
utom förebyggande budskap satsat på något 
mer ”säljande” annonser i massmedia, dels 
också på medskick av våra broschyrer via and-
ra medlemsorganisationer, vilket har resulterat 
i ett ökat intresse för vårt medlemskap. 

Vi har även försett receptionen på omkring 
150 polisstationer med broschyrmaterial och 
markeringsremsor inför årsskiftets skärpta lag 
om att anmäla viltolyckor (även vid kollision 
där viltet verkar oskadat efteråt). Efterfrågan 
på detta material har varit stort och därför har 
redan många stationer hört av sig och bett om 
fler broschyrer. Ett flertal pressreleaser har 
gått ut och samtliga har fått gott genomslag i 
media, både lokalt och rikstäckande (cirka 200 
artiklar/reportage totalt). 

Ännu ett år i föreningens historia är till ända och 
vi är nu inne i 2010 med full aktivitet. I början 
av januari deltog vi t.ex. med egen föreläsare 
på Nordens största trafiksäkerhetskonferens, 
Transportforum i Linköping. Vi arbetar vidare 
för att ytterligare befästa vårt mål – att vara 
Sveriges ledande, oberoende aktör inom vilt- 
och trafiksäkerhet och att vara det självklara 
valet för ekonomisk hjälp vid en viltolycka.  

Åseda i mars 2010
Styrelsen

Ingrid Hugosson, ordf.
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Revisionsberättelse

Till årsmötet i Älgskadefondsföreningen

Vi har granskat bokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Älgskadefondsföreningen 
för år 2009. 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 pla-nerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, 
försäkra oss om att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefat-
tar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshand- 
lingarna. 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 bedö-
ma 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 balansräkningen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Åseda i februari 2010

Albert Arvidsson                Karin Nilsson                Raine Svensson
                                                                                    Auktoriserad revisor  
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Förtroendevalda 2009

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 2009
Albert Arvidsson Tyresö, Karin Nilsson Vimmerby och aukt. revisor Raine Svensson, Svensson & 
Björkman Revision AB i Växjö. Revisorsuppleanter: Elisabeth Gruvhagen Fröseke och aukt. revi-
sor Leif Johansson KPMG Bohlins Växjö.

Valberedningen 2009
Ove Lundberg Råneå, Annelill Davidsson Strömsnäsbruk, Reinert Gustavsson Mönsterås, Boris 
Karlqvist Johannishus och Margaretha Lännewall Mariestad

Anställda 2009

Styrelse 2009

Marianne Hjärtfors
Kanslichef

LisMarie Magnusson
Kanslist

Jonny Johansson
Informatör

Andreas Lindfors
Marknadsförare
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Gunilla Karlsson
Oskarshamn
Ledamot

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, dit föreningens samtliga medlemmar kallas. 
Årsmötet 2010 hålls som framgår av inbjudningsbrevet i år på konferensanläggningen Selma Spa+ 
i Sunne den 17 april. Årsmötet beslutar om föreningens stadgar och väljer personer till styrelse, 
styrelseordförande, revisorer och valberedning.
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Viltolycksnotan 2009 - 925 miljoner

Varje år tar Älgskadefondsföreningen, med 
hjälp av uppgifter från Länsförsäkring Kro-
noberg, fram Sveriges ”viltolycksnota”.  
”Notan” ökade med 93 miljoner kronor, 
jämfört med 2008, och uppgår till rekord-
summan 925 miljoner kronor.

Tidigare i år har det rapporterats att det skedde 
rekordmånga polisrapporterade viltolyckor 
på de svenska vägarna förra året. Varje vilt-
olycka kan vara en traumatisk upplevelse för 
den drabbade. Tyvärr slutar ofta olyckan också 
med en ekonomisk smäll. Älgskadefondsföre-
ningen har tagit fram genomsnittskostnaden 
för de olika viltslagens olyckor och jämfört 
totalkostnaderna för viltolyckorna 2009 med 
föregående år. Resultatet visar på en drama-
tisk kostnadsökning på 93 miljoner kronor. 

- Stoppas inte denna utveckling kommer det 
att tvinga fram höjda försäkringspremier. Vilt-
stammens ökning medför dessutom fler män-
skliga tragedier och stora skador på jord- och 
skogsnäring. Trenden måste vändas, säger 
Fredrik Valgren, motorskadechef på Läns-
försäkring Kronoberg.

Älg
Materiella kostnader 2009: 
5 761 st x 28 451 kr = 163 906 211 kr
Materiella kostnader 2008: 
5 118 st x 28 451 kr = 145 612 218 kr
Förändring i kr: 
+18 293 993 kr

Rådjur
Materiella kostnader 2009: 
33 798 st x 19 524 kr = 659 872 152 kr
Materiella kostnader 2008: 
30 982 st x 19 524 kr = 604 892 568 kr
Förändring i kr: 
+54 979 584 kr

Vildsvin
Materiella kostnader 2009: 
3 085 st x 32 975 kr = 101 727 875 kr
Materiella kostnader 2008:
2 462 st x 32 975 kr = 81 184 450 kr
Förändring i kr: 
+20 543 425 kr

Den stora kostnadsökningen av “notan” är en 
naturlig följd av de senaste årens ökande an-
tal viltolyckor i landet. Man ska hålla i minnet 
att ”viltolycksnotan” inte tar med kostnader för 
sjukvård, rehabilitering, utryckningsinsatser 
och andra olycksrelaterade utgifter, utan bara 
vagnskadekostnaderna för fordon. Lägger 
man ihop samtliga kostnader som viltolyck-
orna orsakar så överskrider ”viltolycksnotan” 
3 miljarder kronor årligen, enligt Vägverkets 
egna uppskattningar.

- Ett ökat engagemang, från regeringen, för 
att vända viltolyckstrenden vore ett välkom-
met vallöfte som både skulle gynna statens 
och den enskilde trafikantens plånbok, säger 
Andreas Lindfors, informatör på Älgskade-
fondsföreningen
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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

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
1 742
1 992
2 252
2 677
2 175
2 326

43
881

4 360
1 253
6 315
2 090
1 488

976
1 702
1 003

944
1 217
1 393
1 404

2009
3 276
2 064
2 099
2 710 
2 844
2 501
2 938

88
1 207
4 666
1 481
7 207
2 321
1 669
1 053
1 680
1 107

908
1 075
1 293
1 414

36 967 41 342 45 601

Viltolyckor länsvis (källa: Rikspolisstyrelsen)

9
83

430

8
74

463

6
95

550

Döda & skadade i viltolyckor (källa: Vägverket)

Döda 
Svårt skadade
Lindrigt skadade

Viltolyckor per djurslag
Djur

Älg
Rådjur
Ren
Hjort
Vildsvin
Rovvilt

2008
Hela vägnätet

5 118
30 982
1 815

916
2 462

49

2008
Till Föreningen

199
504
83
8

52
3

2009
Hela vägnätet

5 761
33 798
1 750
1 160
3 085

47

2009
Till Föreningen

176
525
62
14
49
1

SUMMA (inkl. ren)

41 342 849 45 601 827TOTALT

YTTERLIGARE VILTOLYCKSSTATISTIK FINNER NI PÅ WWW.AELGEN.SE
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Antal trafikolyckor orsakade av rådjur

2007 2008 2009

28 243 30 982

Rådjur, Capreolus capreolus linné 
Mankhöjd................70-75 cm
Längd......................70-75 cm
Vikt...........................20-30 kg
Ålder...........................8-12 år
Brunsttid....................jul-aug

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Jan

33 798

Rådjuret i trafiken



Guldälgen 2010 - bli en hjälte

Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av 
Älgskadefondsföreningen, som delas ut till den 
person, organisation, företag eller myndighet 
som på bästa sätt bidragit till att

sprida kunskaper och information om vilt-
olyckor.

genomföra åtgärder för att förhindra vilt-
olyckor. 

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 el-
ler idé. Bidraget bör inte vara äldre än tre år 
gammalt. Guldälgen består av en specialde-
signad glasskulptur samt ett stipendium på 
20 000 kr.

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

Vem som helst är välkommen att skicka in ett 
eller flera bidrag, både “hemma-pulare” och 
forskare. Bidraget kan omfatta såväl stora 
som små projekt. Det kan exempelvis vara en 
nytänkande  projektidé inom viltolyckspreven-
tion eller avse förbättringar av olycksdrabbade 
vägar.

Bidrag till Guldälgen 2010 ska lämnas in se-
nast den 12 april 2010. Bidraget lämnas an- 
tingen skriftligen via vanlig post eller elektro- 
niskt via vår hemsidan, www.guld-algen.se. 
På hemsidan hittar du även ytterligare infor-
mation.

Sök från vår minnesfond

Minnesfonden “Alfa och Kurt Gustavssons 
Minnesfond” har tillkommit genom en dona-
tion av en f.d. medlem och dennes maka. 
I denna fond hamnar t.ex. okända inbetal- 
ningar, dvs medlem som ej anger avsändare och 
som vi inte har kunnat spåra. Älgskadefonds- 
föreningen avsätter också medel till denna 
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 fordonsko-
stnader) som inte täcks på annat sätt, t.ex. 
genom försäkringar eller landsting/försäkrings- 
kassa. Utdelning skall kunna ske till drabbad 
eller anhörig till denne (make/maka, barn eller 
föräldrar). Medel kan också utbetalas från min-
nesfonden till forskning för att förebygga vilt-

olyckor och dess följder, t.ex. forskning inom 
trafiksäkerhet eller viltolycksförebyggande.

FO
TO

: J
. J
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Skriftlig ansökan sänds till: Älgskadefondsföre-
ningen, Alfa och Kurt Gustavssons Minnes-
fond, Box 101, 360 70 Åseda.
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Personuppgiftslagen (PUL)
De uppgifter vi har i vårt medlemsregister är namn, adress, uppgifter om in-
betalning samt eventuella ansökningar om ekonomisk hjälp. I registret note-
rar vi även personnummer på den som lämnat dessa uppgifter. Detta under-
lättar 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 oly-
cksregister. 

Kort om ditt medlemskap

Syfte

att minska antalet viltolyckor på våra vä-
gar

att hjälpa vår medlem ekonomiskt vid kol-
lision med djur enligt Jaktförordningen 
§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 kr/olyckstillfälle. 
Utöver hjälp till reparation/vagnskadesjälvrisk 
utgår alltid en extra kostnadsersättning om 500 
kr, samt om utrymme finns inom maxbeloppet 
också hjälp med ev. hyrbils-/bärgningskost- 
nad upp till 1 500 kr (utgår även om man har 
självriskeliminering i sin bilförsäkring).

Omfattning
Medlemskapet är personligt och gäller som 
registrerad ägare eller förare av privatägt 
motorfordon 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 2010 är medlemsavgiften 120 kr. 
Medlemskap gäller från plusgirots bokförings-
dag och kalenderåret ut.

Om olyckan är framme
Förutom att polisanmäla en vilt- 
olycka, är du också skyldig att markera olyck-
splatsen! 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 olyckans datum) genom att medlemmen 
sänder oss kopior av följande:

Polisens “Trafikmålsanteckningar”

försäkringsbrev – både där trafik och vagn-
skada finns

eventuell vagnskadegarantibevis – sidan 
där självrisk vagnskada framgår

foto på skadan 

fakturan som medlemmen får på självrisk 
eller reparationskostnad

medlemsnummer + konto för utbetalning
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Olycksdatum (år, månad, dag)

Jag var vid kollisionen: (markera med X)
c cÄgare till fordonet Förare till fordonet

Det kolliderade fordonets registreringsnummer

Ange i vilket län kollisionen inträffade

Kollision med: (markera med X)
c Älg

c Varg

c Rådjur

c Järv

c Hjort

c Lo

c Vildsvin

c Utter

c Ren c Mufflonfår c Björn c Örn

Medlemsnummer Personnummer

Namn

Adress

Postnummer och ortsnamn

Telefon dagtid

Konto för utbetalning (ange clearingnummer)

Medlemsuppgifter

Fordonet har: (markera med X)

Självrisk, vagnskada

Kronor ........................................

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

c Trafikförsäkring c Delkasko

c Vagnskadeförsäkring

c Vagnskadeförsäkring (nybilsgaranti)

Fordonsuppgifter

ansökan om ekonomisk hjälp

Skickas inom 60 dagar till Älgskadefondsföreningen efter kollision med älg, rådjur, hjort, vildsvin, 
ren, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn. Om möjligt ska också handlingarna bifogas inom 
60 dagar. Komplettering av handlingar kan ske senare. Samtliga handlingar ska dock, enligt före-
ningens stadgar, vara föreningen tillhanda inom sex månader från kollisionsdatum för att ekonomisk 
hjälp ska utbetalas.

Ort och datum Underskrift

För att kunna behandla din ansökan behöver vi följande:
1. Kopia av Polisens “Trafikmålsanteckningar”
2. Kopia av försäkringsbrev samt vagnskadegarantibevis om sådant finns
3. Foto på skadan om vagnskadeförsäkring saknas
4. Kopia av faktura/kvitto på erlagd självrisk/reparationskostnad/firmahyrbil

Skicka hela sidan till: Älgskadefondsföreningen, Box 101, 360 70 Åseda
Har du frågor: Ring 0474-102 12, faxa 0474-122 45, skicka e-mail: kansli@aelgen.se



#

VILT & TRAFIK
MÄNNISKAN, FORDONET OCH DJURET

Varje år slutar cirka 40 000 bilresor med en viltkol-
lision. De senare årens dramatiska viltolycksök-
ning och den ökande vildsvinsstammen har visat 
på behovet av långsiktiga lösningar för viltolycks-
problematiken. Med detta som bakgrund samlar 
nu Älgskadefondsföreningen några av Sveriges 
främsta experter inom viltolycksproblematiken 
och dess effekter på människa, fordon och djur till 
heldagsseminarium. Årets seminarium genom-
förs  den 26 mars på Lindholmen Science Park 
i Göteborg, och riktar sig främst till intresserade 
och berörda personer i västsverige (Hallands-, 
Värmlands- och Västra Götalands län)

 

Anders Kullgren
Forskningschef på Folksam

Mats Lindqvist
Trafiksäkerhetsforskare på Saab Automobil AB

Jonas Jansson
Forskningschef på Statens väg- och transportforskningsinstitut

Andreas Seiler
Filosofie doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet

Christer Abrahamsson
Inspektör på Polismyndigheten i Västra Götalands län

Anders Sjölund 
Ekolog på Vägverket

talare utöver älgskadefondsföreningen



# vill du ha gratis medlemskap?

För varje ny registrerad medlem du värvar till Älgskadefondsföreningen 
under 2010 skickar vi en trisslott till dig. Värvar du tre nya medlemmar 
under perioden 1 nov 2009 - 31 okt 2010 får du ditt eget medlemskap 
betalt för 2011.  Fyll i formuläret nedan och klipp sedan ut denna 
sidan längs den streckade linjen (vill du inte klippa i nyhetsbrevet 
så går det bra att gör en kopia av sidan). Skicka sedan sida till oss 
på adressen: Älgskadefondsföreningen, Box 101, 360 70 Åseda. 
Du kan även faxa sidan till oss på numret: 0474-122 45. 

Jag som vill värva:
MEDLEMSNUMMER

GATUADRESS

EFTERNAMN, FÖRNAMN

POSTNUMMER, ORT

Den jag vill värva #1:
EFTERNAMN, FÖRNAMN

GATUADRESS POSTNUMMER, ORT

Den jag vill värva #2:
EFTERNAMN, FÖRNAMN

GATUADRESS POSTNUMMER, ORT

Den jag vill värva #3:
EFTERNAMN, FÖRNAMN

GATUADRESS POSTNUMMER, ORT

En triss-lott för varje ny värvad medlem

Ditt medlemskap blir gratis 2011 när du värvat tre 
nya medlemmar

*
*
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