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VERKSAMHETEN

ÅRSSAMMANSTÄLLNING FÖR ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN

älgskadefondsföreningen

Medlemsförbättringar 2011
• vi höjer maxbeloppet för ekonomisk hjälp
från 6 000 till 7 500 kr
• vi höjer den del som kan utgå (om utrymme
finns inom maxbeloppet) för hyrbil eller
bärgning från 1 500 kr till 2 500 kr

Årssammanställning 2010
Resultaträkning (ksek)
Intäkter

2010
9 767
65
777

2009
9 735
29
1 825

10 609

11 589

2 724
3 274
1 647
1 914
206
52
38

2 654
2 975
1 572
1 896
222
67
0

9 855

9 386

754

2 203

Inventarier
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Skattefordran
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kortfristiga placeringar
Likvida medel

2010
284
3 712
74
137
5 162
11 016

2009
490
5 252
160
54
5 104
8 686

Summa tillgångar

20 385

19 746

11 059
111
95
9 120
20 385

10 306
110
93
9 237
19 746

Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter4
Summa intäkter
Kostnader

Året som gått
Älgskadefondsföreningen har en fortsatt be
tydelsefull roll att fylla som en stark och obe
roende röst i den nationella viltolycksdebatten.
Det visar inte minst den oroväckande ökning
en av antalet anmälda älgkollisioner under
2010. Positivt är ändå att siffrorna för antalet
döda och skadade personer i viltkollisioner har
minskat.
Antal medlemmar 2010 ökade något jämfört
med året tidigare, liksom antalet ansökningar
om ekonomisk hjälp. Även Älgskadefonds
föreningens interna statistik visar att antalet
älgkollisioner ökat kraftigt, vilket ju är olyckligt
eftersom det är vid älgkollisioner som person
skaderisken är störst.
Som ni ser av verksamhetsberättelsen på
sidorna 4-5, har vi förutom information till
trafikanter också för andra gången genom
fört vårt seminarium Vilt & Trafik där Sveriges
samlade viltolyckselit föreläste för trafikanter,
myndighetspersoner och beslutsfattare. Allt
i akt och mening att undervisa, väcka debatt
och intresse för viltolycksproblemet. Vi har
också bidragit till älgkollisionstester av olika
bilmodeller, alla med fem stjärnor i EuroNcap
för att se om det finns någon skillnad mellan
olika bilmodeller. Resultatet av dessa tester
kommer att presenteras av VTI (Väg och
Transportforskningsinstitutet) senare i vår.
Medlemsvärvningen
Vinnare i värvningskampanjen 2010 blev Runo
Eriksson, Mora som värvat 10 nya medlemmar
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till föreningen. Runo kommer att inbjudas till
vårt årsmöte i Kiruna för att ta emot sin vinst
– en glasskulptur av Mats Jonasson. Näst bäst
blev Bert Carlsson, Ed med 8 värvade och på
delad tredjeplats Lauri Robertsson, Älvdalen
och Åsa Hagelberg, Olofström med vardera 7
värvade. Var sin glasskulptur har sänts till er.
Vi har också lottat ut ett hundratal extravins
ter. Stort grattis till alla er som vunnit. Värvningskampanjen fortsätter även 2011 så ta
chansen att bli nästa års vinnare. Du har ju allt
att vinna eftersom tre värvade under perioden
1 nov 2010 – 31 okt 2011 också ger dig själv
gratis medlemskap nästkommande år.
Slutligen
Efter en lång vinter är nu våren på väg med
is- och snöfria vägar som lätt kan få oss att
öka farten igen. Tänk då på att du, enligt en
genomsnittsberäkning, passerar ett klövvilt
som befinner sig närmare än 300 m från vägen
var 23:e sekund när du kör i 90 km/tim.
Vi på Älgskadefondsföreningen önskar alla ett
fortsatt bra år 2011.

Ekonomisk hjälp till medlemmar
Förebyggande åtgärder
Löner, arvoden och ersättningar1
Administration2
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Skatter
Summa kostnader
Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Alfa och Kurt Gustavssons minnesfond
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter3
Summa skulder, fonderade medel och eget kapital
exkl löner/arvoden/ersättningar för personal som arbetar med förebyggande åtgärder 1 230 (1 418)
varav porto + mott.avg. 861 (867) och kostnad för värvningskampanj 57 (44)
varav förutbetalda medlemsavgifter 7 997 (7 965)
4
inkl uppskrivningar värdepapper
1
2
3
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Verksamhetsberättelse 2010
Vi konstaterar ytterligare ett år med stort an
tal viltkollisioner på våra vägar. Främst är det
antalet anmälda älgolyckor som ökat, vilket
är olyckligt eftersom det också är den typ av
viltolycka som har den klart största person
skaderisken. Anledningen till ökningen är inte
helt klar, men måste ses som ett sammanlagt
resultat av ökat antal djur, ökad anmälnings
benägenhet samt också påverkan av den kalla
och snörika vinter som både inledde och avslutade året 2010. Älgskadefondsföreningen
har därför en fortsatt viktig uppgift framför sig
genom att arbeta för minskat antal viltolyckor
och därigenom också minskat lidande för
såväl människa som djur.
Medlemsantal för 2010 blev 81 693 jämfört
med 81 393 år 2009. En ökning med 300
medlemmar. Ansökningar om ekonomisk hjälp
2010 blev 914 jämfört med 829 för år 2009.
Totalt har utbetalts 2 723 730 kr i ekonomisk
hjälp till medlemmar under 2010 jämfört med
2 653 915 kr för år 2009.
Värvningskampanj bland våra medlemmar
2010 resulterade i 1 856 nya medlemmar till
föreningen och 290 nya körkortstagare har
tackat ja till vårt erbjudande om gratis medlem
skap resten av kalenderåret 2010.
Älgskadefondsföreningens informatörer har
under 2010 deltagit på ca 150 olika arrange
mang över hela landet med visningsekipagen.
Huvudinriktningen har dels varit lite större
mässor med koppling till trafik och trafiksäker
het, dels också andra större platser där vi
kan nå många trafikanter med vårt budskap.
Besökarna vid släpen visar stort intresse och
många har själva varit med om eller känner
någon som råkat ut för en viltolycka. För för

sta gången var vi också inbjudna att delta vid
genomförandet av Svenska Kungsrallyt på
Öland där bl.a. H.M. Konung Carl XVI Gustaf
och H.M. Drottning Silvia visade stort intresse
för de uppstoppade djuren i vårt släp.
Annonsering har skett i ett flertal media under
2010 huvudsakligen vid perioder med stor viltolycksrisk, men även under andra tider som
sen höst och tidig vår. Ett flertal pressreleaser
har fått ett gott genomslag i media, både lokalt
och rikstäckande.
Älgskadefondsföreningens informationsmate
rial är efterfrågat och vi har bl.a. sänt vår fold
er, markeringsremsa, film, affisch, handbok
m.m. till t.ex. utställare, föredragshållare m.fl.
som hört av sig till oss och där vi inte själva har
kunnat delta. Foldrar och markeringsremsor
har sänts ut till kundtjänst på ca 600 bilverk
städer och många polisstationer har dessutom
hört av sig om påfyllning av material efter 2009
års utskick.
Under 2010 har vi också fortsatt hålla föreläsningar, bl.a. för blivande trafikskollärare på alla
platser i landet där sådan utbildning anord
nas. Vi deltog också för första gången med en
egen föreläsare om viltolycksproblematiken
på nordens största trafiksäkerhetskonferens –
Transportforum i Linköping.
Vårt eget seminarium ”Vilt & Trafik – männi
ska, fordon, djur” genomfördes för andra året
i rad, nu i västra Sverige (för Halland, Västra
Götaland och Värmland) på Lindholmen Sci
ence Park, Göteborg. Speciellt inbjudna var
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berörda från t.ex. polis, Trafikverket, taxi- och
åkeriföretag, kommuner, landsting, trafikskol
lärarutbildningar, motororganisationer, m.fl.
Seminariet, med 96 deltagare, bjöd på före
läsning som berörde såväl forskning på vilt
relaterade personskador, som viltolyckors ef
fekter på samhälle och djurstammar. Anders
Kullgren, forskningschef på Folksam talade om
Folksams forskning ur ett viltolycksperspektiv,
Mats Lindqvist, med.dr. vid Umeå universitet,
talade om personskadornas svårighetsgrad
vid främst älgolyckor, Jonas Jansson, forskningschef VTI (Väg och Transportforskningsin
stitutet) berättade om VTI:s forskning runt viltolycksproblematiken, Mattias Olsson, konsult
vid Enviro Planning talade på uppdrag av SLU
Grimsö (Sveriges lantbruksuniversitet) om den
del av deras forskning som berör vilt och trafik.
Vidare talade Eddie Björk, eftersöksansvarig
för Polisen i Västra Götalands län, om vad
som händer efter en viltolycka. Slutligen talade
också Anders Sjölund, ekolog vid Trafikverket,
om Trafikverkets åtgärder för att förhindra vilt
olyckor. Seminariet blev även denna gång en
succé bland deltagarna, vilket inte minst vi
sades genom de beställningar vi fick in från
den videoinspelning som gjordes av semina
riet. I syfte att sprida informationen kan man
också se föredragen från seminariet 2010 på
vår hemsida www.aelgen.se.
När det gäller forskning har Älgskadefonds
föreningen bidragit under 2010 till VTI:s
(Väg och Transportforskningsinstitutet) älg
kollisionstester på olika bilar, alla med fem
stjärnor i Euro NCAP. Resultatet i projektet
väntas variera stort mellan olika bilmärken och
resultatet kommer att presenteras under våren

2011. Även om det är lång väg kvar att gå, har
Älgskadefondsföreningen på så sätt varit med
om att bidra till ett första steg mot målet – att
få igenom ytterligare en test i EuroNCAP – Eu
roÄlgNCAP.
På Tylösandsseminariet (Sveriges största
trafiksäkerhetskonferens) utdelades 2010 års
Guldälg till SLU:s projekt med GPS-märkta
älgar – Vilt och Skog. Kunskapen om syd
svenska älgar har länge varit dålig eftersom
den baserats på forskning i norra Sverige. Förutom kartläggning av de sydsvenska älgarnas
rörelsemönster, ser Älgskadefondsföreningen
andra positiva effekter av forskningsprojekt
et. Det har t.ex. redan visat sig att älgkorna i
Kronobergs län dels föder fler kalvar än riks
genomsnittet (”Gudrun-effekten”), dels också
att de kalvar betydligt tidigare än man har trott
– redan ett par veckor in i maj. Detta i sin tur
betyder att den så trafikfarliga kalvavstötningen sker redan i månadsskiftet april/maj istället
för maj/juni som man tidigare har trott.
Ännu ett år i föreningens historia är till ända
och vi är nu inne i 2011 med full aktivitet. 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 2011
Styrelsen
Ingrid Hugosson, ordf.
VERKSAMHETEN 2010
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Revisionsberättelse

Förtroendevalda 2010

Till årsmötet i Älgskadefondsföreningen

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, dit föreningens samtliga medlemmar kallas.
Årsmötet 2011 hålls som framgår av inbjudningsbrevet i år på hotell Scandic Ferrum i Kiruna den 9
april. Årsmötet beslutar om föreningens stadgar och väljer personer till styrelse, styrelseordförande,
revisorer och valberedning.

Vi har granskat bokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Älgskadefondsföreningen
för år 2010. 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 räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning 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.

Styrelse 2010

Ingrid Hugosson
Åseda
Ordf.

Larz Glemfors
Nybro
V.ordf.

Lennart Carlsson
Åseda
Ek.förv.

Seb Bertilsson
Delsbo
Ledamot

Mats Willén
Grängesberg
Ledamot

Mats Lindquist
Vänersborg
Ledamot

Margaretha Lännewall
Mariestad
Ledamot

Kjell Tjärnås
Vemdalen
Ledamot

Gunilla Karlsson
Oskarshamn
Ledamot

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 till
styrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens le
damöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Åseda i februari 2011
Albert Arvidsson

Karin Nilsson

Raine Svensson
Auktoriserad revisor

Revisorer 2010
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 2010
Ove Lundberg Råneå, Annelill Davidsson Strömsnäsbruk, Reinert Gustavsson Mönsterås, Boris
Karlqvist Johannishus och Tomas Ståhl Katrineholm
Anställda

Marianne Hjärtfors LisMarie Magnusson Jonny Johansson
Kanslichef
Kanslist
Informatör
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Stadgar för Älgskadefondsföreningen

§1
Föreningens namn skall vara Älgskadefondsföreningen.

§2
Föreningen är en ideell, opolitisk hjälporganisation, i vilken fysiska personer vinner inträde och har till syfte att:
1. På bästa sätt sprida kunskaper och information om viltolyckor samt medverka till åtgärder för att förhindra dem.
2. Föreningen skall lämna ekonomisk hjälp till medlemmar vid kollision, inträffad i Norden med djur enligt
Jaktförordningens § 40 (björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn) samt ren -- med
ett belopp som fastställs av styrelsen för ett kalenderår i taget. Ekonomisk hjälp utgår för de verkliga
reparationskostnader medlemmen åsamkats, samt kostnadsersättning – dock högst med det av styrelsen 		
bestämda maxbeloppet per olyckstillfälle och inom ramen för tillgängliga medel.
§3
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen.
§4
Medlemsförteckning skall finnas. Föreningens adress skall vara samma som där föreningens kansli är beläget.
§5
Medlem som ej erlagt årsavgift senast den 1 februari aktuellt år, anses ha utträtt ur föreningen. Ny medlem som er
lägger avgift efter den 31 oktober, räknas som medlem även för det följande året. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem
som styrelsen avser utesluta skall inom en vecka efter förslag om uteslutning erhålla del av styrelsens förslagsbeslut
och beredas möjlighet att inom två veckor därefter skriftligen yttra sig över beslutsförslaget, innan beslut fattas.
§6
För föreningen skall finnas en styrelse bestående av nio ledamöter. Av föreningen anställd kan ej ingå i styrelsen.
Mandatperioden skall vara två år med val, växelvis, av fyra respektive fem ledamöter varje år. Styrelsens ordförande
väljs av årsmötet för en tid av ett år, i övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelsen är beslutför då minst fem
ledamöter är närvarande.
Vidare väljs tre revisorer och två suppleanter. Av dessa skall en ordinarie och en suppleant vara auktoriserade
revisorer. Mandatperioden för revisorerna skall vara ett år.
Årsmötet skall också välja en valberedning, bestående av fem personer, med en mandatperiod om ett år. Styrelsen
äger rätt att delegera sig med full beslutanderätt för delegerade.
§7
Årsmötet skall hållas senast den 30 april. Medlemmarna kallas enligt styrelsens beslut, dock tidigast 1 månad före
ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse till extra medlemsmöte skall ske enligt styrelsens
beslut, dock tidigast 14 dagar före mötet och senast 7 dagar före mötet.
Förhandlingarna vid ordinarie årsmöte skall ske enligt följande dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
3. Val av mötesfunktionärer
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av arvoden m.m. för styrelse, revisorer och valberedning
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsens ordförande bland styrelseledamöterna
13. Val av revisorer jämte suppleanter
14. Val av valberedning jämte sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Ev. motioner
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas
Rösträtt på årsmöte och medlemsmöte tillkommer på mötet närvarande medlem som kan uppvisa giltigt
medlemsbevis.
§8
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den de utser, dock minst två i förening.
§9
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
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§ 10
Styrelsen skall besluta om på vilket sätt föreningens medel skall placeras för att erhålla god avkastning. Inrikt
ningen får ej vara spekulativ och innehålla en hög risknivå.
§ 11
Medlemskapet i föreningen är personligt. Ersättning vid kollision gäller medlem som förare av skadat motorfor
don och/eller tillkopplad släpvagn ägd av fysisk person eller som registrerad ägare enl. vägtrafikregistret, av
skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn.
§ 12
Medlem skall, för att erhålla ekonomisk hjälp från föreningen, i samband med inträffad viltolycka, senast två
månader efter densamma till föreningens kansli insända ansökan, åtföljd av till ärendet erforderliga handlingar.
Om särskilda skäl föreligger kan tiden utsträckas, dock högst sex månader från olyckans datum.
§ 13
Motion till årsmötet skall vara insänd senast den 15 januari för att tas upp på årsmötets dagordning.
Förslag till valberedningen skall ha inkommit före den 15 januari.
Stadgeändring fastställs genom beslut på ett ordinarie årsmöte och på ett medlemsmöte som hålls tidigast en
månad efter årsmötet, eller på två på varandra följande årsmöten. Beslut om stadgeändring skall fattas med
minst två tredjedels majoritet.
§ 14
Beslut om föreningens upplösning skall fattas på ett årsmöte och ett därpå följande medlemsmöte som hålles
tidigast tre månader efter årsmötet. Vid medlemsmötet skall, på förslag av styrelsen, beslut fattas om hur före
ningens tillgångar skall användas. För giltiga beslut krävs, vid såväl årsmötet som vid medlemsmötet, att dessa
beslut fattas med minst två tredjedels majoritet.

		

Styrelsens motion till årsmötet 2011-04-09 angående stadgeändringar
§2

§6

Nuvarande:
Förslag:		
		

Föreningen är en ideell, opolitisk hjälporganisation, ……………….
Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
trafiksäkerhetsorganisation, …………..

Nuvarande:
Förslag:		

Ekonomisk hjälp utgår……..
Ekonomisk hjälp utbetalas….

Nuvarande:
Förslag:		

Styrelsen är beslutför…
Styrelsen är beslutsför

Nuvarande:
Förslag:		

Vidare väljs tre revisorer och två suppleanter.
Vidare väljs två revisorer och en suppleant.

§7
A I dagordning läggs till två nya punkter enligt nedanstående:
		
Punkt 3
Fastställande av dagordning
		
Punkt 6
Bestämmande av tid för justering av årsmötesprotokoll
B Övriga punkter förskjuts så att dagordning istället för 18 punkter nu får 20 punkter.
Övriga ändringar:
Nuvarande punkt 13:		
Förslag punkt 15:		
Nuvarande punkt 17:		
Förslag punkt 19:		
				
§ 10

Nuvarande:
Förslag:		

§ 12
Nuvarande:
			
Förslag:		
			

Val av revisorer jämte suppleanter
Val av revisorer jämte suppleant
Övriga frågor
Övriga ärenden (inga för föreningen bindande beslut
kan fattas under denna punkt)

Inriktningen får ej vara spekulativ och innehålla en hög risknivå.
Inriktningen får ej vara spekulativ eller innehålla en hög risknivå.
Om särskilda skäl föreligger kan tiden utsträckas, dock högst sex
månader från olyckans datum.
Om särskilda skäl föreligger kan tiden utsträckas, dock högst tolv
månader från olyckans datum.
VERKSAMHETEN 2010
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Älgen i trafiken

Viltolyckor länsvis
7227

Antal traﬁkolyckor orsakade av älg

Älg, Alces alces alces
Mankhöjd...................ca. 2 m
Längd.........................ca. 3 m
Vikt...................Ko, ca 350 kg
Tjur, ca 450 kg
Ålder.........................15-20 år
Brunsttid...................sep-okt

4957

4635

2007

2006

1200
1100
1000
900

5118

2008

5761

2009

2010

800
700
600
500
400
300
200
100
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Län
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD

(källa: Rikspolisstyrelsen)

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)

Döda & skadade i viltolyckor
Döda
Svårt skadade
Lindrigt skadade

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

2010
2 868
2 147
1 972
2 592
3 388
2 711
3 340
180
1 261
5 144
1 733
6 681
2 919
1 883
1 215
2 173
1 278
976
1 178
1 416
1 633

45 601

48 688

(källa: Trafikverket)

6
95
550

5
42
452

Viltolyckor per djurslag
Djur
Älg
Rådjur
Ren
Hjort
Vildsvin
Rovvilt

TOTALT

2009
Hela vägnätet
5 761
33 798
1 750
1 160
3 085
47

2009
Till Föreningen
176
525
62
14
49
1

2010
Hela vägnätet
7 227
36 107
1 799
1 051
2 445
59

2010
Till Föreningen
269
521
60
16
42
2

45 601

827

48 688

910

YTTERLIGARE VILTOLYCKSSTATISTIK FINNER NI PÅ WWW.AELGEN.SE
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ANSÖKAN OM EKONOMISK HJÄLP

Kort om ditt medlemskap
Olycksdatum

Syfte

Jag var vid kollisionen: (markera med X)

• att minska antalet viltolyckor på våra vägar

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 kalenderår. År 2011
är medlemsavgiften 120 kr. Medlemskap gäller
från plusgirots bokföringsdag och kalenderåret
ut.

Förare till fordonet

           Ägare till fordonet

Det kolliderade fordonets registreringsnummer
ILLUSTRATION: C. CHRISTENSEN

• att hjälpa vår medlem ekonomiskt vid
kollision 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 7 500 kr/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. hyrbils-/bärgningskostnad upp till 2 500 kr (utgår även om man
har självriskeliminering i sin bilförsäkring).

               Kollision med: (markera med X)
Älg

Rådjur

    Hjort

Vildsvin

Varg

Järv

    Lo

Utter

Ren

Mufflonfår

    Björn

Örn

              Ange i vilket län kollisionen inträffade

Fordonsuppgifter
Fordonet har: (markera med x)
          Trafikförsäkring

               Försäkringsbolag

      Delkasko              Vagnskadeförsäkring
   Försäkringsbolag

          Vagnskadeförsäkring (nybilsgaranti)

Om olyckan är framme
Förutom att polisanmäla en viltolycka, är du
också skyldig att markera olycksplatsen! Detta
för att underlätta eftersök och därigenom min
ska djurens lidande.

Självrisk, vagnskada

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

Medlemsuppgifter
Medlemsnummer

Ansökan
Ring oss gärna på telefon 0474-102 12.
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 “Händelserapport”
• försäkringsbrev – både där trafik och
vagnskada finns
• eventuell vagnskadegarantibevis – sidan där
självrisk vagnskada framgår
• foto på skadan
• firmafaktura/kvitto på erlagd självrisk/
reparationskostnad/hyrbil/bärgning

            

               Personnummer

Namn

Adress

Postnummer och ortsnamn

Telefon dagtid

Konto för utbetalning (ange clearingnummer)

            

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. Samtliga handlingar ska dock, enligt föreningens stadgar, vara föreningen tillhanda inom sex månader från kollisionsdatum
för att ekonomisk hjälp ska utbetalas.
Ansökan gäller: (Totalt maxbelopp 7 500 kr, varav hyrbil/bärgning max 2 500 kr. Extra kostnadsersättning 500 kr)
            Vagnskadesjälvrisk/Rep. kostnad kr ............................................                   Hyrbil/Bärgning .....................................kr                                 Bilagor 1-4

ILLUSTRATION: C. CHRISTENSEN

• medlemsnummer + konto för utbetalning
            Jag har inte haft några kostnader utan ansöker bara om den extra kostnadsersättningen 500 kr
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.

För att kunna behandla din ansökan behöver vi följande bilagor:
1. Kopia av Polisens ”Händelserapport”
2. Kopia av försäkringsbrev samt vagnskadegarantibevis om sådant finns
3. Foto på skadan
4. Kopia av firmafaktura/kvitto på erlagd självrisk/reparationskostnad/hyrbil/bärgning
Ort och datum

12

VERKSAMHETEN 2010

               Bilagor 1-2

   Underskrift

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

#

vill du ha gratis medlemskap?
*
*

Inbjudan seminariet

VILT & TRAFIK

MÄNNISKAN, FORDONET OCH DJURET

Älgskadefondsföreningen samlar för tredje året några av Sveriges främsta experter inom viltolycksproblematiken och dess effekter på människa, fordon och djur till ett heldagsseminarium. Årets
seminarium riktar sig främst till intresserade och berörda personer i mellersta Sverige (Dalarna,
Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län). Talare utöver Älgskadefondsföreningen är Anders
Kullgren (forskningschef på Folksam), Mats Lindqvist (trafiksäkerhetsforskare på Saab Automobil
AB), Hans Antonsson (forskare VTI), Andreas Seiler (fil.dr Sveriges lantbruksuniversitet), Anders
Sjölund (ekolog Trafikverket) samt Andrew Sörensen (eftersöksansvarig Polismyndigheten Jämt
lands län).

Tid: 25 mars 2011, kl. 09.10-15.30, Plats: Trafikverket, Borlänge
Lokal: von Sydow-lokalen

Välkommen som deltagare!
För närmare information och deltagaranmälan – ring 0474-102 12

Lämna bidrag till Guldälgen 2011
Vi på Älgskadefondsföreningen tror, att såväl experter som lekmän kan bidra med goda och kon
struktiva idéer eller projekt för att minska antalet viltolyckor på våra vägar. Guldälgen, en glasskulp
tur och ett stipendium på 20 000 kr, är ett trafiksäkerhetspris, instiftat av Älgskadefondsföreningen.
Stipendiet kan delas ut till person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidragit
till att:
• sprida kunskaper och information om viltolyckor
• genomföra åtgärder för att förhindra viltolyckor
Priset kan tilldelas såväl projektidéer som genomförda projekt. Vem som helst är välkommen att
skicka in ett bidrag senast den 12 april 2011.
På hemsidan www.aelgen.se hittar du mer information.

Sök ur Älgskadefondsföreningens fond
till minne av Alfa och Kurt Gustavsson
Ur minnesfonden kan den som drabbats av en svår viltolycka ansöka om extra hjälp t.ex. till
läkarvård, handikapphjälpmedel eller kostnader (ej fordonskostnader) som inte täcks på annat sätt,
t.ex. genom försäkringar eller landsting/försäkringskassa. Utdelning kan ske till drabbad eller an
hörig till denne (make/maka, barn eller föräldrar). Medel kan också utbetalas från minnesfonden
till forskning för att förebygga viltolyckor och dess följder, t.ex. forskning inom trafiksäkerhet eller
viltolycksförebyggande. Skriftlig ansökan sänds till: Älgskadefondsföreningen, Alfa och Kurt Gus
tavssons minnesfond, Box 101, 360 70 Åseda.

En triss-lott för varje ny värvad medlem
Ditt medlemskap blir gratis 2012 när du värvat tre
nya medlemmar

För varje ny registrerad medlem du värvar till Älgskadefondsföreningen
under 2011 skickar vi en trisslott till dig (åldersgräns 18 år). Värvar du
tre nya medlemmar under perioden 1 nov 2010 - 31 okt 2011 får du ditt
eget medlemskap betalt för 2012. 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
sidan till oss på adressen: Älgskadefondsföreningen, Box 101,
360 70 Åseda. Du kan även faxa sidan till oss på: 0474-122 45.

Jag som vill värva:
MEDLEMSNUMMER

EFTERNAMN, FÖRNAMN

GATUADRESS

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

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

OMSLAGSFOTO: M. NYMAN

Frankera ej
mottagaren
betalar
porto

älgskadefondsföreningen

Svarspost
350 055 500
360 70 Åseda

