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VERKSAMHETEN

ÅRSSAMMANSTÄLLNING FÖR ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN

Tänk
vilt
Älgskadefondsföreningen
Sveriges ledande aktör inom vilt och trafiksäkerhet
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TACK!

Vi i föreningen vill först och främst inleda denna årssammanställning med att tacka dig som är medlem i föreningen.
Utan dig hade det inte varit möjligt för oss att fortsätta det ideella arbetet med att verka för ett trafiksäkrare Sverige
med speciell hänsyn till viltolycksproblematiken.
Vi är inne i en trend med sjunkande medlemsantal, men har ändå i skrivande stund nästan 80 000 medlemmar. Det
är vi mycket stolta över, speciellt med tanke på att vi befinner oss i en tid då många ideella föreningar får stryka på
foten för kommersiella intressen och höga avkastningskrav.
Förra året fick vi 3 898 nya medlemmar. Av dessa har mer än hälften blivit antingen värvade eller tipsade av någon
som redan är medlem i föreningen. Det är en fantastisk siffra. Det är till stor del tack vare er medlemmar som
föreningen inte lever samma tynande tillvaro som många andra ideella föreningar tyvärr gör.
Ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi göra för att minska viltolyckor genom information och kunskapsspridning.
För att göra det ännu mer förmånligt att värva nya medlemmar
har vi sänkt gränsen för gratis medlemsskap från tre till två värvade
medlemmar.
Nu räcker det alltså med att du värvar två nya medlemmar till
föreningen för att få ett års gratis medlemskap. (Ett formulär för
värvning finner ni på sista sidan i denna årsredovisning, portot står
föreningen för.)
Återigen, tusen tack till dig som är medlem, ditt medlemskap bidrar
till ett mer trafiksäkert Sverige, ett minskat lidande för djuren i våra
skogar och mindre viltolycksrelaterade kostnader för både samhälle
och individ.

Dela din erfarenhet

Har du råkat ut för en viltolycka och fått hjälp av oss? I så fall är vi intresserade av din erfarenhet från olyckan att
använda på föreningens hemsida som referens. Skicka gärna din berättelse till oss via vanlig post, fax eller e-post.
Åseda i mars 2012
Älgskadefondsföreningen
Ingrid Hugosson, styrelseordförande.
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Kort om 2011
Åsredovisningen för 2011 innehåller denna gång extra
sidor där vi på ett, förhoppningsvis enkelt sätt, visar hur
ditt medlemskap i Älgskadefondsföreningen gäller. Har
du ändå något du undrar över ringer du oss på 0474102 12.

viltolycksproblematiken i stort, vore i allra högsta grad
önskvärt.
Mörkertal i statistiken - döda och skadade
När det gäller mörkertal i döda och svårt skadade
personer har Älgskadefondsföreningen under 2011,
med hjälp av medel ur vår Viltolycksfond (f.d. Alfa
och Kurt Gustavssons Minnesfond) låtit göra en
undersökning utförd av P-O Bylund och Mats Lindquist
från Umeå Universitet. Även där är mörkertalen stora.
Forskningsresultatet från detta kan du läsa mer om på
sidan 14 i denna årssammanställning. En fullständig
rapport kommer att publiceras under första halvåret
2012 på vår hemsida www.algen.se under ”Fakta”,
”Bibliotek”. Där hittar du också flera andra intressanta
forskningsrapporter i ämnet vilt och trafik.

I verksamhetsberättelsen på sidan 6-7 berättar vi i
korta drag om vår verksamhet 2011. Tillsammans med
fakta om föreningens verksamhet kan ni också läsa om
Älgskadefondsföreningens arbete för att lyfta fram
viltolycksproblemet. Olyckor som skapar problem både
för oss trafikanter och för de vilda djuren.
När man skall tackla viltolycksproblematiken finns det
två stora mörkertal att ta hänsyn till. Det ena gäller de
olyckor som aldrig anmäls till ansvarig myndighet. Det
andra är mörkertal i statistiken över antal döda och
skadade personer i viltrelaterade olyckor.

Resultat i medlemsvärvningen
Vinnare i medlemsvärvningskampanjen 2011 blev
Anna Fridén med totalt 22 värvade. Anna kommer att
inbjudas till vårt årsmöte i Jönköping för att ta emot
sin vinst. Näst bäst blev Runo Eriksson med 15 värvade
och trea blev Jarl Storbjörk med 13 värvade. Var sin
glasskulptur har sänts till er. Vi har också lottat ut ett
antal extravinster. Grattis till alla er som har vunnit.

Mörkertal i statistiken - anmälningar
Enligt officiell statistik inträffade omkring 41 000
viltolyckor (exkl. ren) under 2011 men här vet vi att det
finns ett stort mörkertal. Den senaste forskningen som
genomfördes om mörkertal i antal anmälda viltolyckor
kommer från det s.k. Viol-projektet som genomfördes
av f.d. Vägverket under 1980-talet. Då uppskattades
det att runt 60 % av antal inträffade viltolyckor aldrig
anmäls. Förhoppningsvis är siffran lägre idag efter
åtskilliga kampanjer om vikten av att anmäla olyckan
och märka ut olycksplatsen. Men ny forskning som
ser över detta problem, och tar ett nytt grepp om

Värvningskampanjen fortsätter, så ta chansen – du
kan bli 2012 års vinnare. Vi har dessutom förbättrat
villkoren så att du själv, redan vid två värvade, får gratis
medlemskap för nästkommande kalenderår.
Slutligen önskar vi dig en god och olycksfri fortsättning
på 2012. Gör dig själv till vår viltolycksambassadör –
tala med dina nära och kära om faran med vilt och
trafik. Ju mer uppmärksamma vi är på risken, desto
större är chansen att undvika en viltolycka.
Åseda i mars 2012
Älgskadefondsföreningen
Marianne Hjärtfors, Kanslichef.
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ÅRSSAMMANSTÄLLNING 2011
Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter

2011

2010

9 598
27
600
10 225

9 767
65
777
10 609

Kostnader
Ekonomisk hjälp till medlemmar
3 039
Förebyggande åtgärder		
2 989
Löner, arvoden och ersättningar 1
1 715
Administration 2
2 052
159
Avskrivningar
342
Finansiella kostnader
96
Skatter		
10 392
Summa kostnader
								

2 724
3 274
1 647
1 914
206
52
38
9 855

Årets resultat

-167

754

Balansräkning

2011

2010

194
2 386
0
149
4 756
13 083
20 568

284
3 712
74
137
5 162
11 016
20 385

Eget kapital och skulder
Eget kapital				
10 892
Älgskadefondsföreningens Viltolycksfond (fd. Alfa och Kurt Gustavssons minnesfond)
72
Skatteskuld					
35
Övriga skulder				
96
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3
9 473
20 568
Summa skulder, fonderade medel och eget kapital

11 059
111
0
95
9 120
20 385

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

1

exkl löner/arvoden/ersättningar för personal som arbetar med förebyggande åtgärder 1 247 (1 230)
varav porto+mott avg 844 (861) och kostnad för värvningskampanj 79 (57)
3
varav förutbetalda medlemsavgifter 7 866 (7 997 )
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Älgskadefondsföreningen, org nr 833200-4624
Rapport om bokslutet - Vi har reviderat bokslutet för Älgskadefondsföreningen för år 2011.
Styrelsens ansvar för bokslutet - Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett bokslut och för att
bokföringslagen tillämpas vid upprättande av bokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer
är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar - Vårt ansvar är att uttala oss om bokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att bokslutet inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
bokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar bokslutet i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i bokslutet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden - Enligt vår uppfattning har bokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar - Utöver vår revision av
bokslutet har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Älgskadefondsföreningen för år 2011.
Styrelsens ansvar - Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar - Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av bokslutet granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande - Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Åseda i februari 2012
Albert Arvidsson

Karin Nilsson

Raine Svensson
Auktoriserad revisor
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Verksamhetsberättelse 2011
Efter höga siffror i statistiken under förutvarande år
sjönk antalet anmälda viltolyckor under 2011 ner till
mer ”normala” 42 500 (ren inräknat). Fortfarande ligger
dock antalet älgkollisioner oroväckande högt – omkring
6 000. Risken att skadas vid en älgkollision är betydligt
större än om man jämför t.ex. med en rådjurskollision.
Älgskadefondsföreningen har här en fortsatt viktig
uppgift dels genom den informationsverksamhet och
utbildning som föreningen bedriver, dels också genom
att bidra till forskning i ämnet för att ytterligare öka
kunskapen om viltolycksproblemet.

till föreningen och 260 nya körkortstagare har tackat
ja till vårt erbjudande om gratis medlemskap resten av
kalenderåret 2011.
Älgskadefondsföreningens informatörer har under
2011 deltagit på ett stort antal olika arrangemang
över hela landet med våra visningsekipage.
Huvudinriktningen har dels varit lite större mässor med
koppling till trafik och trafiksäkerhet, dels också andra
större platser där vi kan nå många trafikanter med vårt
budskap. Besökarna vid släpen visar stort intresse och
speciellt våra uppstoppade vildsvin ger upphov till
diskussioner om vårt ”nygamla” vilt och dess framfart.
När det gäller marknadsföring så har annonsering skett
i ett flertal medier. Fokus har legat på stor upplaga/
räckvidd för att synliggöra föreningens namn brett och
i medier med koppling till trafik- och motorintresse.

Medlemsantal för 2011 blev 80 413 jämfört med 81 693
år 2010, en minskning med 1 280 medlemmar. För att
inte tappa ytterligare medlemmar har styrelsen tillsatt
en arbetsgrupp som fokuserar på frågan. Ansökningar
om ekonomisk hjälp 2011 blev 906 jämfört med 914 för
år 2010. Totalt har utbetalts 3 038 720 kr i ekonomisk
hjälp till medlemmar under 2011 jämfört med
2 723 730 kr för år 2010. Värvningskampanj bland våra
medlemmar 2011 resulterade i 1 603 nya medlemmar

Annonsering har haft sin tyngd första halvåret, samt
från 1 november fram till årets slut. Utformningen av
annonserna har skiftat något till att lyfta fördelarna
med ett medlemskap. Ett flertal pressreleaser har gått
ut och har haft god genomslagskraft i media, både
lokalt och nationellt.
Älgskadefondsföreningens
informationsmaterial
är efterfrågat. Vi har sänt vår folder, markeringsremsa, film, affisch, handbok m.m. till utställare
och föredragshållare m.fl. som hört av sig till oss och
önskat information när vi själva inte har haft möjlighet
att delta. Foldrar, markeringsremsor och annat
informationsmaterial har också sänts ut till trafikskolor,
turistbyråer, gymnasieskolor och trafikövningsplatser.
Vi har också genomfört ett nytt utskick till ca 300
polisstationer där vi erbjudit vårt broschyrställ samt
barnbroschyren till receptionen och ett hundratal av
dessa har tackat ja till vårt erbjudande.
Under 2011 har vi också fortsatt hålla föreläsningar,
bl.a. för blivande trafiklärare på alla platser i
6

landet där sådan utbildning anordnas. Vi deltog
också för andra gången med en egen föreläsare
om viltolycksproblematiken på Nordens största
trafiksäkerhetskonferens – Transportforum i Linköping.
Vårt eget seminarium ”Vilt & Trafik – människa,
fordon, djur” genomfördes för tredje året i rad, nu i
mellersta Sverige (för Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands
och Västerbottens län) på Trafikverket, Pylonen i
Borlänge. Speciellt inbjudna var berörda från Polisen,
Trafikverket, taxi- och åkeriföretag, kommuner,
landsting, trafiklärarutbildningar, motororganisationer,
m.fl. Seminariet, med ett femtiotal deltagare, bjöd
på föreläsning som berörde såväl forskning på
viltrelaterade personskador, som viltolyckors effekter
på samhälle och djurstammar. Liksom tidigare
seminarium har det varit uppskattat av deltagarna. I
utbildningssyfte finns seminariet 2011, liksom tidigare
seminarium, att se på vår hemsida www.algen.se.

Volvo V70 efter en kolllision i 90km/h med älgattrappen Mooses II
rakt framifrån.

På
Tylösandsseminariet
(Sveriges
största
trafiksäkerhetskonferens) utdelades 2011 års Guldälg
till Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam.
Motiveringen grundar sig, till skillnad från tidigare
vinnare, inte i en enskild idé eller konkret handling,
utan i hans egenskap som drivande kraft, både på
personligt och professionellt plan, bakom Folksams
engagemang i viltolyckor. Genom tester och analyser
har han lyft fram viltolycksproblematiken inom
Folksams trafiksäkerhetsforskning.

När det gäller forskning har Älgskadefondsföreningen
bidragit till VTI:s (Väg och Transportforskningsinstitutet) älgkollisionstester på olika bilar,
alla med fem stjärnor i EuroNCAP (=högsta betyg i
det Europeiska trafiksäkerhetssamarbetet European
New Car Assessment Programme). Folksam gick där in
med ytterligare medel till forskningen och resultatet
presenterades under hösten 2011. Rapporten visar att
de kritiska faktorerna vid dödsolyckor, som när taket
rivs upp eller kraftigt trycks nedåt, ökar avsevärt vid
hastigheter över 70 km/h. Andelen personskador var
14 % högre i små bilar jämfört med stora. Volvo och
Saab hade lägre andel svåra personskador jämfört med
andra storleksmässigt likvärdiga modeller.

Vi kommer att arbeta vidare med att försöka få
myndigheter att ta viltolycksproblematiken på allvar,
så att det inte bara blir en siffra i statistiken som
resulterar i att det inte blir något prioriterat område.
Det går helt enkelt inte att bortse ifrån att vi under
2011 hade ungefär 41 000 rapporterade viltolyckor
och att det därutöver också finns ett stort mörkertal av
icke anmälda olyckor. Genom att bl.a. bidra ekonomiskt
till forskning och studier inom viltolycksområdet
kommer vi fortsätta vårt arbete för att påvisa att det
är ett problem såväl samhällsekonomiskt, som för den
enskilde.

Ur Älgskadefondsföreningens Viltolycksfond (fd. Alfa
och Kurt Gustavssons minnesfond) har medel använts
till forskning vid Umeå Universitet, där PO Bylund
och Mats Lindquist tagit fram fakta om mörkertal i
statistiken när det gäller antal döda och svårt skadade
i viltolyckor. Resultaten presenterades i samband med
Transportforum 2012.

Åseda i mars 2012
Älgskadefondsföreningen
Styrelsen
Ingrid Hugosson, ordf.
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Förtroendevalda
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, dit föreningens samtliga medlemmar kallas. Årsmötet 2012
anordnas i år, som framgår av inbjudningsbrevet, i Jönköping på Elite Stora Hotellet den 21 april. Årsmötet beslutar
om föreningens stadgar och väljer personer till styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning.

Styrelse 2011

Ingrid Hugosson Larz Glemfors
Åseda
Nybro
Ordf.
Vice ordf.

Lennart Carlsson Mats Willén
Åseda
Grängesberg
Ek. förv.
Ledamot

Seb Bertillsson
Delsbo
Ledamot

Gunilla C
Johansson
Oskarshamn
Ledamot

Margareta
Lännewall
Sunne
Ledamot

Mats Lindquist
Vänersborg
Ledamot

Kjell Tjärnås
Vemdalen
Ledamot

Revisiorer 2011

Albert Arvidsson - Mörkö, Karin Nilsson - Vimmerby och aukt. revisor Raine Svensson - Svensson & Björkman
Revision AB i Växjö. Revisorsuppleanter: Maria Bjarnehäll Sunesson - Åseda och aukt. revisor Leif Johansson - KPMG
Bohlins Växjö.

Valberedning 2011

Valberedningens ordförande Ove Lundberg - Råneå, Annelill Davidsson - Strömsnäsbruk, Reinert Gustavsson Mönsterås, Boris Karlqvist - Johannishus (t.o.m. oktober 2011) och Tomas Ståhl - Katrineholm.
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Anställda
Föreningens kansli är beläget i Åseda. Utöver kanslichefen finns det tre personer anställda som sköter föreningens
verksamhet med att arbeta förebyggande och ge ekonomisk hjälp till medlemmar som råkat ut för viltolyckor.

Marianne
Hjärtfors
Kanslichef

Lis-Marie
Magnusson
Kanslist

Niclas
Dahl
Marknadsförare/
informatör

Boris
Karlqvist
Informatör

Resurspersoner
Som förstärkning till anställda informatörer har vi ett antal resurspersoner som hjälper oss vid behov. De är grovt
indelade i ansvarsområdena Syd, Mellan och Norr.

Syd

Jonny
Johansson
Braås

Tommy
Nordqvist
Tving

Mellan

Åke Johansson
Västervik

Tomas Ståhl
Katrineholm
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Norr

Kurt Lundgren
Älvsbyn

Martin Nilsson
Rosvik

för 120 kronor
får du ekonomisk hjälp upp till

8 000 kronor

vid en kollision med vilt SOM

Ägare av
Privat

eller

Förare av
privat

Motorcykel/Moped
Bil
Tillkopplat släp

Husvagn/Husbil
Ekonomisk hjälp kan sökas för alla privatägda motorfordon som medlem är registrerad ägare till
eller förare av vid en kollision med något av det anmälningspliktiga viltet (älg, rådjur, vildsvin,
kronhjort, dovhjort, björn, varg, lo, utter, järv, mufflonfår och örn) samt ren.

www.algen.se
Tel: 0474 10- 102 12

Upp till 8 000 Kr
i ekonomisk Hjälp
Självrisk
Reparation
Hyrbil/bärgning
Bli medlem idag!
120 kr / kalenderår
Medlemskapet är personligt och gäller:
1. Alla motorfordon du är registrerad ägare till, oavsett förare...
2. Alla privatägda motorfordon du kör...
3. Tillkopplat privatägt släp...
...vid en kollision med anmälningspliktigt vilt.

www.algen.se
Tel: 047411 - 102 12

Hur fungerar medlemskapet?
Detta är en fråga som vi ofta stöter på i föreningen. För att förenkla för er medlemmar när ni vill berätta om
fördelarna för någon som inte är medlem kan man använda sig av nedanstående:
Medlemskapet är PERSONLIGT och gäller privatägda MOTORfordon. Oavsett hur många motorfordon du äger,
eller var du bor, så är kostnaden för ett medlemskap alltid 120 kronor/kalenderår. Du kan söka ekonomisk hjälp
för alla motorfordon du är registrerad ägare till, oavsett vem som var förare vid olyckstillfället. Dessutom kan du
som medlem söka hjälp om du har råkat kollidera med något anmälningspliktigt vilt när du kört någon annans
privatägda motorfordon. Ekonomisk hjälp kan även sökas för tillkopplat privatägt släp/husvagn.

Vad får man för 120 kronor/kalenderår?
•
•
•

Upp till 7 500 kronor i ekonomisk hjälp till att betala självrisk- eller reparationskostnader
500 kronor extra kostnadsersättning*
Upp till 2 500 kronor i ekonomisk hjälp till bärgning eller hyrbil* om utrymme finns kvar inom
maxbeloppet på 7 500 kronor.

* Utbetalas även om man har självriskeliminering i sin försäkring.
Exempel 1: Om du är halvförsäkrad (eller bara har trafikförsäkring)
Klas är medlem i föreningen och hade lånat ut sin bil till en kompis som råkade kollidera med ett rådjur. I olyckan
förstördes ena framlyktan och en framskärm spräcktes. Eftersom Klas bil var ganska gammal så var den bara
halvförsäkrad och han får därmed ingen hjälp från sitt försäkringsbolag att laga skadorna. Klas är händig och
bestämmer sig för att laga bilen själv och köper därför in delar själv från en återförsäljare av begagnade bildelar.
Delarna kostar honom 7 750 kr. Mot uppvisat kvitto får han av föreningen hjälp med 7 500 kr till delarna, samt 500
kr i extra kostnadersättning. Totalt får Klas 8 000 kr i ekonomisk hjälp av föreningen.
Exempel 2: Om du är helförsäkrad
Marianne är medlem i föreningen och krockade med en älg. Som tur var klarade hon sig bra i olyckan, men bilen
blev ordentligt tillbucklad. Marianne har i sin försäkring en självrisk på 3 000 kr men har inget behov av en hyrbil. Så
när hon ansöker om ekonomisk hjälp från föreningen får hon 3 000 kr till att betala sin självrisk, samt 500 kr i extra
kostnadsersättning. Totalt får Marianne 3 500 kr i ekonomisk hjälp från föreningen.
Exempel 3: Du har lånat någon annans bil
Bosse har lånat sin grannes bil. Bosse är medlem i föreningen, men grannen är inte medlem. Han kolliderar med
ett vildsvin och hela fronten på bilen blir intryckt. Eftersom det var Bosse som körde bilen när olyckan skedde vill
hans granne att Bosse skall stå för självrisk och hyrbilskostnader. Självrisken är på 6 000 kr och hyrbilen kostar
3 000 kr. Bosses granne har låtit verkstaden som har hand om reparation och hyrbil ställa ut fakturan i Bosses namn.
Eftersom Bosse är medlem i föreningen och fakturorna visar att han fått stå för kostnaden, söker han ekonomisk
hjälp i egenskap som förare av olycksbilen. Maxbeloppet är 7 500 kr så han får hjälp med självrisken på 6 000
kr samt det som finns kvar upp till maxbeloppet, 1 500 kr, till hyrbilskostnaden. Sedan får han också den extra
kostnadsersättningen på 500 kr. Totalt får Bosse 8 000 kr i ekonomisk hjälp från föreningen.
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ansökan om ekonomisk hjälp
Olycksdatum (år, månad, dag)

Kollision med: (markera med X)
c Rådjur
c Hjort
c Älg

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

c Varg

c Järv

c Lo

c Utter

c Ren

c Mufflonfår

c Björn

c Örn

c Vildsvin

Det kolliderade fordonets registreringsnummer
Ange i vilket län kollisionen inträffade

Fordonsuppgifter
Fordonet har: (markera med X)
c Delkasko
c Trafikförsäkring
c Vagnskadeförsäkring
c Vagnskadeförsäkring (nybilsgaranti)

Försäkringsbolag
Försäkringsbolag
Försäkringsbolag

Självrisk/Vagnskada
Kronor ........................................

Medlemsuppgifter
Medlemsnummer

Personnummer *

Namn
Adress
Postnummer och ortsnamn
Telefon dagtid
Konto för utbetalning (ange clearingnummer)
* 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.

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 föreningens stadgar, vara föreningen tillhanda inom sex månader från kollisionsdatum för att ekonomisk hjälp ska utbetalas.
För att kunna behandla din ansökan behöver vi följande:
1. Kopia av Polisens “Händelserapport”
2. Kopia av försäkringsbrev samt vagnskadegarantibevis om sådant finns
Älgskadefondsföreningen 3. Foto på skadan om vagnskadeförsäkring saknas
Sveriges ledande aktör inom vilt och trafiksäkerhet
4. Kopia av faktura/kvitto på självrisk-, reparations-, firmahyrbils-, bärgningskostnad

Tänk vilt
Ort och datum

Underskrift

Skicka hela sidan till: Älgskadefondsföreningen, Box 101, 360 70 Åseda
Har du frågor? Besök vår webbplats eller kontakta oss på tel 0474-102 12, fax 0474-122 45 eller e-post kansli@algen.se

Vilt orsakar fler olyckor än statistiken visar

Forskning

Mörkertal i statistiken - döda och skadade
Problemet är större än statistiken visar

Under slutet av 2011 lät föreningen genomföra en studie av hur många av de trafikolyckor med personbil (med
personskada eller dödsfall som följd) som orsakats av vilt. Resultaten från studien var minst sagt häpnadsväckande.
Bland annat framkom det att upp emot 4/5 av olyckor som orsakats av rådjur, med personskador som följd, inte
redovisades som viltolyckor. För älg var det ungefär 1/4 av olyckorna. Det betyder att antal dödsfall och personskador
som är en följd av viltets närvaro, är kraftigt missvisande i den officiella statistiken. Den direkta effekten av det här
blir att bilden av viltolyckornas effekter på trafiksäkerheten blir missvisande och nedprioriteras i det nationella
trafiksäkerhetsarbetet.
Ett pressmeddelande om rapporten finns att läsa på föreningens hemsida. Forskningsrapporten på studien
förväntas vara klar under första halvåret 2012 och kommer då att publiceras på föreningens hemsida.
Diagrammet nedan visar hur stort mörkertalet är för de olyckstyper och djurtyper som ingått i studien.
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294
411

44

Mörkertal

955

Officiell statistik
101

Dödsolycka älg
2003-2010

Personskada älg
2009-2010

Personskada rådjur
2009-2010

Studien genomfördes av P-O Bylund och Mats Lindquist, forskare vid Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet.
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Viltolyckor länsvis
Län
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD

(källa: Rikspolisstyrelsen, Nationella Viltolycksrådet)

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

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

2011
2 804
1 914
1 998
2 152
2 395
1 998
2 671
122
907
4 579
1 447
5 918
2 547
1 528
1 105
1 983
1 165
932
1 153
1 374
1 889

45 601

48 688

42 581

6
95
550

5
42
452

5
45
419

(källa: Trafikverket)

Döda
Svårt skadade
Lindrigt skadade

Viltolyckor per djurslag
Djur
Älg
Rådjur
Ren
Hjort
Vildsvin
Rovvilt / annat

TOTALT

2009
2009
2010
2010
2011
2011
Hela vägnätet Till Föreningen Hela vägnätet Till Föreningen Hela vägnätet Till Föreningen
5 761
176
7 227
269
5 994
249
33 798
525
36 107
521
30 654
536
1 750
62
1 799
60
2 038
64
1 160
14
1 051
16
1 200
11
3 085
49
2 445
42
2 647
45
47
1
59
6
48
1

45 601

827

48 688

914

42 581

YTTERLIGARE VILTOLYCKSSTATISTIK FINNER NI PÅ WWW.ALGEN.SE
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906

Viltolycksfonden
- Till minne av Alfa och Kurt Gustavsson

Genom en donation som vi tacksamt mottog 1998, tillkom ovanstående minnesfond. Fonden har byggts upp
genom gåvor och donationer från medlemmar och även genom bidrag från föreningens egen kassa.
Ur denna fond kan medel betalas ut för att ge extra hjälp och underlätta vardagen för person som har drabbats av
en viltolycka, till exempelvis läkarvård eller handikapphjälpmedel som inte täcks av personens försäkringsbolag
eller Landstinget/Försäkringskassan.
Ur fonden hämtas även medel för att stötta olika forskningsprojekt som har i syfte att lyfta och belysa
viltolycksproblematiken i stort och smått.
Under 2011 har medel ur fonden använts till mörkertalsforskningen över antalet döda och skadade i viltrelaterade
olyckor, se sid 14.

Kriterier för utdelning:
-

Den skada man söker hjälp för skall vara följden av en svår viltolycka. Ansökan kan ske för extra hjälp
till läkarvård, handikapphjälpmedel m.fl. kostnader (ej fordonskostnader) som inte täcks på annat sätt
(d.v.s genom försäkringar eller landstinget/försäkringskassan). 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.

Skriftlig ansökan sänds till:
Älgskadefondsföreningen
Ansökan ur Viltolycksfonden
Box 101
360 70 Åseda.

Framtagandet av älgattrappen Mooses 2 är ett exempel på hur medel ur
fonden kan användas för att bidra till viltolycksforskning. Attrappen
används vid VTI:s älgkrockstester och är konstruerad för
att så nära som möjligt återskapa effekten av en
kollision med en riktig älg.
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Guldälgen
finner du några punkter som kan hjälpa dig vid
sammanställningen av bidraget. Utöver namnet på
den nominerade personen/organisationen/projektet,
beskriv gärna:

Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris som instiftats av
Älgskadefondsföreningen. Priset delas ut varje år, i
samband med Tylösandsseminariet, till den person,
organisation, företag eller myndighet som på bästa
sätt bidragit till att :

•
•
•

sprida kunskap och information om viltolyckor.
genomföra åtgärder för att förhindra viltolyckor.

•

Utmärkelsen har till syfte att lyfta upp goda exempel
på trafiksäkerhetsprojekt samt att uppmuntra initiativ
som förebygger viltolyckor. Guldälgen består av en
specialdesignad glasskulptur samt ett stipendium på
20 000 kr.

•
•
•

Vem som helst är välkommen att skicka in bidrag.
Bidraget kan omfatta såväl stora som små projekt.
Det kan exempelvis vara en nytänkande innovation
inom viltolycksprevention eller avse förbättringar
av olycksdrabbade vägar. Det viktigaste är att 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. Bidraget skall vara
Älgskadefondsföreningen tillhanda senast andra
veckan i april, för att det ska kunna behandlas. Nedan

Hur och när idén eller projektet kom till och om
det finns någon samarbetspartner.
Har bidraget löst ett problem eller belyst
viltproblematiken i trafiken på ett annorlunda
sätt?
Beskriv resultatet, vem eller vad gagnas av
bidraget?
På vilket sätt anser du att bidraget belyser
viltproblematiken i trafiken?
Bidraget måste innehålla fullständiga
adressuppgifter, e-post och telefonnummer dagoch kvällstid.

Älgskadefondsföreningens styrelse går igenom de
inkomna förslagen, väljer ut de bidrag som ska nomineras och fattar därefter beslut om vilket som är det
vinnande bidraget. Vinnaren kungörs i samband med
Tylösandsseminariet i september 2012.
För mer info, besök: www.guld-algen.se

Nominera någon till Guldälgen 2012
Känner du till någon person/organisation som du tycker borde belönas med Guldälgen 2012? Skriv din nominering
enligt kriterierna som beskrivs ovan och skicka den till:

Skriftlig nominering skickas till:

Elektronisk nominering skickas till:

Älgskadefondsföreningen
Nominering till Guldälgen 2012
Box 101
360 70 Åseda.

kansli@algen.se
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VILT & TRAFIK
MÄNNISKAN, FORDONET OCH DJURET
2011 sjönk antalet viltolyckor för första gången sedan 2005,
men trots det anmäldes över 40 000 kollisioner med vilt . De
senaste årens dramatiska viltolycksökning och den ökande
vildsvinsstammen har visat på behovet av långsiktiga
lösningar för viltolycksproblematiken. Med detta som
bakgrund samlar Älgskadefondsföreningen för fjärde året
i rad några av Sveriges främsta experter på viltolyckor för
att föreläsa om dess effekter på människa, fordon och djur
under ett heldagsseminarium. Årets seminarium genomförs
29 mars på Expolaris Center i Skellefteå och riktar sig
främst till intresserade och berörda personer i Västerbottens
och Norrbottens län.
Talare:

Anders Kullgren

Forskningschef på Folksam

Mats Lindquist

Forskare på Umeå Universitet

Per-Olof Bylund

Forskare, Norrlands universitetssjukhus

Andreas Seiler

Filosofie doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet

Lars Lundman

Inspektör på Polismyndigheten i Västra Götalands län

Anders Sjölund

Ekolog på Trafikverket
Medverkande organisationer utöver Älgskadefondsföreningen:
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VILL DU HA GRATIS MEDLEMSKAP NÄSTA ÅR?
*
*

EN TRISS-LOTT FÖR VARJE NY VÄRVAD MEDLEM
DITT MEDLEMSKAP BLIR GRATIS 2013 NÄR DU VÄRVAT TVÅ NYA MEDLEMMAR

För varje ny registrerad medlem du värvar till Älgskadefondsföreningen skickar vi en trisslott
till dig (åldersgräns 18 år*). Värvar du två eller fler nya medlemmar under perioden
1 november 2011 - 31 oktober 2012 får du dessutom ditt eget medlemskap gratis
år 2013. (Med värvning avses att ny medlem har betalat in sin avgift och angivit ditt
medlemsnummer som referens).
Gör så här: (kopiera gärna om du behöver fler formulär)
Fyll i dina uppgifter nedan i rutan “Jag som vill värva” och ange sedan namn och
adress på den/de som är intresserade av medlemskap.
Skicka eller faxa formuläret till:

Älgskadefondsföreningen
Post: Box 101, 360 70 Åseda
Fax: 0474-122 45
E-post: kansli@algen.se

Vi sänder därefter information och inbetalningskort märkt med ditt värvarnummer till den/de
du angett nedan. När medlemsavgiften är betald sänder vi din trisslott (åldersgräns 18 år*).
Jag som vill värva:
MEDLEMSNUMMER

TELEFONNUMMER (DAGTID)

FÖDELSEÅR*

EFTERNAMN, FÖRNAMN
GATUADRESS
POSTNUMMER, ORT

Den/de jag vill värva:
EFTERNAMN, FÖRNAMN

EFTERNAMN, FÖRNAMN

GATUADRESS

GATUADRESS

POSTNUMMER, ORT

POSTNUMMER, ORT

EFTERNAMN, FÖRNAMN

EFTERNAMN, FÖRNAMN

GATUADRESS

GATUADRESS

POSTNUMMER, ORT

POSTNUMMER, ORT
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Tänk
vilt
Älgskadefondsföreningen
Sveriges ledande aktör inom vilt och trafiksäkerhet

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

Frankera ej
mottagaren
betalar
porto

älgskadefondsföreningen
Svarspost
350 055 500
360 70 Åseda

