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vad är Guldälgen?
Guldälgen är ett trafiksäkerhetspris 
som instiftats av Älgskadefonds-
föreningen. Priset delas ut varje år, i 
samband med Tylösandsseminariet, 
till  den person, organisation, företag 
eller myndighet som på bästa sätt bi-
dragit till att :

•	 sprida kunskap och information 
om viltolyckor.

•	 genomföra åtgärder för att för-
hindra viltolyckor.

Utmärkelsen har till syfte att lyfta upp 
goda exempel på trafiksäkerhetspro-
jekt samt att uppmuntra initiativ som 
förebygger viltolyckor. Guldälgen be-
står av en specialdesignad glasskulp-
tur samt ett stipendium på 20 000 kr.

Vem som helst är välkommen att 
skicka in bidrag. Bidraget kan omfatta 
såväl stora som små projekt. Det kan 
exempelvis vara en nytänkande inno-
vation inom viltolycksprevention eller 
avse förbättringar av olycksdrabbade 
vägar. Det viktigaste är att fokus lig-
ger på att förebygga viltolyckor. Det 
är självklart tillåtet att föreslå fler än 
ett projekt eller idé. Bidraget bör inte 
vara äldre än tre år. Bidraget skall vara 
Älgskadefondsföreningen tillhanda 
senast andra veckan i april, för att det 

ska kunna behandlas. Nedan finner du 
några punkter som kan hjälpa dig vid 
sammanställningen av bidraget:

•	 ange bidragets namn samt dess 
bakgrund: hur och när idén el-
ler projektet kom till och om det 
finns någon samarbetspartner.

•	 har bidraget löst ett problem el-
ler belyst viltproblematiken i 
trafiken på ett annorlunda sätt?

•	 beskriv resultatet, vem eller vad 
gagnas av bidraget?

•	 på vilket sätt anser du att bi-
draget belyser viltproblematiken 
i trafiken?

•	 bidraget måste innehålla full-
ständiga adressuppgifter, e-post 
och telefonnummer dag- och 
kvällstid.

Älgskadefondsföreningens styrelse 
går igenom de inkomna förslagen, 
väljer ut de bidrag som ska nomi-
neras och fattar därefter beslut om 
vilket som är det vinnande bidraget. 
Vinnaren kungörs i samband med 
Tylösandsseminariet. För mer info, 
besök www.guld-algen.se.



Guldälgsstipendiet 2011 tilldelas 
Anders Kullgren, trafikforskningschef 
på Folksam. Motiveringen till 
utnämningen av Anders Kullgren 
grundar sig, till skillnad från tidigare 
Guldälgsvinnare, inte i en enskild 
idé eller konkret handling, utan 
i hans egenskap som drivande 
kraft, både på personligt och 
professionellt plan, bakom Folksams 
engagemang i viltolycksfrågor. 
Genom forskningprojekt, tester och 
analyser har han lyft fram viltolycks-
problematiken inom Folksams trafik-
säkerhetsforskning.

Under 2010-2011 genomfördes, med 
hjälp av medel från bl.a skyltfonden, 
Älgskadefondsföreningen och 
Folksam, tester på VTI av olika 
bilmodeller och hastighetens 
påverkan vid en älgkrock. Dessa tester 
genererade så pass intressanta resultat 

att Anders Kullgren, i egenskap av 
trafikforskningschef, beslutade att 
Folksam skulle gå in med ytterligare 
medel för att kunna genomföra fler 
tester och analyser av resultaten. Han 
har även sedan starten 2008 medverkat 
i Älgskadefondsföreningens årliga 
seminarium Vilt & Trafik där han 
presenterat de senaste rönen från 
trafiksäkerhetsforskningen kopplat till 
viltolycksproblematiken.

Anders Kullgren har forskat inom 
trafiksäkerhet sedan 1988 och har varit 
trafikforskningschef på Folksam sedan 
1995. Han är utbildad civilingenjör 
inom flygteknik på KTH, medicine 
doktor på Karolinska Institutet och 
docent i teknisk trafiksäkerhet på 
Chalmers. 

årets pristagare 2011

Volvo V70 efter en kolllision i 90km/h med 
älgattrappen Mooses II rakt framifrån.

Anders Kullgren, Guldälgstipendiat
foto: Folksam Group



Älgskadefondsföreningen är en idéell, 
rikstäckande förening som sedan 
1973 verkat för att minska antalet 
viltolyckor. Föreningen är Sveriges 
största oberoende aktör inom vilt- 
och trafiksäkerhet. Föreningen har 
fler än 80 000 medlemmar från Smy-
gehuk till Haparanda. Verksamheten 
inriktar sig på att informera allmän-
heten om viltolycksrisken samt att 
påverka berörda aktörer för att före-
bygga viltolyckor. Föreningen anord- 
nar dessutom föreläsningar och ut-
bildningar inom viltolycksprevention 
och trafiksäkerhet för företag och or-
ganisationer. Till detta har man tagit 
fram informationsfilmer och utbild-
ningslitteratur. För att effektivt kunna 
driva opinion för viltolycksfrågor och 
påverka beslut ingår Älgskadefonds-
föreningen i olika nätverk.

www.algen.se
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