2014

VERKSAMHETEN

ÅRSSAMMANSTÄLLNING FÖR ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN

46 791
2014

33 452
2005

Tänk
vilt
Älgskadefondsföreningen

Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt och trafiksäkerhet
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Kort om 2014
Nu när vi lägger 2014 till handlingarna kan vi blicka
tillbaka på ett för föreningen väldigt händelserikt år med
många förändringar. Till att börja med så gick föreningens
mångårige kanslichef, Marianne Hjärtfors i pension i juni,
och till hennes efterträdare valdes jag, Niclas Dahl, som
tidigare arbetat som informatör och marknadsförare på
kansliet. Det ska bli en spännande utmaning att leda
föreningen in i framtiden, öka fokus på viltolycksfrågan
och utveckla fördelarna med medlemskapet så att vi kan
fortsätta att attrahera medlemmar. Hela föreningens
verksamhet är beroende av att vi har er medlemmar.
Därför var det extra roligt att vi under förra året, efter
många år av kräftgång och en marginell ökning 2013,
lyckades vända medlemsutvecklingen uppåt med emfas
under året. Det slutade med ca 5 500 nya medlemmar och
en ökning av föreningens medlemsantal med 760 .

olyckor med personskador till den officiella statistiken och
därför inte anses tillförlitlig.
Medlemsvärvning
Av de 5 474 nya medlemmar som föreningen fick in
under förra året var 1 908 värvade av er medlemmar. Vi
är mycket tacksamma för att ni värvar nya medlemmar till
föreningen, och samtidigt stolta eftersom vi ser det som
ett tydligt tecken på att ni är nöjda med ert medlemskap.
Vinnare av värvningskampanjen 2014 blev Kenth
Pettersson från Gustafs med 34 nya medlemmar. Som
vinnare bjuds Kenth in till årsmötet i Linköping och
kommer där att få ta emot sin vinst, en glasskulptur från
Målerås Glasbruk, designad av Mats Jonasson. Tvåa i
värvningskampanjen blev Runo Eriksson från Mora med
28 värvade medlemmar och på tredje plats kom Anders
Avenius från Rönnäng med 11 värvningar. Även tvåan och
trean belönas med glasskulpturer som kommer att skickas
hem till dem.

Nytt ekipage - simulator
En annan nyhet var att under slutet av året levererades
föreningens nya informationsekipage. I det nya ekipaget,
bestående av en lastbil med expanderbart släp, ryms
en unik viltolyckssimulator. Simulatorn är utvecklad
av VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut)
som är världsledande på att utveckla verklighetstrogna
fordonssimulatorer. Simulatorn erbjuder en helt ny
dimension till verksamheten med att sprida information
och kunskap om viltolyckor. Genom den interaktiva
upplevelsen man får av simulatorn kommer besökare få
möjlighet att utsättas för en kollision med vilt utan de
risker som en verklig kollision för med sig.

Kör försiktigt och tänk vilt!
Åseda i mars 2015
Niclas Dahl, verksamhetsledare
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Tre omkomna
Förra året var det tredje i följd som det anmäldes fler än 46
000 viltolyckor till polisen (48 000 inkl. ren), vilket tyder på
att antalet olyckor nu har stabiliserat sig på en hög nivå. I
dessa olyckor omkom tre personer, vilket historiskt sett är
väldigt få, men ändå tre för mycket. Tyvärr så finns ingen
tillförlitlig statistik över antalet olyckor med personskador
på grund av att polisen fick bekymmer med sitt nya
datasystem, vilket lett till en stor underrapportering av
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ÅRSSAMMANSTÄLLNING 2014
Resultaträkning (ksek)

2014

2013

9 480
3
721
10 204

9 402
21
645
10 068

2 542
2 935
1 436
1 968
28
37
118
9 064

2 432
3 155
1 747
2 070
32
96
121
9 653

1 140

415

2014

2013

1 574
864
165
6 339
12 806
21 748

37
1 727
227
6 435
12 095
20 521

Eget kapital och skulder
Eget kapital
12 836
Älgskadefondsföreningens Viltolycksfond (fd. Alfa och Kurt Gustavssons minnesfond)
74
Skatteskuld
0
Övriga skulder
74
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3
8 764
21 748
Summa skulder, fonderade medel och eget kapital

11 697
73
58
78
8 615
20 521

Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Ekonomisk hjälp till medlemmar
Förebyggande åtgärder
Löner, arvoden och ersättningar 1
Administration 2
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Skatter
Summa kostnader

Årets resultat
Balansräkning (ksek)

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

1

exkl löner/arvoden/ersättningar för personal som arbetar med förebyggande åtgärder 1 165 (1 237)
varav porto+mott avg 931 (980) och kostnad för värvningskampanj 76 (84)
3
varav förutbetalda medlemsavgifter 7 504 (7 144)
2
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Älgskadefondsföreningen, org nr 833200-4624
Rapport om bokslutet - Vi har utfört en revision av årssammanställningen för Älgskadefondsföreningen för år 2014..
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 en 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 årssammanställningen upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat för året.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årssammanställningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Älgskadefondsföreningen för år 2014.
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 årssammanställningen 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 den 17 februari 2015
Helene Danielsson

Karin Nilsson

Raine Svensson
Auktoriserad revisor
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Verksamhetsberättelse 2014
Medlemmar och ekonomisk hjälp 2014
Medlemsantal:		
79732 (+760)
Nyanslutna medlemmar: 		
5474 (+497)
Behandlade olyckor:		
807 (+6)
Utbetald ek. hjälp:		
2 542 tkr (+110 tkr)
Snittkostnad per olycka:		
3149 kr (+113 kr)

vi fortsatt med i skolornas mest använda trafikmaterial,
Trafikkalendern, både i lokalt material och på deras hemsida.
Vårt informationsmaterial är fortsatt efterfrågat och den nya
markeringsremsan (med klisterremsa) som togs fram 2013
har fått ett gott mottagande.
Våra föreläsningar för blivande trafiklärare är fortsatt
efterfrågade på de olika utbildningsplatserna och har även
blivit ett återkommande inslag på polisutbildningen i Växjö.
Utöver det har vi även utbildat anställda på Tidningsbärarna
samt personal på JemtSka Östersund AB.

Årets värvningskampanj bland våra medlemmar resulterade
i 1 908 nya medlemmar och 237 nya körkortstagare har
accepterat erbjudandet om gratis medlemskap kalenderåret
2014.
Älgskadefondsföreningens informatörer har under 2014
deltagit på ett stort antal olika arrangemang över hela landet
med våra visningsekipage. Vi har precis som föregående år
också gjort extra informationsinsatser på olika mindre och
medelstora orter utanför t.ex. stormarknader eller större
butiker. Lokalpressen har visat ett stort intresse och artiklarna
om vårt arbete för att minska viltolyckor har varit många.
Föreningen har varit omnämnd i 104 artiklar i tryckt press.
Besökarna vid släpen har uppskattat vårt förebyggande
arbete och vi har fått ett antal nya medlemmar på detta vis.
Under året har vi färdigställt vårt nya ekipage, bestående
av en mindre lastbil med expanderbart lastskåp där vi
har en simulator som ger besökare möjlighet att uppleva
en kollision med vilt utan att utsättas för de risker som är
kopplade till en sådan olycka. Ekipaget tas i bruk under 2015
och det skall bli väldigt intressant och spännande att se hur
det kommer att tas emot av allmänheten.

Under året har forskningen med att kartlägga mörkertalet
genom en enkätundersökning (www.viltochtrafik.se)
fortsatt och skall sammanställas i en rapport under början av
2015. Vidare beslutades det att, inom ramen för i budgeten
fastslagna forskningsmedel, finansiera en rapport på
insamlad data över långtidseffekterna av olika viltvarningar
under simulatorstudier genomförda på VTI. Det har även
inkommit en ansökan från SLU om att fortsätta att märka
upp älgar i södra Sverige med GPS-sändare och kartlägga
deras rörelsemönster under tre års tid. Styrelsen är positivt
inställd till projektet, men på grund av att ansökan kom in
sent på året och sträckte sig över flera år framåt har inget
beslut om att finansiera projekt tagits under 2014.
Guldälgen 2014 tilldelades Lars Sävberger för hans insats
med att bygga upp det Nationella Viltolycksrådet som ett
nationellt samarbetsorgan, underordnat Rikspolisstyrelsen,
och gjort den till världsledande inom eftersök av trafikskadat
vilt.

När det kommer till marknadsföring 2014, så har vårt fokus
fortsatt vara att synas brett för att få upp kännedomen
om föreningens existens hos den breda massan. Vi har
också fortsatt att fokusera på medier med stora upplagor
och som har ett uttalat motorintresse. Vi har åter gjort
ett direktreklam-utskick till ca 25 000 personer som varit
registrerad ägare till fler än ett motorfordon. Utfallet blev
väldigt positivt med en effekt på ca 900 nya medlemmar.
Besöksantalet på vår hemsida har fortsatt att öka och landade
på 41 320 registrerade besök, en ökning med 6 323 jämfört
med föregående år. När det gäller barn och ungdomar finns

Ännu ett år i föreningens historia är nu till ända och vi är inne i
2015, vårt 43:e verksamhetsår, med full aktivitet. Vi kommer
oförtrutet att arbeta vidare med att sprida information
om viltolyckor i syfte att förhindra eller minska dessa. Här
kommer vårt nya ekipage, som nämnts, att spela en stor
roll. Vidare kommer vi att försöka påverka myndigheter och
beslutsfattare att ta problemen med viltolyckor på allvar.
De måste förstå att problemet är betydligt större än vad
statistiken visar.
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Ni medlemmar är viktiga och har en stor möjlighet
att hjälpa till i kampen mot viltolyckor genom att, för
vänner och bekanta, berätta om föreningen samt genom
medlemsvärvning få oss mer kända. Då blir vi ännu starkare,
och som ni alla vet ju fler vi är ju starkare blir vi.

Önskar er alla ett trafiksäkert 2015 ute på våra vägar!
Åseda i februari 2015
Älgskadefondsföreningen
Ingrid Hugosson, ordf.

Olycksstatistik 2014
Viltolyckor länsvis
Län
AB
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD

(samtliga djurslag, inkl. ren)			

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)

(källa: Rikspolisstyrelsen, Nationella Viltolycksrådet)

2014
3 371
2 157
2 389
2 620
2 597
2 472
3 269
351
1 203
4 332
1 732
8 080
2 604
1 684
1 280
2 116
1 339
831
1 340
1 069
1 862

2013
3 606
2 172
2 441
2 577
2 690
2 475
3 370
308
1 257
5 164
1 710
5 691
2 858
1 925
1 335
2 355
1 339
856
1 313
1 273
1 729

2012
3 191
1 974
2 464
2 717
2 577
2 651
3 621
257
1 329
5 390
1 638
6 242
2 845
1 641
1 156
2 286
1 178
983
1 263
1 387
1 933

48 698

48 444

48 723

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

TOTALT

2014
2014
2013
2013
2012
2012
Hela vägnätet Till Föreningen Hela vägnätet Till Föreningen Hela vägnätet Till Föreningen
5 414
167
5 771
181
5 963
190
35 592
511
35 552
484
34 866
504
1 918
49
1 827
59
2 161
61
2 005
19
1 674
24
1 468
8
3 714
58
3 551
50
4 198
66
55
3
69
3
67
2

48 698

807

48 444
6

801

48 723

831

Förtroendevalda 2014
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, dit föreningens samtliga medlemmar kallas. Årsmötet 2015
anordnas, som framgår av kallelsen, i Linköping på Scandic Väst den 18 april. Årsmötet beslutar om föreningens
stadgar och väljer personer till styrelse, styrelseordförande, revisorer och valberedning.

Styrelse

Ingrid Hugosson
Åseda
Ordf.
Invald 1993

Andreas Narvå
Eslöv
Vice ordf.
Invald 2012

Lennart Carlsson
Åseda
Ek. förv.
Invald 2007

Morgan Palmquist
Karlstad
Ledamot
Invald 2014

Lars Lundman
Norrfjärden
Ledamot
Invald 2013

Ann-Sofie Anderzén
Forshaga
Ledamot
Invald 2014

Gunilla C Johansson
Oskarshamn
Ledamot
Invald 2003

Mats Lindquist
Vänersborg
Ledamot
Invald 2007

Albert Arvidsson
Mörkö
Ledamot
Invald 2012

Revisiorer

Helene Danielsson - Berga, Karin Nilsson - Vimmerby och aukt. revisor Raine Svensson - Svensson & Björkman
Revision AB i Växjö. Revisorsuppleanter: Jukka Karaketo - Falun och aukt. revisor Leif Johansson - KPMG Bohlins
Växjö.

Valberedning

Valberedningens ledamöter är Jonny Johansson - Braås (sammankallande), Eva Jacobsson-Börjesson - Moheda,
Göran Lindell - Vetlanda, Ingrid Andersson - Köping, Peter Digebrink - Skellefteå.
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Anställda 2014
Föreningens kansli är beläget i Åseda. Utöver verksamhetsledare är två personer anställda som sköter föreningens
verksamhet med att arbeta förebyggande och ge ekonomisk hjälp till medlemmar som råkat ut för viltolyckor.

Marianne
Hjärtfors
Kanslichef, t.o.m.
30 Juni (Pension)

Niclas
Dahl
Verksametsledare
fr.o.m 1 Juli (tidigare informatör/
marknadsförare)

Boris
Karlqvist
Informatör

Lis-Marie
Magnusson
Kanslist

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

Syd

Jonny
Johansson
Braås

Nord

Tommy
Nordqvist
Tving

Åke Johansson
Västervik

Kurt Lundgren
Älvsbyn
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Martin Nilsson
Rosvik

Kjell Tjärnås
Vemdalen

Så här fungerar

Medlemskapet
Vi får ofta frågan om hur det här med den ekonomiska hjälpen fungerar. För att förenkla för er medlemmar när
ni vill berätta om fördelarna med medlemskapet för någon som inte är medlem har vi tagit fram nedanstående:
Medlemskapet är PERSONLIGT och gäller privatägda MOTORfordon. Oavsett hur många motorfordon du äger,
eller var du bor, så är kostnaden för ett medlemskap endast 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-, reparations-, hyrbils-* och/eller
bärgningskostnader*
500 kronor extra kostnadsersättning*

* 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. Totalt blir kostnaden för Bosses viltolycka 9 000 kr (självrisk 6 000kr och
hyrbilskostnad 3 000 kr), vilket gör att Bosse kommer upp i maxbeloppet 7 500 kr i ekonomisk hjälp. 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

Tänk
vilt
Älgskadefondsföreningen

Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt och trafiksäkerhet

Fyll i uppgifterna nedan och skicka till Älgskadefondsföreningen, Box 101, 364 21 Åseda efter kollision med
anmälningspliktigt vilt eller ren. Samtliga handlingar ska, enligt föreningens stadgar, vara föreningen tillhanda
inom tolv månader från kollisionsdatum för att ekonomisk hjälp ska utbetalas.
Du kan också göra din ansökan på vår webbplats: www.algen.se/se/ekonomisk-hjalp
eller genom att kontakta oss på telefon: 0474 102 12
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 som skall betalas
Kronor ........................................

Medlemsuppgifter
Medlemsnummer

Personnummer *

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

För att kunna behandla din ansökan behöver vi även följande handlingar:
1. Kopia av Polisens “Händelserapport”. (Förare, reg nr och djur måste framgå)
2. Kopia av försäkringsbrev (samt vagnskadegarantibevis om sådant finns).
3. Foto på skadan. (Behövs ej om fordonet är helförsäkrat)
4. Kopia av faktura/kvitto på självrisk-, reparations-, hyrbils-, bärgningskostnad. (OBS! Endast kvitto från firma godkänns)
* Personuppgiftslagen (PUL) - De uppgifter vi har i vårt medlemsregister är namn, adress, uppgifter om inbetalning samt eventuella ansökningar om ekonomisk
hjälp. Vi noterar även personnummer på den som lämnat dessa uppgifter, främst för att underlätta eventuella adressändringar. Föreningen lämnar inte ut
uppgifter ur registret till tredje part. Som medlem kan du när som helst begära10att få tillgång till de uppgifter som rör dig i vårt medlems- och olycksregister.

nYTT INFORMATIONSEKIPAGE MED EN

vILTOLYCKSSIMULATOR

2015 KOMMER SIMULATORN BÖRJA TURNERA RUNT PÅ MÄSSOR OCH MARKNADER
ögonöppnare och visa dels vilken påverkan även en
liten hastighetsöverträdelse innebär och vilken effekt
det har på chanserna att klara sig oskadd från en
viltolycka.

I slutet av 2014 levererades den simulator som
föreningen beställt till det nya informationsekipaget.
Simulatorn är byggd och utvecklad av VTI och har kostat
ca 450 000 kr. Det kommer att bli ett spännande nytt
komplement till den övriga informationsverksamheten
och ett avgörande steg i att modernisera föreningens
arbete.
Simulatorn är unik i sitt slag eftersom det inte finns
någon annan renodlad viltolyckssimulator någonstans
i världen. Den erbjuder besökare möjligheten att
uppleva en viltolycka utan att behöva utsättas för de
risker som det innebär att kollidera med ett större vilt.
Det kommer förhoppningsvis fungera som en

Det nya ekipaget består av en mindre lastbil
med ett expanderbart lastskåp som skall
transportera simulatorn tillsammans med övrigt
informationsmaterial. Ekipaget kommer att
fungera lika bra på en utomhusmarknad som på en
inomhusmässa, vilket öppnar för möjligheten att
användas året runt. Vi ser med spänning fram emot
utfallet av vårt första år med simulatorn och vilka
reaktioner den kommer generera.

Gilla oss på facebook!

Nytt körkort?

Då får du inte missa vårt erbjudande om gratis
medlemskap under resten av året. Allt du behöver
göra är att besöka länken nedan och fylla i formuläret
där: http://www.algen.se/se/grattis-till-korkortet

www.facebook.com/
algskadefondsforeningen
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Guldälgen 2014 tilldelades

Lars Sävberger

För hans insatser med att bygga upp Nationella viltolycksrådet
Idag har Sverige en av världens effektivaste
organisationer, Nationella Viltolycksrådet (NVR),
när det gäller eftersök av trafikskadat vilt. Så har
det inte alltid varit. Innan rådet bildades sköttes
eftersöksverksamheten av lokala samordnare ute
i landet. Det var ofta problematiskt att hitta folk
som kunde ställa upp, eftersom de flesta eftersök
genomfördes ideellt och under natten. Inte sällan fick
samordnaren själv ta hand om lejonparten av eftersök.
Det innebar en hög arbetsbelastning och ett förlängt
lidande för det djur som skadats.

ända fram till 2005 innan alla län hade valt att ansluta
sig. I samband med att regeringen 2007 uppdrog
åt Rikspolisstyrelsen att ansvara för verksamheten
byttes SES namn till Nationella Viltolycksrådet och Lars
Sävberger utsågs till rådets verksamhetsledare.
Hade det inte varit för Lars Sävbergers engagemang
och insats som drivande kraft med att sprida SES
arbetsmodell för eftersök och att få Rikspolisen att bli
huvudman så hade Sverige med all säkerhet inte haft
en så effektiv hantering av eftersöksverksamheten som
man har idag.

Ursprunget till NVR startade i Vimmerby och Hultsfreds
jaktvårdskrets 1995. Då kallades det för Trafiksäkerhet
och Eftersök i Samverkan (SES). Där fick samordnarna
en organisation med jägare som ställde upp på eftersök,
och på så sätt kunde man mycket effektivare arbeta
med att ta hand om trafikskadat vilt. Lars Sävberger
arbetade som polis i det området och var drivande
inom SES. Hösten 1997 utvidgades SES till hela Kalmar
Län och sedan vidare till Kronobergs, Jönköpings och
Östergötlands län. 1998 fick Rikspolisen i uppdrag att
sprida SES arbetsmodell till samtliga län. Det tog dock

Tidigare ordförande
Lars har varit polis till yrket under hela sitt
yrkesverksamma liv och har även varit både ledamot
och ordförande i Älgskadefondsföreningen. Han fick
lämna sitt uppdrag som ordförande när han tillträdde
som verksamhetsledare för NVR. Föreningen var
mycket aktiv i stöttandet av Lars under den period
som SES utvidgades och grunden till NVR lades. Bland
annat genom framtagandet och spridandet av den
markeringsremsa som används för att märka upp
viltolycksplatser och underlätta eftersöksarbetet.
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Nominera någon till

Guldälgen

Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris som instiftats av Älgskadefondsföreningen. Det består av ett stipendium på
20 000 kr och ett specialdesignat glasblock av Mats Jonasson, Målerås Glasbruk. Priset delas årligen ut 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.

Känner du till någon person/organisation som du tycker borde belönas med Guldälgen 2015? Skriv din nominering
enligt kriterierna som beskrivs ovan och skicka den till:
Skriftlig nominering skickas till:
Älgskadefondsföreningen
Nominering till Guldälgen 2015
Box 101
364 21 Åseda.

Nominering på Guldälgens webbplats:
http://www.guld-algen.se/se/anmalan
Nominering via e-post skickas till:
kansli@algen.se

Till minne av Alfa och Kurt Gustavsson

Viltolycksfonden
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.

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 skickas till:
Älgskadefondsföreningen
Ansökan ur Viltolycksfonden
Box 101
364 21 Åseda.
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