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LEDARE

Mer än 58 000 viltolyckor rapporterades under 2016, en ökning med  
ca 20% från 2015. När detta skrivs i början av februari har det redan, 
under inledningen av 2017, rapporterats över 5 300 viltolyckor. Inget 
tyder således på att antalet viltolyckor kommer att minska innevarande 
år. Denna stora ökning i antalet rapporterade olyckor och den utveck-
ling som pågått sedan 2011, visar att Älgskadefondsföreningen behövs 
mer än någonsin.
 I förra utgåvan av vår tidning skrev jag att det förväntades bli över 
50 000 viltolyckor. Nu har vi hamnat på närmare 60 000! En skrämmande 
siffra som manar till eftertanke hos trafikanter, organisationer och 
myndigheter.
 Detta visar på att föreningen även i fortsättningen måste arbeta 
hårt för att nå ut med information till bil- och mc-trafikanter, om vilt- 
faran på våra vägar och hur man som trafikant kan förebygga olyckor.
 I denna kamp är Älgskadefondsföreningen en viktig faktor som 
Sveriges största, oberoende aktör inom viltolycksproblematiken.
 Parallellt med det viktiga arbetet att sprida kunskap och informa-
tion så arbetar vi ständigt med att förbättra medlemsnyttan. Har Ni 
idéer, på hur vi kan göra, är Ni välkomna att kontakta kansliet eller 
någon av oss i styrelsen.

Utan Er medlemmar vore vi inte en förening. Värva gärna medlemmar! 
För varje värvad medlem erhåller Ni en trisslott. Ju fler vi är i kampen 
mot viltolyckor, ju framgångsrikare blir vi.
 Jag vill också passa på att tacka Er som värvat nya medlemmar 
under 2016. Det är tack vare Er som vi den vägen får in flest nya med-
lemmar.
 Ta det försiktigt ute på vägarna och sprid gärna kunskap om 
viltfaran till vänner och bekanta! Det kan upplevas som en klyscha när 
man säger: Det är bättre att komma fram lite senare än att inte komma 
fram alls.

Välkommen till årsmötet.

Ingrid Hugosson
ORDFÖRANDE

Bäste medlem
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Program och dagordning vid  
Älgskadefondsföreningen årsmöte

Kl  09.30 Samling för medlemsregistrering till röstlängd
Kl. 10.00  Ordförande Ingrid Hugosson hälsar välkommen
Kl  10.15  Föreläsning om älgar med Anders Hågeryd
Kl. 11.00   Årsmötesförhandlingar
 (Rösträtt tillkommer på mötet närvarande medlem)
Kl. 12.30 ca. Avslut och lunch

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

Dagordning vid årsmötesförhandlingar

1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare)
5. Val av två justeringsmän
6. Bestämmande av tid för justering av årsmötesprotokoll
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av arvoden m.m. för styrelse, revisorer
 och valberedning
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande bland styrelseledamöterna
15. Val av revisorer jämte ersättare
16. Val av valberedning jämte sammankallande 
17. Fastställande av medlemsavgift för 2018
 (styrelsens förslag: oförändrat 120 kr)
18. Inkomna motioner
19. Övriga ärenden (inga för föreningen bindande
 beslut kan fattas under denna punkt)
20. Mötet avslutas

 
Datum: 25 mars 2017 • Tid:  09.30 – 12.30 • Plats: Teleborgs slott, Växjö

Anmälan

Om ni är intresserade av att delta på årsmötet, anmäl då  
gärna det till oss så vi vet hur många som kommer. 
Skicka din anmälan till kansli@algen.se eller till  
Älgskadefondsföreningen, Box 101, 364 21 Åseda.

I anmälan anger du vem/vilka anmälan avser inklusive 
medlemsnummer, samt om du har någon allergi vi behöver 
ta hänsyn till gällande fika/lunch.

Vi vill ha din anmälan senast 15 mars. Anmäld medlem som 
uteblir utan att meddela oss om detta kommer debiteras 
kostnad för fika och lunch.
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KALLELSE
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Jag antar att en del av er som fick denna tidning och såg omslaget 
ställde er frågan: Varför är det en stor buffel (visent) på omslaget!? 
Det är ju förstås en befogad fråga, eftersom: 
1) Visenten inte är ett anmälningspliktigt vilt. 
2) Det finns inga (frilevande) visenter i Sverige.
 Men som ni kan läsa i vår artikel om visenter finns det planer på 
att plantera ut frilevande sådana, vilket gör att båda de ovanstående 
punkterna kan komma att förändras. Den potentiella trafikfaran viftar 
man bort med att hänvisa till deras lugna lynne, oviljan att flytta på sig 
när de väl hittat en födoplats, att de rör sig i flockar och att de väntar ut 
förbipasserande fordon när de väl ska passera en väg. Och det låter väl 
bra. Men, sen visar det sig att tjurarna ofta vandrar ensamma, precis 
som vildsvinsgaltar och att det förekommer bortstötning av ungtjurar 
bland visenter, precis som hos älgar och rådjur. Lägger man till detta 
att vi pratar om ett djur med en mankhöjd som kan jämföras med en 
vuxen älgtjurs men som kan väga dubbelt så mycket tycker åtminstone 
jag att den potentiella trafikfaran borde vara nog för att sätta stopp för 
dessa planer. Dessutom, mot bakgrund av förra årets katastrofala ut-
fall med en ökning av antalet polisanmälda viltolyckor med 20 procent 
är det nog bättre att fokusera på att hantera de problemen vi har idag 
innan vi börjar introducera nya.
 Ni kan även i tidningen läsa om civilingenjör Therese Hagbergs 
examensarbete där hon fick i uppdrag att undersöka möjliga produkt-
förbättringar på en viltvissla (även känd som viltskrämma, viltvarnare, 
ultraljud-viltvarnare) som monteras på ett fordon i syfte att skrämma 
bort vilt. Hennes slutsats? Den fungerar inte. Och till skillnad från 
många återförsäljare av produkten kan hon presentera vetenskapliga 
tester och annan forskning som styrker hennes slutsatser.
 Utöver detta hittar ni också en summering av viltolyckorna 2016, 
kallelse till årsmötet, information om verksamheten och en intervju 
med Robert Wells som är aktuell med en ny turné och har erfarenhet 
från många mil längs våra svenska vägar.
 Innan jag släpper er vidare in i tidningen vill jag också passa på 
att gratulera årets främste medlemsvärvare, Runo Eriksson från Mora, 
som lyckats värva ihop 17 nya medlemmar till föreningen under det 
gångna året. Som tack för det kommer Runo bjudas in till årsmötet för 
att motta ett pris. Andra plats intog Ragnar Månsson från Söderköping 
med 9 värvningar och tredje plats delades av Morgan Palmquist, Karl-
stad och Hans Johansson, Sundsvall med 7 värvningar. 

Trevlig läsning!

LEDARE

Med nytt vilt kan 
olyckorna bli fler
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MEDLEMMAR

I år startar föreningen återigen upp seminariet Vilt och Trafik. Semina-
riet fokuserar på problemet med viltolyckor och olika åtgärder för att 
bemöta dem. Syftet med seminariet är att ge en samlad beskrivning av 
viltolyckornas problembild och även presentera olika åtgärder eller för-
slag på hur man skulle kunna bemöta problemet. Seminariet kommer 

att bjuda på flera intressanta föreläsare som beskriver de olika delarna 
av viltolycksproblematiken och även presentationer av vad som görs 
idag inom viltolycksområdet. Målet är att öka kunskapen om viltolyckor 
att seminariet skall bli årligt återkommande inslag i viltolycksdebatten.

ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN BJUDER IN TILL TRAFIKSÄKERHETSSEMINARIET:

VILT OCH TRAFIK 2017

09.00 - 09.15 Introduktion

09.15 - 09.45  Simulatorstudie - Hur länge varar effekten av olika  
 former av varningar?
 - Annika Jägerbrand - Naturmiljökonsult/ 
 forskningsledare, Calluna AB

09.45- 10.15 Mörkertalet - Hur många viltolyckor anmäls aldrig?
 - Andreas Seiler - Forskare, Grimsö forskningsstation SLU

10.15 - 10.30 Kort paus 

10.30 - 11.00 GPS-studier - Hur rör sig älgen i förhållande till vägen?
 - Wiebke Neumann - Forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet

11.00 - 11.30 Eftersöksarbetet - Vad händer när jägaren  
 kommer till platsen
 - Lars Lundman, Nationella viltolycksrådet

11.30 - 12.00 Räddningsarbete på väg - vad händer på olycksplatsen?
 - Morgan Palmquist - Brandmästare, Räddningstjänsten  
 Karlstadsregionen

12.00- 12.45 Lunch 

12.45 - 13.15 Personskador i älgkollisioner
 - Mats Lindquist - forskare, Umeå Universitet 

13.15 - 13.45 Hur säker är bilen vid en älgkollision?
 - Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam

13.45 - 14.15 Trafikverket och viltolycksproblemet
 - Ulrika Lundin, Trafikverket

14.15 - 14.30 Kort paus

14.30 - 15.00 Nationella viltolycksrådet - Handlingsplan för 
 förebyggande åtgärder
 - Lars-Erik Nilsson - verksamhetsledare,  
 Nationella Viltolycksrådet

15.00 - 15.30 Hur minskar vi viltolyckor på befintlig 
 infrastruktur – effekter av olika åtgärdsförslag
 - Mattias Olsson, Enviroplanning

15.30 - 16.00 Frågor och diskussion

Medverkande organisationer:

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser begränsade. Anmälan görs på 
webben: http://simplesignup.se/event/80049) eller via e-post till kansli@algen.se. 
Sista anmälningsdatum och även datum för avanmälan 17 mars.  Avanmälningar 
efter detta datum kommer debiteras en avgift motsvarande självkostnad för mat 
och lokal.

Datum: 24 mars 2017

Tid:  09.00 - 16.00

Ort:  Växjö

Adress:  Universitetsplatsen 1, 352 52 VÄXJÖ

Lokal:  Myrdahl, Linnéuniversitetet
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MEDLEMMAR

ANTALET VILTOLYCKOR HAR ÖKAT KRAFTIGT,  
HUR PÅVERKAR DETTA DITT KÖRBETEENDE?

Caisa Swedestam
Undersköterska,  
Trekanten

– Ja, man är väl mer  
observant i kanterna inte 
minst vid gryning och 
skymning, men å andra 
sidan händer det ju att 
viltet rör sig på dagen 
med. Man hoppas ju att 
inte träffa på vilt på vä-
gen, men även om det inte 
är så mycket skog den 
vägen jag tar till jobbet i 
Kalmar händer det att jag 
ibland ser älgar.

Göran Samuelsson
Trubadur,  
flakmoppeturnégrundare,  
Västra Ämtervik

– Jag är väl medveten om 
statistiken och jag bor ju 
själv mitt ute i “spenaten” 
och jag är lite mer på 
alerten när jag är ute och 
kör framförallt på kväll-
en. Sedan har jag skaffat 
motorcykelkörkort också 
och då är jag om möjligt 
ännu mer vaksam när jag 
är ute och kör.

 Curt Bystedt
Pensionär, Härnösand

– Egentligen påverkar 
det inte mitt körbeteende 
så mycket då den vägen 
jag och min fru åker i 
huvudsak är E4:an som 
har viltstängsel i stort sett 
hela den sträckan vi kör. 
Det är ytterst sällan vi ser 
till exempel älgar på fel 
sida om viltstängslet, det 
har bara hänt vid ett fåtal 
tillfällen hittills. 

 Jan Persson
Trafikskolelärare, Ryd

Jag körde själv på ett vild-
svin ganska nyligen och 
är ju dessutom aningen 
yrkesskadad. Längs den 
väg jag åker från Ryd i 
Kronobergs län till Karls-
hamn ser jag vilt i rörelse 
så gott som varje vecka 
och det händer ganska 
ofta att jag får bromsa för 
rådjur, så jag håller alltid 
igen på hastigheten. 

Cecilia Vennersten
Artist, Varberg

– Jag kör väldigt mycket 
bil och ofta jättelånga 
sträckor till Norge på 
vägar där det förekom-
mer mycket vilt. Jag är 
alltid väldigt uppmärk-
sam och tycker det är 
superläskigt med vägar 
utan viltstängsel, så jag 
kör ofta långsamt vilket 
kanske irriterar medtrafi-
kanterna. 

ENKÄT

Aktiviteter
Nedan följer ett urval av aktiviteter vi på Älgskadefondsföreningen utför under våren och sommaren.

10-12 mars  MC-mässa Halmstad

16 mars NTF årsmöte Fyrbodal Trollhättan

22 mars Viltinfo med NVR Skåne Skåne

24 mars Tänk Vilt  
 – trafiksäkerhetsseminarium Växjö

25 mars Årsmöte Växjö

8 april Jaktmässa Säffle

12 april Trafikdag Emmaboda

13 april Trafikupplysning med polis Hede 

20 april Viltinfo med eftersökspolis Uppsala

21 april Viltinfo med eftersökspolis Stockholm

5-7 maj Rättviks marknad Rättvik

13-14 maj Södra Dalarnas motorsalong Smedjebacken

17-19 maj Tivedens nationalpark invigning Tiveden

19-20 maj Trucks in Dalarna Borlänge

20 maj Veteranbilträff Tingsryd

31 maj Trafikdag Emmaboda

10 juni Bil/MC-träff Arvidsjaur

17 juni Locknevi Classic cars Locknevi

28-30 juni Expo Norr Östersund

    

1 juli Expo Norr Östersund

14-17 juli Åsele Marknad Åsele 

24-30 juli Motorveckan Lycksele
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Älgskadefondsföreningen, 833200-4624 får härmed avge årsbokslut för år 2016.

Resultaträkning – Belopp i kr Not 2016-01-01 – 2016-12-31 2015-01-01 – 2015-12-31

Medlemsavgifter 9 339 240 9 422 880

Övriga rörelseintäkter 38 365 29 520

9 377 605 9 452 400

Rörelsens kostnader

Ekonomisk hjälp till medlemmar -2 745 135 -2 717 890

Övriga externa kostnader -4 247 396 -4 098 507

Personalkostnader -2 737 487 -2 495 818

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -360 635 -326 863

Rörelseresultat -713 048 -186 678

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 418 279 523 563

Räntekostnader och liknande resultatposter -44 -5 306

Resultat efter finansiella poster -294 813 331 579

Resultat före skatt -294 813 331 579

Skatt på årets resultat -94 956 -117 704

Årets resultat -389 769 213 875

ÅRSREDOVISNING

STYRELSEN

Revisorer
Helene Danielsson - Berga, Karin Nilsson - Vimmerby och  
aukt. revisor Raine Svensson - Advice Revision Växjö AB. 
Revisorsuppleanter: Jukka Karaketo, suppleant - Falun och  
aukt. revisors Leif Johansson - KPMG Bohlins Växjö.

Ingrid Hugosson
ORDFÖRANDE,  ÅSEDA.  
INVALD 1993

Morgan Palmquist
VICE ORDFÖRANDE, 
KARLSTAD.  INVALD 2014

Lennart Carlsson
EKONOMIFÖRVALTARE,  ÅSEDA. 
INVALD 2007

Annsofie Anderzén
FORSHEDA.  INVALD 2014

Albert Arvidsson
MÖRKÖ.  INVALD 2012

Johanna Hjärtfors
ÅSEDA,  INVALD 2016

Mats Lindquist
VÄNERSBORG,  INVALD,  2007

Lars Lundman
NORRFJÄRDEN,  INVALD,  2013

Nils Göran Strömberg
KALVSVIK,  INVALD 2015

Valberedning 
Jonny Johansson, Braås (sammankallande),  
Eva Jacobsson-Börjesson, Moheda,  Ingrid Andersson, Köping, 
Peter Digebrink, Skellefteå, Tommy Nordqvist, Tving.
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Balansräkning – Belopp i kr Not 2016-01-01 – 2016-12-31 2015-01-01 – 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 109 137 1 246 792

1 109 137 1 246 792

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 500 509 000

1 500 509 000

Summa anläggningstillgångar 1 110 637 1 755 792

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fodringar 168 308 137 423

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 383 61 578

205 691 199 001

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 7 818 506 7 473 036

7 818 506 7 473 036

Kassa och bank 13 392 570 12 899 686

Summa omsättningstillgångar 21 416 767 20 571 723

SUMMA TILLGÅNGAR 22 527 404 22 327 515

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 13 050 779 12 836 904

Andra fonder 77 823 75 423

Årets resultat -389 769 213 875

Summa eget kapital 12 738 833 13 126 202

Kortfristiga skulder 378 227 -

Övriga kortfristiga skulder 84 551 74 367

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 325 793 9 126 946

9 788 571 9 201 313

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 527 404 22 327 515

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6 § 4 och 5.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när 
de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska 
nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell 
nedskrivning.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat 
med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande 
livslängd.
 Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till  
innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar     % per år 
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer   20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda  
avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i 
obeskattade reserver.

ÅRSREDOVISNING

Not 1 Anläggningstillgångar
2016-01-01 

 – 2016-12-31
2015-01-01 

 – 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 3 071 322 3 071 322

-Nyanskaffningar 222 980 -

3 294 302 3 071 322

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -1 824 530 -1 497 667

-Årets avskrivning enligt plan -360 635 -326 863

-2 185 165 -1 824 530

Redovisat värde vid årets slut 1 109 137 1 246 792
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Älgskadefondsföreningen
 Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med 
bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat för året.
 Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balans-
räkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige och som 
auktoriserad revisor också enligt International Standards on Auditing 
(ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
att det ger en rättvisande bild. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.
 Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de  
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen. Som en del av revisionen enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i års-
bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 

väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagan-
det om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Älgskadefondsföreningen för år 2016.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe-
roende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Älgskadefondsföreningen, org. nr 833200-4624.

ÅRSREDOVISNING
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Åseda 23 februari 2017

Helen Danielsson      Karin Nilsson      Raine Svensson
Auktoriserad revisor

VERKSAMHETEN 2016
Till årsmötet i Älgskadefondsföreningen, org nr 833200-4624

Den löpande värvningskampanjen bland medlemmar resulterade i 
1 508 nya medlemmar under 2016. Det utgör cirka 40 % av alla nya 
medlemmar och är den odiskutabelt största källan för nya medlemskap 
i föreningen. 299 nya körkortstagare har utnyttjat erbjudandet om gra-
tis medlemskap för kalenderåret 2016, det är 76 fler än förra året vilket 
motsvarar en ökning på 34 %. 
 Under det gånga året har föreningen besökt 17 större mässor och 
marknader, samt 73 mindre event och aktiviteter. Totalt har förening-
ens utåtriktade verksamhet upptagit 188 arbetsdagar. Några av de 
aktiviteter som genomförts, utöver vanligt mäss/marknadsdeltagande, 
har varit besök och utbildningsdagar på ABB i Ludvika och Eskilstuna, 
Polisutbildningen i Växjö, SYAB i Kalmar och ett flertal olika transport-
gymnasium och lokala informationsaktiviteter tillsammans med polis 
runt om i landet.
 Föreningen provade på att ge ut en medlemstidning med två 
nummer. Det första numret gavs ut på våren och ersatte den tidigare 
skriften ”Verksamheten” som skickats ut tillsammans med kallelse 
till årsmöte tidigare år. Nu ingick kallelsen till årsmötet som en del i 
tidningen. Det andra numret gavs ut på hösten. 
 Antalet nya medlemmar sjönk med ca 10 % jämfört med 2015. Detta 
tros till stor del bero på att en del av marknadsföringsbudgeten avsat-
tes för medlemstidningen i syfte att den skulle öka medlemsvärvningen. 
För utskicket under våren märktes ingen större förändring i antalet 
värvade medlemmar, däremot ökade medlemsvärvningen efter utgiv-
ningen av höstnumret. Dock valde de flesta att vänta med sin betalning 
av avgiften till efter 31 oktober. Således kommer det ökade inflödet av 
medlemmar inte påverka 2016 års medlemsantal, utan kommer istället 
räknas till 2017. Antalet besökare till föreningens webbplats sjönk under 
2016, med nästan 25 % och blev lägre än för både 2015 och 2014. Det 

gjordes en satsning på radio och tv-reklam under Sommar-OS, vilket 
tidigare gett en god utdelning, men dessvärre inte gav så bra respons 
denna gång. Antal personer som ansökte om ett medlemskap via för-
eningens hemsida minskade dock bara med 5,5 procent, från 1 621 till 1 
530.
 Antal nya medlemmar som löst medlemskap kontant på mässor 
och marknader ökade från 184 till 195 st.
 Föreningen har precis som tidigare år genomfört föreläsningar 
hos trafiklärarutbildningar och polisutbildningen i Växjö. Förening-
ens fältinformatör Boris Karlquist blev under året även inbjuden att 
utbilda och informera anställda på ABB i Ludvika och Eskilstuna, vilket 
fick ett mycket positivt mottagande och han har även besökt ett flertal 
transportgymnasium under året, även de besöken har varit mycket 
uppskattade. Föreläsningar har även genomförts för tidningsbärarna 
och SPF.
 Guldälgen 2016 tilldelades Viltvägen AB för deras idé om en ny typ 
av envägsgrind med syfte att rädda fler djur som hamnat på fel sida 
viltstängslet genom att förenkla deras möjlighet att ta sig därifrån. 
Viltvägen drivs av Marianne Wientorp och Michael Karlsson. Idén byg-
ger, enkelt förklarat på en grind bestående av fjädrande ribbor som, 
oberoende av varandra ger vika för djur som trycker sig emot dem. 
Grinden är underhållsfri och fungerar oavsett om sly och snö täcker 
de nedre ribborna. Priset delades ut på det årliga Tylösandsseminariet 
som anordnas av MHF.
 Ni medlemmar är viktiga och har en stor möjlighet att hjälpa 
till med att sprida kunskap om risken med viltolyckor. När fler blir 
medvetna om viltolycksproblemet och föreningens arbete, kommer 
den kunskapen att leda till färre olyckor. Så berätta för dina vänner, 
bekanta, kollegor och kunder om föreningen. Lyft upp viltolyckorna vid 
samtalen kring fikabordet, lunchen eller på sociala medier. Berätta om 
fördelarna med ett medlemskap, att det är personligt, att det gäller alla 
privata bilar man äger eller kör vid en kollision med anmälningspliktigt 
vilt. 
När föreningen växer så växer också möjligheterna att påverka, ju fler 
vi blir desto starkare kommer även vår röst att bli.
 Med det sagt vill vi önska er alla ett trafiksäkert 2017 ute på våra 
vägar!

Medlemmar och ekonomisk hjälp 2016
Medlemsantal: 78 501 (-709)

Nyanslutna medlemmar 3 824 (-450)

Behandlade olyckor 876 (+71)

Utbetald ek. hjälp (tkr) 2 745  (+27 tkr)

Snittkostnad/olycka (kr) 3 134 (- 238 kr)

ÅRSREDOVISNING
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VILTOLYCKOR

LÄN Förändring

Jönköping 50%

Gotland 37%

Värmland 33%

Kronoberg 32%

Uppsala 32%

Östergötland 28%

Kalmar 24%

Stockholm 23%

Södermanland 19%

Skåne 18%

Örebro 17%

Västernorrland 16%

Västmanland 16%

Dalarna 15%

Gävleborg 14%

Västra Götaland 12%

Västerbotten 9%

Hallan 8%

Jämtland 7%

Norrbotten -10%

Blekinge -21%

HELA LANDET 20%

Djurtyp 2015 2016  +/- %

Älg 4 904 5 846 +19%

Hjort 2 256 2904 + 29 %

Rådjur 36 405 44 4456 + 22 %

Vildsvin 4 213 4739 + 12 %

Rovdjur 59 119 + 102 %

Totalt 48 496 58 064 + 20 %

VILTOLYCKOR 2016:

Under 2016 ökade antalet anmälda viltolyckor med 20 procent till strax över 58 000. Därmed slogs med rejäl 
marginal det tidigare rekordet på ca 48 500 olyckor vilket noterades 2015. Rådjur står för den största delen av 
viltolyckorna, därefter följer älg, vildsvin, hjort och sist rovdjuren. Älgen är det farligaste djuret att kollidera 
med sett till personskaderisken och vildsvinskrockar är de dyraste att reparera.

2015 var det rekord i antalet anmälda viltolyckor, 48 496 stycken. Men 
det rekordet fick inte stå sig särskilt länge. I den senaste uppdateringen 
av viltolycksstatistiken efter årsskiftet från Nationella Viltolycksrådet 
var anmälningarna 58 000 olyckor till polisen. Det är en ökning med 
hela 20 procent, vilket i sig är ett rekord som den enskilt största ökning-
en från ett år till ett annat. Om man även lägger till att denna ökning 
kommer direkt efter det år som det tidigare rekordet för anmälda 
olyckor noterades måste det bedömas som extremt.

Olyckor med alla djurtyper ökar.
Rådjur står för den allra största andelen av viltolyckorna. Förra året 
mottogs 44 456 anmälningar av kollisioner med rådjur. Det är en ök-
ning med 22 procent jämfört med föregående år. Näst flest olyckor sker 
med älg och har ökat från 4 904 till 5 846, ca 19 procent och vildsvins- 
olyckorna har ökat 12 procent från 4 213 till 4739. Största individuella 
ökningen stod dov- och kronhjort för som ökade från 2 256 till 2 904, 29 
procent. Rovdjursolyckor har ökat från 59 till 119 st, 102 procent.

EXTREM ÖKNING

Störst ökning i Jönköping, Blekinge minskat mest
I Jönköpings län har antalet anmälda olyckor ökat mest i hela landet, 
50 procent (från 2 549 till 3 572). Därefter följer Gotland och Värmlands 
län på 37 respektive 33 procent. Blekinge och Norrbotten är de enda län 
där olyckorna har minskat. I Blekinge var det en kraftig minskning på 
21 procent (från 1 215 till 967) och i Norrbotten sjönk anmälningar med 
10 procent (från 679 till 614).

Älgkollisioner farligast
Efter att i flera års följd ha minskat så ökade antalet anmälda vilt- 
olyckor med älg under 2016. Det är oroväckande, särskilt med tanke på 
att det är i kollisioner med älg som risken för allvarliga personskador 
är som störst. Detta beror på älgens långa ben som gör att den vid en 
kollision faller ned mot bilens vindruta och tak, med följd att den kan 
tränga in i kupén eller trycker ned taket så att förare och passagerare 
riskerar allvarliga nack- och skallskador. Till och med november förra 
året hade det i officiell statistik omkommit 7 personer i kollisioner vilt.
 Kollisioner med vildsvin är de som är dyrast att reparera med 
en genomsnittskostnad på 40000 kr (enligt IF försäkringar 2012). Det 
beror på att de är väldigt kompakta och vid en kollision orsakar stora 
skador på bilens front och motor.
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Torsten Jönsson, länsjaktansvarig vid Jägareförbundet Blekinge är klar 
över varför länets statistik förbättrats så radikalt. 
– Min övertygelse är att vi i Blekinge lyckats skjuta av vildsvinsstam-
men såpass att dessa olyckor minskat avsevärt. Sedan har vi en vikan-
de älgstam i Blekinge där det inte finns många i viltskötselområdena 
som lyckas skjuta det antal man får längre, beroende på att det inte 
finns samma älgtäthet som förr. 
 Rådjursstammen ökar i länet, vilket dock inte påverkat olyckssta-
tistiken då olyckor med detta viltslag istället minskat med 19 procent. 

Naturliga variationer 
När det gäller vildsvinen är strategin att fortsätta skjuta av stammen 
som tidigare. 
 Dock menas att det kan bli variationer statistiskt då det är ekollon-
år, vilket är en delikatess för vildsvinen. 
– Låt säga att vi till exempel hade gott om ekollon i höstas, då föder 
vildsvinen nästa gång mellan 10 och 25 procent fler kultingar på grund 
av att ekollonen ger så mycket mer energi. De naturliga svängningarna 
kan vi jägare inte påverka, men det vi kan påverka är naturligtvis den 
utfordring där djuren matas med bland annat sockerbetor, vilket vi inte 
tycker är bra för något viltslag alls. 
 Torsten Jönsson menar att när ett vildsvin äter mycket sockerbetor 
måste det kompensera med något annat då det behöver äta från en rik 
flora. 
 Samma gäller för älgen då den behöver kompensera sockerbets-
intaget med löv eller barrmassa vilket skapar oerhört stora skador på 
skogen. 
– Det finns också andra negativa konsekvenser med sockerbetsut-
fordring som för dovviltet, vilket förbrukar mer genom att förbränna 
sockerbetan än vad den ger energi. 
– I detta fall kan utfordringen förorsaka att djuren går ner i vikt och att 
de kastar kalvarna då de inte har tillräckligt med energi. 

Varierar 
I Norrbotten är Lars Lundman viltsamordnare vid polisen i länet och 
har erfarenhet av vilt sedan i mitten av 1970-talet. 
Han drar inte några större växlar på att man i år har en minskning på 
10 procent av antalet viltolyckor i länet. 
– Du kan inte dra några förhastade slutsatser när det handlar om 10 

procent i vårt län. 
– Varje år går det upp och ned och ibland handlar det om mer än tio 
procents avvikelse som ofta handlar om många små orsaker. 
 Exempel på detta menas är vilket snödjupet är och när vintern 
kommer. 
De senaste åren i Norrbotten uppges det ha regnat mycket vintertid 
vilket bildat isbark både på marken och på träden. 
 I sammanhanget konstateras också att rådjursstammen ökat väl-
digt mycket samtidigt som älgstammen minskat på grund av minskad 
tillgång på bete, vilket gjort att djuren flyttat på sig. 
 I viltolycksstatistiken toppar älgarna tätt följda av rådjursolyckor-
na, vilka Lars Lundman menar i princip fördubblats på senare år. 
– Vad som är viktigt är att man ser till storleken på vårt län som utgör 
en fjärdedel av Sveriges yta och att man inte bara trycker på att det är 
en enskild orsak till att vi får de här avvikelserna

VILTOLYCKOR

BLEKINGE OCH 
NORRBOTTEN  
MOT STRÖMMEN

SÖLVESB ORG/LULEÅ

Med ett rekordår 2016 vad avser antal viltolyckor på totalt över 
58 000 olyckor nationellt finns det två län som uppvisar minskat 
antal viltolyckor. Blekinge län står för den största minskningen 
med hela 21 procent, följt av Norrbotten på 10 procent.

Text: Carl-Magnus Wennerholm

Torsten Jönsson är länsjaktansvarig  
vid  Jägareförbundet Blekinge och  

konstaterar att avskjutningen av  
vildsvinsstammen nu syns i statistiken. 
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REPORTAGE

Vinterhalvåret har han Stockholm som utgångspunkt och under den 
ljusare delen av året är det Falkenberg i Halland som gäller.
 När Tänk Vilt får tag i Robert Wells är han hemma ett par dagar 
innan det är dags att åka över till USA och delta i musikfestivalen i 
Naples, Florida för fjärde året i rad.
– Det är en fantastisk grej där jag lirar tillsammans med musiker som 
tidigare spelat med Bee Gees. Vi gör en låtlista men den brukar spricka 
efter tre låtar, sedan lirar man bara och visst vi har varit i Naples i över 
20 år på semester men det här ser jag  inte som jobb alls utan det är 
bara ren njutning.
 För två år sedan efter nästan 30 år av framträdanden tog Robert 
också ett beslut att, när han åker runt på olika gig får detta inte inklu-
dera en massa stress.
 Sedan dess tycker han också att det är roligare att jobba.
– Jag gör till exempel en del kyrkojobb med Sofia Källgren, egna pro-
duktioner med Rhapsody in Rock och en hel del jobb utomlands, vilket 
är precis vad jag vill göra.
– Bland det roligaste som finns är också att få jobba med min fru, som 
när jag i fjol producerade en hel platta åt henne med texter av Camilla 
Läckberg och musik av mig.

Med Lennie Norman
I februari beger sig Robert Wells ut på vägarna med Lennie Norman 
vilket blir första gången de gör en egen show tillsammans.
– Det kommer sig av att han och jag i september gjorde en spelning som 
sattes ihop av en arrangör där också min egen trio och min fru Marias 
grupp The Vocalettes var med.
– Det gick väldigt bra och sedan ringde Lennie mig två veckor senare 
och undrade om vi inte skulle göra något mer ihop, vilket var perfekt då 
jag just skulle börja planera inför 2017.
 Under många år var också Robert ute med Lennie Normans far 
Charlie Norman med en föreställning kallad “Norman vs. Wells”.
– Den här föreställningen har samma namn med tillägget “Stand Up Sit 
Down” och vi inleder med att göra fyra veckor på Intiman i Stockholm, 
sedan åker vi ut och gör en miniturné där vi känner oss för. Känns det 
väldigt kul kommer vi att fortsätta, men i nuläget är avslutningsspel-
ningen satt till den 22 april.
 Robert Wells betonar att föreställningen är av karaktären “gammal 
god underhållning i Charlie Normans anda”.

 Kom i kontakt
Han berättar också att det var Lennie Normans förtjänst att han kom i 
kontakt med Charlie Norman då Lennie tog upp Robert på scen under 
en förställning med fadern 1986.
 Värdigheten i mötet med publiken är en viktig ingrediens liksom att 
de som kommer till föreställningen verkligen blir underhållna.
– Jag gjorde mina första spelningar på ett spelställe i Gamla stan när 
jag gick i nian för 40 år sedan och det här kanske låter som en riktig 

klyscha men det är faktiskt roligare att spela idag än vad det var då. Du 
blir tryggare i dig själv och det gör mycket till musiken att man vågar 
att luta sig tillbaka lite mer genom att det inte behöver stressas på scen.
 Något Robert Wells gillar mycket är också det klassiska husban-
det som han såg på tv under uppväxttiden med Hylands Hörna, en 
tradition han själv håller uppe med inhopp i orkestern hos bland annat 
Ingvar Oldsberg och Bingolotto.
– Det är inga manus i sådana sammanhang utan bygger mycket på 
spontanitet och det gillar jag.

Kör mycket själv
Inte minst vid turnerande i Sverige är det egen bilkörning som gäller 
för pianovirtuosen.
 Av princip och trafiksäkerhetsmässigt är det stora bilar som gällt 
under de senaste 30 åren.
– Det är ju så när man är ute och kör på stora och inte minst små vägar 
ofta nattetid har jag viltskräck och vill inte sitta och köra i en liten låg 
bil. Det har alltid därför varit stora SUV-ar jag kört med och för när-
varande har jag en förlängd Cadillac Escalade där vi ibland sitter sex 
personer med full last.
 En viktig orsak till fordonsvalet är att då färden är en del av arbets-
miljön ska denna ske på ett säkert och komfortabelt sätt.
– Sedan är grejen att du kör inte så fort med sådana här bilar heller 
utan du ligger inom en hyfsad ram, fortare gick det för 27 år sedan 
vilket resulterade i indraget körkort två gånger. Som turnerande musi-
kant är du verkligen beroende av körkortet och sedan jag tog mc-kort 
kör jag säkrare, då du på en motorcykel måste ha om möjligt ännu 
bättre uppsikt på allt i trafiken.
 Alla mil på vägarna genom åren har dock hittills varit befriade 
från viltolyckor undantaget ett rådjur som touchade bilen vid ett tillfälle.
– Däremot råkade två av mina roddare ut för en älgolycka för två år 
och bilen blev totalkvaddad med intryckt motorhuv. De klarade sig helt 
utan skador och som tur var körde de en van.

ROBERT WELLS HAR ÖVER  
30 ÅR PÅ VÄGARNA

STOC KHOLM/FALKENBERG

Robert Wells har ett fullmatat 2017 framför sig. Med över 30 år som turnerande musiker/entertainer tillåter 
han sig idag att fokusera på det han tycker är riktigt roligt och livescenen är det han brinner för.

Text: Carl-Magnus Wennerholm

 Robert Wells med band 
under konsert.

Foto: Eija Salmine
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Robert Wells beger sig snart ut på vägarna igen, 
denna gång ihop med Lennie Norman.

Foto: Knut Koivisto
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VISENTER
EN FRAMTIDA 
TRAFIKFARA?

Visenten är ett stort hovdjur där tjurarna kan nå en maxvikt runt ett 
ton och nå en mankhöjd av upp till 188 centimeter.
 Arten finns förutom i djurparker i bland annat Kolmården och 
Borås dessutom i hägn i Avesta i Dalarna, Långasjö i Kalmar län och 
med den största populationen om ett 50-tal djur i Eriksbergs viltpark i 
Blekinge län.
– Jag har följt dem ända sedan barnsben, jag brukar kalla det dåtidens 
bergsgorillor då det fanns bara ett hundratal visenter kvar i världen 
och många länder i världen var engagerade i att rädda arten. Nu har 
jag kontakt med de flesta som jobbar med projektet i Europa och i östra 
Europa har man varit mest aktiva i att släppa ut djuren i det vilda 
medan vi här i väst fött upp individer i fångenskap och skickat dem till 
östra Europa.
 Exakt när visenten försvann från den svenska faunan vet man inte, 
men det kan ha varit så långt tillbaka som under stenåldern.
 
Lever i skogarna
Till skillnad från sin släkting bisonoxen som lever på slätter föredrar 
visenten skogsmiljö.
 Att planerna på att släppa ut arten i landet har inriktning mot 
Sörmland/Uppland och söderut, hänger ihop med att visenten inte skulle 
trivas längre norröver i landet.
 Historiskt har man funnit att arten levt upp till områden kring 
Vänern/Vättern, Tiveden och runt Kolmården.
– Längre norrut har det inte hittats några spår av visenter, däremot skulle 

det fungera att ha djuren även längre norröver om de stödutfodras.
 Tommy Svensson har under lång tid studerat djurens beteende i 
trafiken där man följt dem med radiosändare.
– Visenten lever i ett matriark med en eller ett par tjurar som ansluter 
sig till en flock kor med deras ungdjur och det är inte kon som stöter 
bort kalven när denna nått en ålder av tre, fyra år utan det är den store 
tjuren. Djuren gillar inte att gå på vägar utan har de bara sitt matbe-
hov tillgodosett liksom kommit in i en flock har de ingen anledning att 
rusa över vägar.
 Generellt för vuxna visenter gäller att dessa har ett lugnt tempera-
ment och väntar tills det inte finns några fordon på vägen om de ska gå 
över en väg.
 Det menas dock att där risken för trafikanter är störst är just om 
ungtjurar som stötts bort springer över vägen.
– Där är det klart att det föreligger en trafikfara och då inte minst om 
det är mörkt eller dimma.
 
Ingen rymningsrisk
Att ha ett stort antal djur i hägn som nu finns menas inte innebär samma 
rymningsrisk som vilket troligen skedde när vildsvinen på nytt tog sig 
ut i den svenska naturen för runt 40 år sedan.
 Enligt Tommy Svensson kan man “styra” visenterna med hjälp av 
mat till exempel i hägn för att de ska hålla sig kvar där.
 Skulle ett vuxet djur däremot få för sig att ta sig ut i det fria står 
inget viltstängsel emot detta.

LÅNGASJÖ

Sedan ett antal år tillbaka finns planer på att utplantera 
visenter, även kallad europeisk bison i den sydsvenska 
naturen. Tommy Svensson på European Bison Conser-
vation Centre, (EBCC) jobbar aktivt med frågan och har 
haft med visenter att göra under i stort sett hela livet.

Text: Carl-Magnus Wennerholm

REPORTAGE
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En stor skillnad mot till exempel vildsvin är också reproduktionsförmågan 
där en ko i bästa fall föder en kalv om året men i vanliga fall är det ett 
och ett halvt år mellan kalvarna i genomsnitt. 
 Tommy Svensson håller med om att det finns risker med att männ-
iskan går in och påverkar ekosystemet genom utplantering som i detta 
fallet av djur som varit borta från vår fauna under lång tid.
 Därför understryker han att det är viktigt att steg som tas görs 
med kunskap och nämner att samtidigt som det finns stor kunskap av 
att utplantera visenter utomlands finns det ingen sådan erfarenhet i 
Sverige.
 
Hägn i Långasjö
I ett vilthägn i Långasjö finns i dagsläget sex individer, samtliga ungtjurar 
som hämtats från olika djurparker.
 Tommy Svensson nämner om att det kan ta tid innan vi kommer att 
få se några visenter på det 32 hektar stora området och att dessa lätt 
kan springa iväg om de känner sig obekväma med vår närvaro.
 Dagen då vi besöker hägnet tidigt i oktober 2016 blir det dock full 
pott nästan direkt efter parkering vid en av grindarna.
 En bit bort syns två individer som direkt vänder blicken mot oss 
och släpper oss därefter inte ur sikte. 
 Ytterligare en bit bort i hägnet där en familj hyr ett hus av mark-
ägaren står två av dessa vilda djur och blir matade med äpplen, ett 
initiativ som Tommy Svensson inte är helt positiv till.
– Det är inte bra om de vänjer sig vid människor då det kan göra att de 

tappar respekten. Vill de till exempel ha äpplen när inte det finns någon 
som matar dem kan de enkelt forcera stängslet och hämta vad de vill ha.
Efter några närbilder vill dock Tommy Svensson leta efter en av tjurar-
na som inte ses ihop med de andra för att försäkra sig om att djuret 
utvecklats i takt med de andra.
 Bortkoppling av elstängslet och en mindre akrobatisk övning sena-
re är vi inne i hägnet och en av de större tjurarna “Borg” bevakar varje 
steg.
 Undertecknad som är något mer försiktig än viltexperten själv tar 
en genväg genom det höga gräset och lite stenbumlingar, ty hellre ett 
fästingbett än ett visenthorn.
 Allt förblir dock lugnt och tjurarna återgår till sitt betande på 
avstånd, men det finns också andra djur i hägnet såsom hjortar och 
mufflonfår vilka inte heller är helt bekväma med människor som säll-
skap och därför rusar förbi.
 Tommy Svensson har nästan gett upp att hitta den ensamma tjuren 
då undertecknad ser en brunpälsad gestalt avteckna sig inne bland 
buskarna.
 Det konstateras att djuret ser friskt ut även om det ligger lite efter 
de övriga i sin fysiska utveckling.
– Min idealbild är att sätta ut visenterna i natura 2 000-områden som 
små bevuxna områden som vuxit igen där visenterna kan hjälpa till att 
hålla dessa öppna. Förutom att man hjälper till att rädda arten berikar 
de också naturen.

Fakta visenter

Klass: Däggdjur (Mammalia)
Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj: Slidhornsdjur (Bovidae)
Släkte: Bison

En fullvuxen visenttjur väger mellan 440 och 920 kilo 
medan visentkorna är mindre och smäckrare byggda 
och med ett mindre framträdande framparti med en 
vikt på mellan 320 och 640 kilo. Mankhöjden kan nå upp 
till 1.88 meter. Kroppslängden är 2.9 meter med en svans 
på 0.8 meter. Visenten äter ett stort antal växtarter, men 
huvuddieten består mestadels av ett 10-20-tal arter som 
betas på marken i skogen. Även bark gillas, då främst 
från ek, avenbok och rönn.

Källa: visenter.se

REPORTAGE
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Therese Hagberg som numera arbetar som arbetsmiljösamordnare på 
Göteborgs Spårvägar uppger att metoden att bygga ihop viltvisslaren 
är patenterad, däremot inte dess ändamål att skrämma djur.
Produkten finns ute i detaljhandeln Sverige i olika varianter då benämnd 
som till exempel “viltvarnare” och “ultraljud-viltvarnare”.
 Viltvisslaren diskuteras också flitigt i olika fordonsrelaterade forum 
på nätet.
 Orsaken till att Therese Hagberg valde ämnet viltvisslaren eller 
“Save a deer whistler” som examensämne var då hon själv är uppvuxen 
i viltrika Luleå kommun och alltid haft ett stort intresse för vilt och 
trafik.
 
Gjorts studie 
I en studie på viltvisslaren gjord i samarbete med Trafikverket, dåva-
rande Vägverket under 1980-talet som hon tagit del av kom man fram 
till slutsatsen att viltvisslaren inte borde tillverkas och att det inte heller 
borde bedrivas något utvecklingsarbete av denna.
– Det stora problemet med det här är man har en psykologisk tanke att 
om du ska få något bekräftat söker du efter bekräftelsen för det. Men 
det finns ju faktiskt ingen sanningsenlighet i att det är någon bekräftelse 
i att ett djur till exempel lyfter på huvudet när det hör ljudet av  vissla-
ren och det finns ingen forskning som bekräftar att djuren reagerar på 
den överhuvudtaget. 
 Vid en undersökning av älgar i ett hägn kom man fram till att driv-
kraften efter mat är större än rädslan för en viss ljudfrekvens.
 Samma resultat har också påvisats vid försök med kängurur i Aus-
tralien där djuren först höll sig undan, men snabbt vande sig vid ljudet.

– Djuren kan inte heller koppla ljudet till en verklig fara då bilar under 
färd längs vägar låter hela tiden. Får du sedan in till exempel modd 
eller sand eller annat i det lilla röret på visslaren har du ju inte heller 
någon bekräftelse på att den fungerar då du som människa inte hör 
ljudet.
 En annan fara med produkten är också att man inte vinner på att 
tappa sin koncentration och koppla bort sitt perifera seende för att 
istället blint lita på viltvisslaren.

 Terrängen spelar in 
Andra faktorer som spelar in är terrängen där sly, träd eller att det 
satts upp plank gör att ljudet studsar och därigenom dämpas.
– Djuren påverkas  självklart av ljudet, men då det inte finns någon 
koppling mellan ljudet och fara faller argumentet. Bekräftelsen på 
funktionen går inte att få då den inte kan säkerställas.
 Therese Hagberg konstaterar att man på flera olika håll i världen 
försökt att få till ett fungerande viltvarningssystem, men en trolig 
orsak till att man misslyckats hittills hänger ihop med att man missat 
att ta del av den befintliga forskningen på området.
 Vad hon själv lärt sig genom examensarbetet är att ifrågasätta och 
menar att förefaller något vara för bra för att vara sant är det troligen så.
– Ju mer fakta jag fick fram, ju mer framstod det att viltvisslaren är en 
bra idé men som inte fungerar i praktiken då det finns många andra 
faktorer som kan förstöra. Så länge den inte marknadsförs särskilt hårt 
finns det ändå goda möjligheter för de som säljer apparaten att tjäna 
pengar på den, men skulle det bli en större hype skulle folk förr eller 
senare börja ifrågasätta produkten.

VILTVISSLAREN FUNGERAR INTE
ÅSEDA

Sedan 1960-talet har det pågått utveckling av en så kallad viltvisslare avsedda att monteras på 
fordon som genom en viss ljudfrekvens vilken ej är hörbar för människor ska varna viltet runt 
om i världen om att till exempel en bil är på väg. Civilingenjören Therese Hagberg konstaterar i 
sitt examensarbete för Luleå tekniska universitet från 2015 att apparaten inte fungerar.

Text: Carl-Magnus Wennerholm

REPORTAGE

TYSTNAD OCH ÖVERTYGELSE FRÅN ÅTERFÖRSÄLJARE

Hos Jula AB med säte i Skara som är en av Sveriges större aktörer inom 
“hemmafixar”-genren och säljer produkten under namnet viltvarnare 
får vi kontakt med Magnus Ljung, informationschef på företaget som 
får ta del av rapporten.
 Denne lovar att återkomma senare, vilket dock inte sker och fort-
satta försök att få kontakt är resultatlösa.
 
Säljer via hemsida 
Svar får vi dock av en “Eva Martinsson” som driver hemsidan djurvar-
nare.se, på vilken det hävdas att viltvarnaren är “en effektiv produkt 
för att undvika viltolyckor”.  Viltvarnare i olika varianter säljs även via 
hemsidan.
 Hon har också fått ta del av examensarbetet, men är själv överty-

gad om att produkten fungerar.
 “Eva Martinsson” uppger i sitt mailsvar till Tänk Vilt att hon instal-
lerade sin första viltvarnare på sin bil för 10-15 år sedan.
 Hon uppger vidare att hon med egna ögon sett djur stanna när och 
där de hör viltvarnaren på ett avstånd av mellan 300 till 400 meter.
 På hemsidan finns inget beställningsformulär, utan besökaren 
hänvisas till en vanlig e-postadress.
 Vidare finns ingen information på hemsidan om dess avsändare, 
inte heller huruvida det är en förening eller ett företag som ligger bak-
om den.
 
Fotnot: Det finns ytterligare aktörer, både internationella och svenska nätföretag 
som säljer viltvisslare under olika produktnamn såsom till exempel  “djurskräm-
mare” och “ultraljud-viltvarnare”.

Viltvisslaren fungerar alltså inte, konstaterar Therese Hagberg i sitt examensarbete. 
Tänk Vilt har varit i kontakt med några av de aktörer som säljer viltvisslare under olika 
namn på den svenska marknaden för att få en kommentar till rapporten.



17

Fyll i uppgifterna nedan och skicka till Älgskadefondsföreningen efter en kollision med anmälningspliktigt vilt eller ren. Samtliga handlingar ska, en-
ligt 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

För att kunna behandla din ansökan behöver vi även följande handlingar:
1. Kopia av polisanmälan (sid 1 och 2)  2.  Kopia av försäkringsbrev (och vagnskadegarantibevis om sådan finns kvar)
3. Kopia av faktura/kvitto på självrisk-, reparations-, hyrbils och/eller bärgningskostnader. Obs alla kvitton måste vara från firma
4. Vid endast halv/trafikförsäkring på ditt fordon vill vi även ha foto på skadorna. OBS! Endast kvitto från firma godkänns

* Personuppgiftslagen (PUL) – De uppgifter som noteras i vårt medlemsregister är namn, adress, uppgifter om inbetalningar, 
ansökningar om ekonomisk hjälp samt personnummer. Älgskadefondsföreningen lämnar inte ut uppgifter ur medlemsregistret 
till tredje part. Som medlem kan du när som helst begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig själv.

ANSÖKAN OM EKONOMISK HJÄLP

FORDONSUPPGIFTER MEDLEMSUPPGIFTER
Försäkringsbolag PersonnummerFordonet har: (markera med X) Medlemsnummer

Försäkringsbolag Telefon dagtidPostnummer & ort

Försäkringsbolag AdressNamn

Självrisk vagnskada som ska betalas Konto för utbetalning (ange clearingnummer)

Olycksdatum (År, månad, dag) Kollision med: (markera med X)

Jag var vid kollisionen: (markera med X)

Det kolliderade fordonets registreringsnummer Ange vilket län kollisionen inträffade

Ägare till fordonet

Trafikförsäkring

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring (nybilsgaranti)

Älg

Varg

Ren

Järv Lo Utter

Mufflonfår Björn Örn

Rådjur Hjort Vildsvin

Förare till fordonet

Delkasko

JAG SOM VILL VÄRVA:

DEN/DE JAG VILL VÄRVA:

PersonnummerMedlemsnummer Telefon dagtid

Postnummer & ort

Postnummer & ort Postnummer & ort Postnummer & ort Postnummer & ort

Adress

Adress Adress Adress Adress

Namn

Namn Namn Namn Namn

• En trisslott per medlem du tipsar om och som betalar in medlemsavgiften
• Gratis medlemskap till dig följande kalender år om två eller fler ansluter sig

För varje ny registrerad medlem du värvar till Älgskadefondsföreningen skickar vi en trisslott till dig (ålders-
gräns 18 år*). Om du värvar två eller fler nya medlemmar som betalar in sin medlemsavgift före 31 okt får  
du dessutom ditt eget medlemskap gratis följande kalenderår. Eftersom detta en löpande värvningskampanj 
kommer de medlemskap som betalats efter 31 okt att räknas till nästföljande år avseende gratis medlemskap.

TRISSLOTTER OCH GRATIS MEDLEMSKAP  
TILL DIG SOM VÄRVAR NYA MEDLEMMAR

Så här funkar det:
När vi fått in formuläret skickar vi ut ett 
inbetalningskort (icke bindande) märkt 
med ditt medlemsnummer som referens 
till den/de du vill värva. När de sedan har 
betalat avgiften och vi har registrerat 
dem som medlemmar skickar vi ut dina 
trisslotter (OBS åldersgräns 18 år).

Det går också bra att skicka informa-
tionen på de du vill värva via e-post  
till kansli@algen.se eller gå in på: 
www.algen.se/se/varva-en-medlem  
och fyll i formuläret där. 

Tack för att du värvar!
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Älgskadefondsföreningen
Svarspost
350 055 500
364 21 Åseda

Frankeras ej
mottagaren  

betalar portot
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MEDLEMSKAPET

HUR FUNGERAR 
MEDLEMSKAPET?
✓ Medlemskapet är PERSONLIGT och gäller PRIVATÄGDA 
 MOTORFORDON.
✓ Oavsett hur många motorfordon du äger (bil, MC, husbil), var du bor  
 eller hur gammal du är, så är kostnaden för ett medlemskap alltid  
 120 kronor/kalenderår. 
✓ Alla fordon du är registrerad ägare till är skyddade av ditt  
 medlemskap, avsett vem som är förare vid olyckstillfället.
✓ Om du har lånat någon annans bil, kan du söka ekonomisk hjälp i  
 egenskap av förare av olycksfordonet. Dock är det viktigt att du kan  
 styrka att det är du som drabbas av kostnaden för reparationen. (Vi  
 betalar bara ut ekonomisk hjälp till medlemmar).
✓ Det gäller även privatägt och tillkopplat släp/husvagn.
✓ Det gäller för kollision med älg, rådjur, vildsvin, hjort, ren, björn,  
 varg, lodjur, utter, järv, mufflonfår och örn.
✓ Olyckan måste vara anmäld till polisen.

Vilken hjälp får man för 120 kronor/kalenderår? 
Du kan få upp till 500–8 000 kr i ekonomisk hjälp,  
fördelat enligt nedan:
✓ 500 kronor i grundersättning*
✓ Upp till 7 500 kronor i ekonomisk hjälp till att betala självrisk-,  
 reparations-, hyrbils- och/eller bärgningskostnad vid en kollision  
 med anmälningspliktigt vilt.

* Utbetalas även om man inte har några kostnader för självrisk,  
reparation eller hyrbil/bärgning

Detta är en fråga som vi ofta stöter på i föreningen.  
För att förenkla för dig som vill berätta om fördelarna 
kan du använda dig av nedanstående:

VildsvinRen Mufflonfår

HjortRådjurÄlg

Varg Lodjur

Utter Järv Örn

Björn

Några exempel på hur den 
ekonomiska hjälpen fungerar

Exempel 1: Om du är helförsäkrad (ägare och förare)

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 2:
Om du är halvförsäkrad/trafikförsäkrad (ägare, men ej förare)

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 uppvisade kvitton 
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 3: 
Du har lånat någon annans bil (förare, men ej ägare)

Kim är medlem i föreningen, har lånat sin grannes bil och råkar 
kollidera med ett vildsvin så att hela fronten på bilen blir rejält 
intryckt. Grannen vill att Kim, som körde bilen, ska stå för själv-
risken som är på 4 500 kr och låter därför verkstaden som har 
hand om reparation ställa ut självriskfakturan i Kims namn. Kim 
söker ekonomisk hjälp i egenskap som förare av olycksbilen och 
får grundersättning på 500 kr och 4 500 kr i hjälp till självrisk-
kostnaden. 

Totalt får Kim 5 000 kr i ekonomisk hjälp från föreningen.
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