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Tillverkning av utbytesluckor.
Renovering av gamla luckor och innedörrar. 

Dekorfräsning. Sprutmålning möbler.

Här är en giftig kattorm, en unik fångst av ny ormart för Iran. I den infällda bilden syns den 
mycket sällsynta huggormen Latifis som forskarna Claes Andrén och Göran Nilsson till sist 
hittade högt i Alborsberggen i Lardalen i Iran.

TV-aktuella naturforskare från Alefrån Ale
ALE. De prisbelönta 
naturforskarna Claes 
Andrén och Göran Nils-
son från Ale är åter 
aktuella i teverutan.

På torsdag visas en 
naturfilm i SVT kanal 1 
kallad "Jakten på Lati-
fis huggorm".

Den bygger på fors-
karnas ormjakt i Iran 
som inleddes 1976 och 
inte slutfördes förrän 
2002.

Claes Andrén från Alvhem 
och Göran Nilsson från Ala-
fors, båda forskare vid Göte-
borgs universitet, reste 1976 
till Iran tillsammans med ett 
team från Sveriges Television 

för att göra fyra naturfilmer. 
Samtidigt planerade de att 
utföra spännande forskning 
i tidigare okända områden i 
Irans stora ökenområden och 
omgivande berg. Bland annat 
påträffades den nybeskrivna 
Latifis huggorm i den unika 
Lardalen i Alborsbergen. 
Ett dammbygge i Lardalen 
hotade slå ut ormens hela 
kända population. Kriget med 
Irak och den islamiska revolu-
tionen gjorde det omöjligt att 
återvända på lång tid för att 
se om Latifis huggorm fort-
farande fanns kvar.

De svenska forskarna fick 
vänta 26 år innan de kunde 
avsluta sina kräldjursstudier 
i Iran. Å andra sidan har de 

gjort ett antal uppseende-
väckande nya fynd, det hitta-
de bland annat tio nya arter. 
Med stöd från National Geo-
graphic Society kunde två nya 
expeditioner genomföras åren 
2000 och 2002. Efter hårda 
strapatser lyckades de återfin-
na den hotade huggormen.

I naturfilmen som SVT 
kanal 1 visar på torsdag skild-
ras forskarnas arbete med 
bilder från 2002 och med till-
bakablickar till det inledande 
arbetet 1976.

Claes Andrén arbetar 
numera på Nordens Ark med 
att rädda hotade arter och 
Göran Nilsson finns på Na-
turhistoriska museet i Göte-
borg.
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