
  
 

 
Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är 
Sveriges största oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet. Föreningen har ca 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda. 
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Pressmeddelande  

Guldälg för siktröjningsförslag 
Årets Guldälgsstipendium tilldelas Herman Abrahamsson i Guldsmedshyttan. Han får priset 
för sitt förslag om att återigen lyfta fram siktröjning på agendan, något som han anser har 
blivit eftersatt de senaste åren. Älgskadefondsföreningen delar helt Hermans åsikt om detta. 
Rapporter från Trafikverket visat att en rätt utförd siktröjning får som effekt att 
viltolyckorna minskar med cirka 25 procent på den aktuella vägsträckan. 

Herman är idag pensionär, men inledde sin yrkesverksamma bana som skogvaktare för att sedan 
bli polis, ett yrke han höll fast vid fram till sin pension på 90-talet. Herman har även varit 
eftersöksjägare i sitt område och kontaktman för den verksamheten. Under tiden som polis och 
eftersöksjägare har Herman iakttagit hur skogsbruket har genomgått en förändring från att i 
huvudsak gallra i skogen, till att nu lämna stora kalhyggen efter sig. Men mellan dessa kalhyggen 
och vägarna lämnas en liten ridå av skog som skymmer ytorna från vägen. 

Resultatet av detta blir att viltet betar och uppehåller sig på hyggena och när de sedan förflyttar sig 
så gör de det genom de täta skogsridåerna längs med hyggena, då är det mycket svårt att hinna 
upptäcka djuren innan de befinner sig på vägen och det är försent att som förare hinna reagera.  

Herman föreslår att man arbetar aktivt med att ta bort dessa skogsridåer, vars ända funktion är 
kosmetiskt i det avseendet att det skall dölja synen av kalhygget från vägen. 
Älgskadefondsföreningen delar Hermans mening och tror att en sådan åtgärd kan förhindra 
många viltolyckor på utsatta vägsträckor och därför det är viktigt att åter sätta fokus på att arbeta 
med bättre sikt längs våra vägar. 

Trafikverket har tidigare visat på att effekten av en korrekt utförd siktröjning kan reducera 
olycksfrekvensen på en sträcka med en fjärdedel (Majbäck, 1997). I en nyligen publicerad rapport 
från VTI (Anpassning av vägmiljö och vegetation för att förhindra viltolyckor, Jägerbrand, 2012) 
föreslås att man arbetar med buffertzoner om 20 - 100 meter där man anpassar 
markanvändningen/röjning för att minska risken för viltolyckor. 

I och med att vi delar ut årets guldälg till Herman Abrahamsson vill vi även uppmana Trafikverket 
och Skogsstyrelsen till dialog till om hur man kan arbeta mer effektivt med siktröjning för att 
minska antalet viltolyckor längs våra vägar, särskilt vid kalhyggen och särskilt utsatta vägsträckor. 

Guldälgen, tillsammans med ett stipendium á 20 000 kr, delades ut tisdagen 9 oktober till Herman 
av Mats Willén, vice ordf. i Älgskadefondsföreningen.  

För mer information, kontakta: 
Niclas Dahl, Informatör/marknadsförare, tel 0474-102 37 /  0768-100237, niclas@algen.se 
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