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MINNESANTECKNINGAR NVR SEMINARIUM 15-16 MAJ 2014  

Seminariets moderator: Fredrik Bergh, Rikspolisstyrelsen  

 

Dag 1 Torsdag den 15 maj 2014  
 

 

Seminariet öppnas, Håkan Karlsson, ordförande i NVR 

Fredrik presenterade sig själv och sin roll som moderator. Håkan presenterade sig själv och 

gjorde en reflektion över det goda arbetet i NVR och konferensen. Håkan läste sedan upp en 

hälsning från Lars Sävberger.  

 

 

Verksamheten 2013, Lars-Erik Nilsson, parterna i rådet 

Verksamhetsberättelsen NVR 2013 delades ut och Lars-Erik redogjorde för denna. SJ blev ny 

part i rådet. De regionala råden fungerar bra i större delen av landet.  

 

Workshopserie genomfördes under året som ett underlag till NVR:s handlingsplan för att 

förebygga viltolyckor. Webbplatsen har hållits uppdaterad och databasen har utvecklats. 

Mindbite och Trafikverket har arbetat med överföring av statistik för viltolyckor på järnväg till 

NVR:s databas.  

 

Säkerhetsutbildningen för eftersöksjägare har varit i fortsatt drift. Arbetsmiljöarbete har pågått 

kring bl.a. tillbud. Arbete har pågått för skjututbildning för eftersöksjägare och en broschyr har 

tagits fram. Insatsvecka vilt hade temat ”En remsa betyder så mycket”. Appen har laddats ned i 

stor omfattning. Viltolycksremsan beställdes i en miljon exemplar. Seminariet genomfördes i 

maj. NVR deltog på Transportforum och på en norsk konferens om vilt. NVR har deltagit i 

arbetet med Älgportalen. Kommunikationsinsatser har genomförts. 

 

 

 

Redovisning av eftersöksåret 2013, Markus Olsson, Svenska Jägareförbundet 

Ca 40 000 eftersöksuppdrag genomförs årligen. Markus redovisade förbundets mål och hur 

man arbetat med dem. Bl.a. vill man arbeta smart och effektivt med eftersök. Man satsar också 

mycket på utbildningsinsatser. Man har intervjuat jägarna och hur verksamheten fungerar och 

hur man följer regelverket.  

 

Förslag på förbättringar: 1) Att få gå två personer på uppdrag oavsett viltslag. 2) Att 

eftersöksjägare kan göra platsbesök 3) Att milersättning även ges på sträckor under 5 mil 4) Att 

förutsättningar för eftersök på järnväg förbättras 5) Att IT-stödet för att underlätta 

administrationen utvecklas 6) Att löshundar för rådjur fås fram 7) Att en arbetsbeskrivning för 

länsansvariga och samordnande jägare tas fram 8) Att eftersöksekipagen utvecklas. 

 

 



K   

 
 Polisen • Trafikverket • Naturvårdsverket • Länsstyrelserna • Skogsstyrelsen   
 Svenska Jägareförbundet • Jägarnas Riksförbund • Lantbrukarnas Riksförbund  
 Bilprovningen • SOS Alarm • NTF • IF • Länsförsäkringar • Svenska Kennelklubben   
 Statens väg- och transportforskningsinstitut • SJ AB 

 

 
www.nationellaviltolycksradet.se 

 

 

 

Rapport från Jaktlagsutredningen och Landsbygdsdepartementet, Christer Pettersson, 

Naturvårdsverket 

Christer redogjorde för det material han fått från Göran Ternbo på Landsbygdsdepartementet. 

Proposition om rovdjurspolitik. Naturvårdsverket och länsstyrelserna arbetar med denna. 

Parallellt finns en arbetsgrupp för att uppdatera föreskrifter om licensjakt efter björn. 

Motsvarande föreskrifter för lo och för varg kommer.  

 

Jaktlagsutredning som föreslår: 

1) En ny jaktmyndighet.  

2) Ett förstärkt Naturvårdsverk.  

 

Utfodring av vilt och kameraövervakning. Man vill ha förenklad hantering av 

övervakningskamerorna. Vilket värde har kamerorna i viltförvaltningen? Svår lagstiftning att 

luckra upp. Man behöver även se över vilka kriterier man har för var utfodring av vilt sker och 

då undvika olycksdrabbade vägar. 

 

Översyn av jaktlagstiftningen pågår till följd av bl.a. medlemskap i EU m.m. Christer kommer 

bl.a. spela in eftersök och polisens roll i viltförvaltningen. Hur eftersöksverksamheten 

finansieras ses också över. 

 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - tillbudsanmälan, Gunilla Wallin, Rikspolisstyrelsen och 

Marcus Alsér, Mindbite AB 

Gunilla berättade om en kommande del om tillbudsanmälan i databasen. Tanken från början var 

att kopiera polisens incidentrapporteringssystem men man kom fram till att det var för 

krångligt. Man har i detta arbete strävat efter att det ska vara så enkelt som möjligt. 

 

Varför? Jo, dels kräver arbetsmiljölagstiftningen att tillbud utreds och dels är det ett sätt att 

förebygga olyckor sker.  

 

Gunilla demonstrerade prototypen.  

 

Del 1 med grunduppgifter. Det finns hjälptexter om vad olika typer av tillbud och olyckor är 

och vad ”skyndsamt” är. Tillbud är en oplanerad händelse som inte ger en personskada. Olycka 

är en oplanerad händelse som ger en personskada. Man kan tänka ”Oj!” om tillbud och ”Aj!” 

om olycka. För att det ska vara allvarlig olycka krävs en sjukhusvistelse på mer än 48 timmar, 

fraktur m.m. 

 

Del 2 med karta och plats. Man anger koordinater och typ av plats, t.ex. skog, öppen terräng, 

väg m.m. 

 

Fråga. Kommer det att finnas koppling till Kammarkollegiet och Försäkringskassan? 

Kammarkollegiets blankett kommer att finnas men man har inte lyckats med 

Försäkringskassans. 
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Del 3. Händelseförlopp. Man anger skadetyp och vad som hände. Man anger även orsak och 

förslag på åtgärd. Man kan även ladda upp bild eller annan fil som kan skickas in med 

rapporten.  

 

Man kan fylla i delar av rapporten och spara och fortsätta senare. 

 

Några uppfattade prototypen som krånglig och menade att det finns en risk att tillbuden inte 

kommer in. Men kanske är detta mycket en informationsfråga? Man får informera om att detta 

är viktigt. Får man igång inrapportering av tillbud ökar möjligheten till förebyggande arbete. 

 

Meddelande till ansvarig polis ska gå iväg från systemet och man kan då ha krav på att denne 

ska kvittera inom en angiven tid. 

 

Allvarliga olyckor ska anmälas till Arbetsmiljöverket och hur det ska gå till arbetar man på.  

 

När eftersöksjägaren fyllt i rapporten och trycker på knappen så går den till länsansvarig polis. 

Det är eftersöksjägarens ansvar att skicka in rapporten bortsett från de fall då det inte går, t.ex. 

vid en allvarlig olycka.  

 

Länsansvarig gör sedan en utredning som nu styrs upp med fem frågor. Utredning görs i 

samverkan med den drabbade. Slutligen ska länsansvarig ange och beskriva åtgärden som 

sedan följs upp. Idag är uppföljningen undermålig och med det här systemet hoppas man att 

uppföljningen förbättras. 

 

En ny broschyr om säkerhetsinformation (”Säkerhet under eftersök”) riktad till eftersöksjägarna 

har tagits fram.  

 

 

Dag 2 Fredag den 16 maj 2014  
 

Inledningsvis diskuterades frågan om polisens diariesystem men inga tydliga svar kunde ges. 

 

 

Databasen, genomgång av uppdateringar, Marcus Alsér och Robin Månsson, Mindbite AB 

Marcus presenterade det som är planerat men ännu inte beslutat för att få in synpunkter: 

 

Det finns möjlighet till flera arbetsområden per kontaktperson men detta syns inte i alla listor, 

detta ska åtgärdas och är prioriterat.  

 

En annan uppdatering är att varje person inte kan ha mer än en inloggning som utbetalningar 

m.m. knyts till. 

 

Man kommer även kunna registrera ledigheter och markera arbetsområden man inte är 

tillgänglig för under vissa tidsperioder.  

 

Hundregistret ska lyftas ut till Mina sidor så man själv kan administrera detta men det ska 

fortfarande godkännas av länsansvarig jägare. Detta för att underlätta administrationen när man  
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byter hundar m.m. Fråga: Har länsansvarig tillräcklig kunskap för att bedöma? Är det inte 

bättre med en samordnare i kommun eller krets? De har bättre kunskap menar flera och är de 

som in praktiken idag gör detta. Lars-Erik: Förändringen kräver ett hundintyg och det borde 

duga som underlag för bedömningen. 

 

Att en LKC-inloggning läggs upp. Syfte: Att se de ledigheter som registreras.  

 

Marcus diskuterade också smarta sätt att fördela uppdrag på ett bra sätt mellan 

eftersöksjägarna. Kan baseras på antal genomförda uppdrag, arbetsområde, slumpvalt eller 

liknande. 

 

Mobilanpassning av hela webbplatsen så att man kan mata in via mobiltelefonen. 

 

Man har även diskuterat hur man kan få över STORM-rapporterna på ett bra sätt. Tre alternativ 

finns: 

1. Autoöverföring.  

2. Att man får listor från STORM som manuellt matas in. Risk för fel finns då. 

3. Att man bygger ut LKC-inloggningen. 

Frågan är hur framtiden för STORM ser ut? Vad är vettigt att satsa på? Bör undersökas först. 

 

Uppfräschning av hela hemsidans layout. Påverkar inte alls innehållet. 

 

Därefter visade Marcus och Robin skissat flöde över LKC och STORM vid viltolycka och 

presenterade idéer om hur man kan vinna tid i processen. Man måste emellertid borra djupare i 

detta och kolla upp vad juridiken säger bl.a.  

 

Det finns även idéer och önskemål om att man ska kunna söka tidigare och befintliga 

jakträttshavare via en karta i systemet. 

 

Uppstrukturering och beskrivning av rapporterna är också ett önskemål. 

 

Bättre kartdata, geografisk information är önskvärt. Rikspolisstyrelsen (GIS-ansvariga på IT-

avdelningen) är medlem i Geodatasamverkan och har redan idag tillgång till Lantmäteriets 

data. Frågan om kartdata och annan information från NVR:s databas har också diskuterats inom 

Älgportalen. Christer Pettersson har diskussioner med Henrik Black på länsstyrelsen 

Jönköping, nästa möte är i oktober. 

 

Man har i Västerbotten skapat en egen lösning genom att skapa lager i Google Earth. Där har 

man skannat in Älgförvaltningsområdet och kontaktpersoner för jaktlagsområden. 

 

Marcus: Man kan också fundera över vilka viltolyckor som ska redovisas på hemsidan. Ska vi 

visa de som rapporterats av polis eller de som jägarna redovisar? Det första visas idag, det 

senare skulle ge en bättre bild. 

 

Det finns sedan i tisdags en forskarrapport i systemet. Beställd av Anders Sjölund, 

Trafikverket. 
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Önskemål om att få med ej återrapporterade viltolyckor.  

 

Önskemål om att omöjliga (t.ex. i Afrika) koordinater inte visas.  

 

Önskemål om att inaktiverade jägare ska få komma åt ”Mina sidor” under den tid det t.ex. tar 

för att skaffa en ny hund eller liknande. 

 

 

Insatsveckan 2014, Fredrik Bergh, RPS 

Kommunikationsplan framtagen. Insatsveckan är 22-28 september och temat är 

”Kunskapslyftet”. Information om bl.a. 

 Vilda djur och deras beteenden 

 Hur man undviker viltolyckorna 

Kunskap är inte tung att bära men väldigt nyttig att ta med sig.  

 

Målgrupper: Körskoleelever via trafikskolorna, åkerierna och den tredje gruppen är 

Idrottsrörelsen. Varför Idrottsrörelsen? Man når många och många föräldrar skjutsar sina barn. 

Riksidrottsförbundet och länsförbunden.  

 

Rollups, flyers, film och broschyrer. Synpunkt: Kan inte filmen visas på kanaler som folk tittar 

på? Svar: Anslagstavlan är gratis medan kommersiella kanaler kostar. I år kommer inte 

Anslagstavlan användas utan vi kommer att nytta Youtube, då kan länken spridas enkelt. 

 

Viltmarkeringsremsan. Önskemål om att de bör vara på engelska också. En översättning av 

informationen har gjorts men i vilken form den ska spridas är inte bestämt. 

 

 

Regionala rådens verksamhet, lägesrapport och hur tar vi hand om insatsveckan, Lars-

Erik Nilsson, länsansvariga inom polisen  

Stockholm: Det fungerar bra i det stora hela! Däremot har man ingen ruljangs på de regionala 

råden, man har träffat Trafikverket en gång. Insatsveckan kommer att bli ungefär som förra 

året. Nytt i år är samverkan med Trafikenheten. 

 

Uppsala: Webbutbildningen har man lite problem med, ca 20 personer har inte gjort den. Detta 

ska man lösa. Regionala råd genomförs två per år, man jobbar för att få de andra parterna mer 

aktiva under insatsveckan. Samarbete med Älgskadefondsföreningen är bra med deras 

uppstoppade vildsvin och älg över en bil. Varför har inte NVR ett sådant material då det är så 

bra? 

 

Sörmland: Vi har detta som en tillikauppgift att göra på lediga stunder. Man har försökt kalla 

till regionala råd men det är ett litet intresse, samma sak gäller insatsveckan. Man ser fram emot 

mer resurser efter 2015. 

 

Östergötland: 75-80% av en heltidstjänst går till arbetet med NVR. Två möten per år med 

regionala rådet. Insatsveckan vill man ha mer engagemang för från övriga parter. Man har ett 

uppstoppat vildsvin, 160 kg och detta kan även lånas ut. Insatsveckan kompletteras med  
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rollups, broschyrställ och man planerar för ett tält. Höstens utbildningar är klara, utrustningar 

utdelade. I fem av tretton kommuner har man ett jourkontaktsystem, där en kontaktperson har 

en sms-grupp i sin telefon vilket fått jättebra genomslag. LKC tycker det är bra att det alltid 

finns en person som svarar. Skytteutbildning har genomförts. Återrapporteringen är på 90 %, 

det är bra men kan bli bättre! För spårbundna viltolyckor finns ett behov av diskussion, 

 

Jönköping: Fungerande regionalt råd, Trafikverket är med numera. Insatsveckan. Man ser ett 

behov av att informera de som inte kan svenska. Webbutbildningen fungerar bra. Man har 

träffar med kontaktpersoner och eftersöksjägare. Sammanfattar veckovis information på 

webbsidan. Det fungera bra i länet! 

 

Kronoberg: Regionala råd två gånger per år, stor närvaro. Man diskuterar mycket förebyggande 

arbete, främst de mest olycksdrabbade vägarna. Också var viltet flyttar sig p.g.a. av 

skogsförekomst m.m. Månadsbrev skickas ut till alla. Man ska titta på joursystem. Utöka 

utbildning gällande hundar, skytte m.m. Rovdjursekipage ska tas fram. Höja målsättningen 

gällande uppklarandeprocent, bra idag men ska bli bättre. Bra insatsvecka förra året. 

”Månssons Älg”, en uppstoppad och krockad älg, man söker efter var den finns för man vill 

använda den.  

 

Kalmar: Full koll på utbildningar, alla har gått som ska. Kalmar län är det län som har minst 

antal jägare för eftersök men det funkar bra. Regionala råd funkar bra och man har ett bra 

arbetsutskott. Jätteviktigt att få med Trafikverket som tyvärr var förhindrade vid det senaste 

mötet. Länsstyrelsen är med. Insatsvecka kompletteras med besök andra tider under året på 

bl.a. lantbruksskolor och körskolor.  

 

Gotland: Regionala rådet fungerar så där. LRF och Bilprovningen saknas i stort sett konstant 

och de vill man ha med. Resterande parter medverkar. Insatsveckan har gått bra och man har 

även fått med Destination Gotland som informerat om viltolyckor via sina skärmar. 

Viltolyckorna har ökat mycket på Gotland de senaste åren. 

 

Blekinge: Man jobbar för ständig förbättring. Insatsveckan vill man förbättra. Besök görs på 

körskolor. Man har bjudit in jägarna till utbildning om anpassat eftersöksskytte. Man har även 

planer på utbildning av hundar. Regionala rådet, ett möte om året, fungerar så där. 

 

Skåne: 100 % som länsansvarig, har tid att ha koll på verksamheten! Utbildat samtliga poliser 

som är inblandade i NVR-verksamheten. Insatsveckan, jättebra kontakt med samtliga färjor och 

informerat via dem. Även media hakade på, både tidningar, radio och TV. På Post Nord 

utbildade man informatören som i sin tur sedan skulle utbilda 2000 chaufförer. Inget gensvar 

hos Tull och körskolor. Regionala rådet funkar bra och de större aktörerna kommer. 

 

Halland. Tillikauppgift, därför inte så bra med regionala råd. Men det operativa funkar bra och 

även insatsveckan. Träffar med jägarna och har utbildning för dem. Samtlig utrustning är 

utdelad.  

 

Västra Götaland: Stökigt med information till jakträttahavare, de har inte varit införstådda med 

vad NVR är men LRF tog tag i frågan och såg till att det blev ett reportage i tidningen Land 

vilket fick ett stort genomslag. Tre till fyra möten har genomförts med det regionala rådet och  
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det har varit blandat med fysiska möten och möten per telefon. Olika närvaro bland parterna. 

Man vill träffa folk t.ex. via köpcentra eftersom man då träffar man många människor. C-

uppsats med Göteborgs universitet pågår där älgpopulationen jämförs med viltolycksstatistiken. 

Hela verksamheten rullar på bra jämfört med tidigare. 

 

Värmland: Länsansvarig har detta som ett jobb på heltid sedan första januari. I de regionala 

rådet är inte alla med men man har ett bra basgäng. Saknar Bilprovningen sedan det blev 

privatiserat. Insatsveckan fortsätter i samma spår med att stoppa fordon och informera i 

samband med detta. Man har kontakt med samtliga körskolor. Man har bra kontakt med media. 

En del kontakt även med yrkestrafiken. Utbildningskvällar har genomförts i samtliga 

kommuner, delat ut utrustning och pratat ansvar och arbetsmiljö. Man har i länet under 500 

eftersöksjägare och en rensning pågår. Ca 450 utbildade i e-learningen om säkerhet. 

Eftersöksutbildning planeras. Behöver se över eftersöksekipage för rovdjur. 

 

Örebro: I det regionala rådet har man äntligen kontakt med Trafikverkets representant! Bra 

jobb på jägarsidan. Poliserna ska utbildas mer. Undrar varför inte insatsveckan görs till en 

”Puma”? Då skulle det bli mer stuns i den. Håkan: Det tar vi till oss! 

 

Västmanland: Planerar för ett möte i det regionala rådet. Det är många nya personer som 

representerar de olika parterna regionalt och man försöker nu knyta dessa kontakter. 

Insatsveckan kommer länsansvarig polis att delegera eftersom han är bortrest då. All utrustning 

utdelad och kompletterad med pannlampor vilket varit uppskattat. 

 

Gävleborg: Man har många eftersök av rovdjur och länet leder personangreppsligan. Man har 

byggt upp en ny rovdjursgrupp tillsammans med länsstyrelsen. Utbildning har genomförts och 

utrustning har delats ut. Man har tagit personliga kontakter med representanterna i de regionala 

råden, det fungerar bättre inledningsvis än kontakter bara via e-post. Längs E4:an har man 

diskuterat viltstängsel med Trafikverket. Man vill också ta kontakt med 

Älgskadefondsföreningen och samverka med dem. Gällande insatsveckan så har samarbete 

fungerat bra med körskolorna. E-learningen, framför allt äldre utan hund som inte gått. 

Rensning av eftersöksjägare i systemet är aktuellt. 

 

Dalarna. Organisationen fungerar jättebra. Stor eloge till länsansvarig jägare. Dalarna är ett 

stort geografiskt län. Alla har genomgått webbutbildningen. Utrustning är utdelad. 

Rovdjursekipage tas fram i samarbete med länsstyrelsen. Regionala råd genomförs en till två 

gånger per år. De regionala rådet fungerar bättre och bättre, man låter värdskapet adjungera 

runt vilket man tror skapar större engagemang. NTF är bra att samarbeta med, de har en 

halkbana och i samband med halkbaneutbildning ges information om viltolyckor. 

Återrapporteringen ökar och är nu uppe i 88 %.  

 

Västernorrland: Regionala rådet fungerar inte. Man får inte reda på när personer bytts ut och 

man efterlyser samordning i NVR nationellt! Insatsveckan blev trots detta bra. 

Webbutbildningen, ett 30-tal har inte gått. Utrustning utdelat. Länsstyrelsen vill inte 

tillhandahålla eftersöksekipage för björn så detta har man fått ordna själva. Man efterlyser extra 

ersättning för samordnarna. 
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Jämtland: Eloge till Trafikverket, LRF, Skogsstyrelsen och Bilprovningen. Trafikverket har 

siktröjt en lång sträcka och det har gett rejäl minskning av både rådjurs- och älgolyckor. Man 

har inte heller haft dödsolyckor för människor på flera år. Alla har fått utrusning och alla har 

gått webbutbildning. Media skriver om man kontaktar dem. Kritiserar Fappen gällande att 

eftersöksekipage ska hämtas från länsstyrelsen, detta har blivit ett måste och när man använder 

andra ekipage blir det ett jävla liv. Obligatoriskt skjutprov tycker man att det ska vara. Till det 

regionala rådet kommer de större aktörerna. Verksamheten flyter på bra och minskningen av 

viltolyckorna i länet är strålande.  

 

Västerbotten: Länsansvarig jobbar inte heltid med frågan. Till det regionala rådet kommer de 

närmast sörjande. Trafikverket har medverkat vid senaste mötet! Alla är webbutbildade och har 

fått utrustning. LKC ska få utbildning och nya vakthavande poliser med.  

 

Norrbotten: Det funkar bra och man har ett bra samarbete med frivilligorganisationerna. 

Regionala rådet har inte funkat så bra, lågt engagemang. Försäkringsbedrägeri i samband med 

viltolyckor är en fråga man ser över. D.v.s. att djur inte varit inblandade i anmäld olycka och 

man med jägares information kan komma tillrätta med detta. Man ser även att man kan 

samarbeta med försäkringsbolagen om att samordna information om försäkringar och 

viltolyckor. Insatsveckan, man har delat ut information på mackar och på Bilprovningen. 

Förbättring av databasen är välkommet då detta skulle ge mer tid till andra insatser. 

 

Lars-Erik: Fappen föreskriver att man i första hand ska kontakta länsstyrelsen men om 

länsstyrelsen inte ställer upp är man fri att kontakta andra för rovdjursekipage. Christer vill veta 

om man idag har god tillgång på rovdjursekipage med hundar som är tränade på björn? Så 

verkar fallet vara. Allmänna rådet kan då anpassas efter detta menar Christer och ska spela in 

frågan.  

 

 

Frågestund, Christer Pettersson, Naturvårdsverket och Lars-Erik Nilsson 

Fråga: Man efterlyser möjligheten att använda två personer oavsett viltslag. Lars-Erik: 

Möjlighet att få stöttning finns idag via kontaktmannen men detta är även en kostnadsfråga. 

Christer: Vi måste ha en genomtänkt prioriteringsordning. Det finns idag en lösning men finns 

mer behov så ska det förstås ses över.  

 

Fråga: Eftersök på vildsvin och hjort är inte enklare än rovdjur, så varför är ersättningsnivåerna 

inte i paritet med rovdjuren? Christer: Motiv och fördelar måste redovisas tydligare i så fall. 

Kommentar från publiken: Det borde finnas svar via statistiken hur arbetskrävande det är. 

Christer: Förse oss då med detta underlag! 

 

Fråga: Vad innebär egentligen uppklarande? Hur definieras uppklarandeprocent? Lars-Erik: 

Den länsansvariga jägaren måste ha en uppfattning om detta i sitt eget län. Man måste ha 

mycket starka indikationer för att förklara ett vilt som oskadat. 

 

Fråga: Man vill anlita en eftersöksjägare i ett annat län, hur gör man? Man kanske ställer olika 

krav i olika län. Lars-Erik: Anlitar man en eftersöksjägare i ett annat län får man ställa de krav 

som gäller i det länet eftersöket ska genomföras. 
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Stockholm och Blekinge har inga eftersöksbeslut från LKC. Lars-Erik: Detta följer inte fappen! 

Publiken: ”Beslutet ska fattas vid vägkanten, inte vid sängkanten!” Operatören på LKC saknar 

ibland kunskap att bedöma situationen.  

 

 

Workshop - Nationella viltolycksrådets arbete med problembild och nationell 

handlingsplan för att minska viltolyckorna, Representanter för medlemsorganisationerna  

En workshop genomfördes under ledning av Ekologisgruppen. Dokumentation av denna 

redovisas separat och blir underlag till vidare arbetet med handlingsplanen nationellt. 

 

Anders Sjölund efter workshopen: Det finns förslag på massor av åtgärder att jobba med. Idé: 

man kan arbeta med ett mer sammanhållet projekt som ett lärprojekt. Anders ser också en brist 

i att man inte förberett de regionala representanterna hos de olika samarbetsparterna. Anders 

avslutade med ett stort tack! 

 

Avslutning, Håkan Karlsson och Marcus Alsér, Mindbite 

Markus presenterade en beslutad prioriteringslista gällande justeringar i databasen: 

1. Kontaktpersoner 

2. Hundregistret 

3. Ge specifikation och pris på: LKC-anpassning (inlogging, kontaktpersonregister + 

ledighet) 

4. Ge specifikation och pris på: Tillbudsanmälan 

5. Arbeta vidare med STORM och integration mot Viltolycka. Även kolla kartöverlägg. 

6. Mobilanpassning 

7. Uppfräschning av den grafiska formgivningen 

 

Kommentar från publiken: Bättre rapporthantering behövs! 

 

Håkan avslutade med att tacka alla och deras engagemang! Tack till Trafikverket för 

finansieringen av seminariet. Tack för insamlade pengar till Lars, det blir ett presentkort på en 

jaktbutik i Vimmerby. Dagen avslutades med avtackning av två länsansvariga polisen i 

Nationella Viltolycksrådet, Andrev Sörensson från Jämtland och Kent Lind från Dalarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecknat av Ulrika Lundin, Trafikverket 

 

 


