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  Östergötland 
 

       
 

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

den 25 september – 1 oktober 2017 
 

 
Målgrupperna detta år har primärt varit alla trafikanter med särskild inriktning mot yrkesförare 
och utländska yrkesförare men även massmedia och sekundärt egna medarbetare och 
medlemmar. 
 
För att minska viltolyckorna har syftet med veckan varit att: 

 öka kunskapen om de vilda djuren och deras beteende och rörelsemönster 
 ge förståelse för hastighetens betydelse 
 ge information om vad man som bilist ska tänka på under färd men också hur man ska 

agera om viltolyckan är framme 
 inse vikten av att lätta på gasen när en olycksplats passeras med tanke på de risker 

våra eftersöksjägare utsätts för under deras uppdrag.  
 
Våra kommuner via våra samordnande jägare fick i uppgift att försöka identifiera företag som 
bedriver yrkesmässig trafik allt från hantverksbilar, budbilar till större lastbilar och bussar. 
Dessa har, förutom viltmarkeringsremsan, försetts med den flyer som särskilt tagits fram detta 
år.  
 
För att nå de utländska förarna har besök gjorts vid de större bensinstationerna med 
rastplatser längs E4 och E22. I samband med besöket har vi informerat om veckan och lämnat 
remsor på engelska och tyska samt vädjat om hjälp med att lämna ut dessa.  
 
Under måndagen den 25 september lades pressmeddelandet ”Så minskar du risken för 
viltolyckor” ut på Polismyndigheten Regions östs externa webbplats där målet med veckan bl a 
var att öka förståelsen för att det är du som bilförare som kan bidra med att minska antalet 
viltolyckor. 
 
På NVR Östergötlands hemsida https://www.viltolycka.se/regionala-viltolycksrad/ostergotland/ 
finns uppdaterad information om veckan i syfte att öka kunskapen kring viltolyckor. Våra 5 
viltolycksdrabbade vägsträckor har också uppdaterats och i år med hjälp av Andreas Seiler, 
forskare vid SLU, som bidragit med nytt kartunderlag som visar tätheten av viltolyckorna. 
 
Information har också gått ut till övriga samarbetspartner inom NVR Östergötlands regionala 
råd om att skriva egna pressmeddelanden. Med glädje kan jag konstatera att det gjorts vilket 
bidragit till ökad spridning om vår insatsvecka med det budskap den har. 
 
Poliser i yttre tjänst har också informerats om veckan och försetts med material (viltmar-
keringsremsa och broschyr) som delats ut i samband med deras kontakter med bilister. 
 
NVR Östergötland har också en egen utställning med bl a ett uppstoppat vuxet vildsvin, NVR-
tält mm som flitigt används under veckan. Representanter från vårt regionala råd inkl mig själv 
samt jägare från eftersöksorganisationen har gjort jobbet då vi ställt upp vid några utvalda köp- 
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centra i länet. Samarbete har även skett med Älgskadefondsföreningen via Boris Karlqvist 
som en av dagarna bistod med deras mycket uppskattade ”viltsimulator”. Detta samarbete har  
varit ett framgångsrecept för att få ut vårt budskap, något jag gärna bibehåller även om Älg-
skadefondsföreningen i sig inte ingår i det Nationella Viltolycksrådet. Vår utställning och upp-
ställningsplatser under insatsveckan, se nedan: 
 

 Dag Mån 25/9 Tis 26/9 Ons 27/9 Tors 28/9 Fre 29/9 
Ak-
tivi-
teter, 
tider 
m.m. 

LINKÖPING 
i-HUSET 
tillsammans med 
älgskadefonds-
föreningen och 
deras viltsimulator 
 
Kl 10.00–13.00           

MOTALA 
Bråstorp 
köpcentrum 
  
 
 
 
Kl 10.00–13.00 

NORRKÖPING 
Ingelsta 
Shopping  
 
   
 
 
Kl 10.00–13.00 

FINSPÅNG 
Viberga 
storlager 
  
  
  
 
Kl 10.00–13.00 

ÅTVIDABERG 
Torget 
  
  
  
 
 
Kl 10.00–13.00 

Några egna bilder från veckan som varit: 

 

LINKÖPING 

MOTALA 
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Tilläggas kan också att NVR med vår utställning, före insatsveckan, också deltog i den 
välbesökta Östgötamässan (Vreta Kloster) under dagarna 16-17 september där vi presen-
terade oss samt lämnade ut information i form av broschyrer och viltmarkeringsremsor. 
 
 

NORRKÖPING 

FINSPÅNG 

ÅTVIDABERG 
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Under onsdagen den 27/9 genomfördes flera trafikkontroller med hjälp av områdespoliser på 
några utvalda platser (gamla landsvägen utanför Ringarum och Lv 210 ihm Hösterum). De  
eftersöksjägare från Söderköping/Valdemarsvik som deltog kunde vittna om mycket god re-
spons från bilisterna och sammanlagt delades det ut ca 300 broschyrer och viltmarkerings-
remsor, enligt samordnaren Sören Kjellgren som var initiativtagare för denna dag. Se även 
artikel i NT http://www.nt.se/nyheter/valdemarsvik/manga-ovetande-om-viltolycksapp-
om4831689.aspx. Senare på eftermiddagen fanns de även på plats utanför Systembolaget i 
Valdemarsvik där tillströmningen var god …  
 
Tisdagen den 3 oktober kl 14.00 medverkade i Söderköping och Valdemarsvik samordnande 
jägarna Kenth Throzell och Sören Kjellgren i lokalradiostationen ”Radio Wix 97.9” (Jakt och 
Natur) där de på ett utomordentligt sätt informerade lyssnarna och gav dem ökade kunskaper 
om viltolyckor, hör här https://files.fm/u/d7c96fec#/view/jaktochnatur-okt-03-2017.mp3;play. 
 
Media, främst tidningar, har varit på hugget och under måndagen besökte Corren vår 
utställningsplats vid i-HUSET i Linköping och kom där bl a i kontakt med en person som några 
dagar innan hade sammanstött med en älg och kommit undan med blotta förskräckelsen. 
Correns artikel http://www.corren.se/nyheter/linkoping/idrottsprofil-i-linkoping-i-svar-algolycka-
om4827338.aspx därifrån var både informativ och nyhetslockande med videoinslag med 
föraren som varit inblandad i viltolyckan vilket gav oss ytterligare draghjälp med att få ut vår in-
formation.  
 
I samband med tisdagens besök vid Bråstorps köpcentrum i Motala skrev Motala Vadstena 
tidning en bra och lättläst artikel med många bilder http://www.mvt.se/nyheter/motala/har-ar-
platserna-dar-du-ska-vara-extra-uppmarksam-om4829037.aspx. 
 
Vid vårt besök vid Ingelsta Shopping i Norrköping under onsdagen fick vi möjlighet att via SR 
P4 Östergötland via intervjuer att komma ut i direktsändning, se och hör här 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6786795. Även NT skrev en 
artikel http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/de-varnar-for-vilt-och-ber-om-hjalp-om4830140.aspx 
 i samband med vårt besök vid Ingelsta Shopping. 
 
Under torsdagens besök vid Viberga storlager i Finspång fanns reporter från Folkbladet/NT 
på plats som senare, den 3/10, presenterade en bra artikel med lokal anknytning, se 
http://www.folkbladet.se/nyheter/finspang/har-en-av-de-farligaste-vagarna-om4831345.aspx. 
Detta följdes senare upp med ett ”hemma hos reportage” hos eftersöksjägarna Per-Åke 
Andersson och Asta Gustafsson boende i Finspångs kommuns norra delar, se artikel från den 
14 oktober http://nt.se/nyheter/finspang/de-skonar-vilt-fran-lidande-om4840711.aspx.  
 
Fredagens besök på torget i Åtvidaberg hade bl a föregåtts av en artikel i Corren 
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/ostgotavag-pekas-ut-som-en-av-sveriges-farligaste-
om4828707.aspx där Rv 35 norr och söder Åtvidaberg pekas ut som den vägsträcka som är 
mest frekvent med viltolyckor sett till hela landet. Under veckan aktiverades också den av 
Åtvidabergs kommun sponsrade stora led-skylten vid den norra infarten till Åtvidaberg som ger 
veckovis information av antal viltolyckor med ökad viltolycksrisk inom kommunen men som 
också ger bilisterna anmaning att anpassa hastigheten, se nedan och nästa sida. 
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Led-skylt från Åtvidaberg: 

                
 
 
Avslutningsvis vill jag TACKA alla inblandade medarbetare för Ert väl utförda arbete i sam-
band med insatsveckan som i de flesta fall har inneburit rent ideellt arbete. Vi har känt att 
responsen för att vi finns till har varit oerhört stor vilket ger oss råg i ryggen i vårt fortsatta 
arbete. Hur många remsor vi än tycks dela ut så är det fortfarande många som saknar den. 
Uppskattningsvis har vi under insatsveckan delat ut närmare 10 000 viltmarkeringsremsor, ca 
4000 broschyrer, ett stort antal flyers till yrkesförare samt ett antal affischer.  
 
 
 
Linköping den 30 oktober 2017 
  

  
 

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 


