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  Östergötland 
 

       
 

Sammanställning av NVR Östergötlands insatser i samband med 
Nationella Viltolycksrådets insatsvecka mot viltolyckor  

den 26 september – 2 oktober 2016 
 

 
Målgrupperna detta år har primärt varit alla trafikanter med särskild inriktning mot bilskoleelev-
er och yrkestrafikanter men även massmedia och sekundärt egna medarbetare och medlem-
mar. 
 
Syftet med veckan har varit att öka kunskapen om de vilda djuren och deras beteende och rö-
relsemönster, vad som påverkar och kan bidra till att minska risken för viltolyckor samt ge kun-
skap om hur man ska agera om viltolyckan är framme. Vi har också tryckt på hur viktigt där är 
för en fordonsförare att passera en olycksplats med tanke på de risker våra eftersöksjägare 
utsätts för i samband med sina uppdrag 
  
Länets 34 st trafikskolor har fått brev via e-post om insatsveckan med dess syfte och innehåll. 
Vi besökte trafikskolorna dagarna innan veckan och i de flesta fall personligen överlämnat ett 
gott antal viltmarkeringsremsor och flygblad. Mottagandet från trafikskolornas har genom-
gående varit mycket positiv och vi har känt att vårt engagemang varit mycket givande och 
något vi ska ta med oss inför kommande insatsveckor. 
 
I varje kommun har vi försökt nå företag som ägnar sig åt yrkesmässig trafik av olika slag med 
motsvarande information (ex vis bilfirmor, taxi, speditörsfirmor, företag med fordonspark som 
trafikerar våra vägar m fl). Vi har även detta år varit i kontakt med Östgötatrafiken som ansva-
rar för linjebusstrafiken i länet. Via dem identifierades deras entreprenörer som har försetts 
med såväl muntlig information som med viltmarkeringsremsor och broschyrer. Det mtrl vi 
lämnat ut har även här tagits emot med mycket stor tacksamhet.  
 
Vi har också lämnat viltmarkeringsremsor på engelska till flera bensinstationer vid de större 
rastplatserna i länet pga. att flera utländska lastbilschaufförer besöker dessa. 
 
Under torsdagen före insatsveckan gick jag igenom med en av våra presstalespersoner, Erik 
Thulin, vad som skulle läggas ut på våra olika ”kanaler” såväl internt som externt. Senare 
delen av torsdagen lades ”Insatsveckan mot viltolyckor” ut som en nyhet såväl externt som 
internt. Tyvärr hade det nationella pressmeddelandet blivit fördröjt men vi valde att lägga ut 
vårt enligt den planering vi haft. Pressmeddelandena innehöll huvuddelarna i det nationella 
budskapet kryddat med ytterligare information såsom viktigheten att sänka hastigheten då en 
olycksplats passeras, var NVR Östergötland befinner sig med sin utställning under veckan 
samt hänvisning till vår regionala sida där de 5 mest viltolycksdrabbade vägsträckorna pre-
senteras. Det senare med underlag från Henrik Wahlmans (Trafikverket) program som tydligt 
på karta visar var de flesta viltolyckorna skett under 2015. Information har också gått ut till öv-
riga samarbetspartner inom NVR Östergötland om att skriva egna pressmeddelanden och i 
flera fall har så också skett.  
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NVR Östergötlands utställning under insatsveckan: 
 

 Dag Mån 26/9 Tis 27/9 Ons 28/9 Tors 29/9 Fre 30/9 

Ak-
tivi-
teter, 
tider 
m.m. 

NORRKÖPING 
Ingelsta Shopping  
tills.med Älgska-
defondsförening-
en och deras vilt-
simulator 
 
Kl 10.00–16.00 (17)            

MOTALA 
Bråstorp 
köpcentrum 
  
  
 
 
Kl 10.00–14.00 

LINKÖPING 
Ikanohuset 
  
  
   
 
 
Kl 10.00–14.00 

FINSPÅNG 
Viberga 
storlager 
  
  
  
 
Kl 10.00–14.00 

ÅTVIDABERG 
Torget 
  
  
  
 
 
Kl 09.00–13.00 

 
 
Några bilder från veckan som varit: 
 

 
 
 
Under måndagen vid Ingelsta Shopping i Norrköping samarbetade vi med Älgskadefondsfö-
reningen på plats representerad av Boris Karlqvist. Många tog chansen att prova deras vilt-
simulator. Den ger en mycket realistisk bild av hur man som förare upplever en situation när 
ett eller flera vilda djur korsar vägen.  
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Utöver våra utställningsplatser har flera övriga initiativ tagit ute i kommunerna. För att nämna 
några kan nämnas att eftersöksjägarna ute på Vikbolandet under ledning av Lasse Malm och 
Gösta Brunell i stort lagt hela Vikbolandet ”under lupp” för att nå så många företag som möj-
ligt. Under fredagen fanns de på plats på ICA Östra Husby och lämnade ut information om  
viltolyckor. Även Lasse och Gösta kan instämma i det positiva bemötandet vi fått från de vi 
riktat vårt budskap till. I Söderköping/Valdemarsvik hade samordnaren Sören Kjellgren ordnat  
med en ”målad bil” från polisen som under en heldag utförde trafikkontroller tillsammans med 
eftersöksjägare från NVR. 
 
Poliser i yttre tjänst har också bidragit till att lämna information(remsan och broschyren) under 
veckan i samband med deras kontakter med bilister. 
 
Media har på olika sätt mycket väl hjälpt oss med att få ut vårt budskap. Ingen tidning har 
missat vår insatsvecka. Ofta har tidningarna haft ett fylligare reportage i sin ”webtidning”. 
Filminslag har vi haft även i år genom NT, NT24/24Corren med ”Blåljus Östergötland. Även i 
år (fredagen den 30 september mellan kl. 09.30–11.30) pratade Kenth Throzell (sam-
ordnande jägare i Valdemarsvik och Söderköping) tillsammans med Jarl ”Jalle” Karlsson om 
viltolyckor och informerade om insatsveckan i sitt program ”Jakt & Natur” i radio Wix 97.9. 
Detta inslag belyser väl vårt budskap under veckan, hör via länken 
http://www.radiowix.se/program/jakt-och-natur/ (30 september). Även undertecknad 
medverkade, några veckor innan insatsveckan, i P4 Östergötland och pratade viltolyckor (24 
augusti). 
 
NVR Östergötland har varit aktiva under hela året med det förebyggande arbetet genom med-
verkan på olika marknader och mässor.  
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett STORT TACK till alla inblandade medarbetare för det väl utförda 
arbetet i samband med insatsveckan. Vi är dock fortfarande mycket förvånade över att så 
många saknar viltmarkeringsremsan i sina fordon. Uppskattningsvis har vi under insatsveckan 
delat ut ca 13 000 viltmarkeringsremsor, ca 5000 broschyrer (fick i år komplettera med äldre 
broschyrer), ett antal affischer samt 100 st flygblad/trafikskola (34 st i länet).  
 
 
 
Linköping den 4 oktober 2016 
  

  
 

Insp Per-Anders (P-A) Eriksson 

Polismyndigheten, Region Öst 
PO Östergötland, RLC-enheten 

Länsansvarig polis 

Nationella Viltolycksrådet(NVR) i Östergötland 
Box 345 

581 03 Linköping 
Besöksadress: Brigadgatan 7 
010-56 65275/070-245 42 85 

per-anders.eriksson@polisen.se 
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