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En häst är ett djur som 
lever och överlever till 
följd av sina instink-

ter. Hästen är ett flyktdjur 
och vid minsta tecken på 
”fara”, flyr de. I vilt tillstånd 
är de omgivna av sin flock 
och de trivs bäst på stora, 
öppna ytor där de kan upp-
täcka faror på långt håll. Alla 
hästar har klaustrofobi och 
ogillar trånga utrymmen, i 
en ”grotta” kan det finnas 
lejon och vargar. Är man in-
stängd kan man inte fly!

Vi människor är tvärtom. 
Vi är rovdjur och trivs med 
väggar omkring oss, där kan 
vi gömma oss och känna oss 
trygga. 

När vi människor har 
tagit hästarna till oss, har vi 
”lärt” dem att vara mindre 
flyktbenägna och att vara 
trygga i vardagliga situatio-
ner. Vi kan inte ha en häst 
som får panik av att stå upp-
stallad i sin box eller som 
inte vågar gå in i ett stall. 
Detta flyktbeteende har vi 

tränat bort och de flesta 
hästar älskar att komma in 
i stallet. Fölen lär av sina 
mammor och vi tränar fölen 
från första början att ”det 
vanliga” inte är farligt. Men 
hur gör vi med trafiken?

När en unghäst är tre år 
gammal är det dags att rida 
in den. Nu skall den vänja 
sig vid sadel, träns och ryt-
tare, men den skall även 
ut i skog och mark. Detta 
sker oftast med en äldre 
och trygg häst som sällskap. 
En helt ny värld öppnar sig 
och det finns många saker 
att vänja sig vid. Brevlå-
dor, cyklar, saker som prass-
lar och blåser, får, soptunnor, 
kossor, människor med pa-
raplyer eller hundar och så 
vidare.

Men, trafiken är oftast 
tuffast. En bil som kommer 
i hög hastighet och kör förbi 
utan att sakta ned, utgör en 
stor fara. Hästen får panik 
och vill fly. Den får ingen 
chans att uppfatta vad den 

möter eller vad som kommer 
bakifrån. Den är tillbaka i 
”grottan” och känner sig in-
stängd. 

I värsta fall kan hästen 
skena och skada både sig 
själv, ryttaren samt bilen. 
Många ryttare är unga 
flickor och pojkar. Det är 
ALLTID bilistens fel om 
någon kommer till skada. 
Tänk på det! 

Många resonerar som 
så: Varför ger man sig ut i 
trafiken om inte hästen är 
trafiksäker?Min fråga är: 
Hur får jag min häst trafiksä-
ker, om ingen visar hänsyn? 
Hur blir våra barn trafiksäk-
ra? Jo, genom att vi lär dem 
(som vi ryttare lär hästarna) 
och genom att bilisterna tar 
hänsyn när barn är i trafiken, 
vilket många inte gör när det 
gäller hästar. Det är kanske 
din dotter/son som sitter på 
hästen nästa gång.

Unghästägare

Hästar i trafiken
Ett barn kan skrika 

efter mera trots 
att det har fått till-

räckligt, men barnet för-
står också att det inte lönar 
sig att skrika när det ser att 
lagret är tomt. 

Skogsnäringen saknar 
detta förstånd. Skogsnä-
ringen har aldrig haft en 
hushållningsplan och har 
själv vållat den virkesbrist 
den nu lider av. En minsk-
ning av den för avverkning 
tillgängliga arealen med ett 
par procent skulle inte på-
verka råvaruförsörjningen 
– om man hade hushållit. 
Men man har överavverkat.

Företrädare för nä-
ringen kritiserar nu i ett 
mycket uppskruvat tonlä-
ge att Sverige har ett na-
turvårdsmål i skogen som 
medför att blygsamma an-
delar av arealen blir otill-
gängliga för skördarna. Det 
bevisar att näringen aldrig 
har haft viljan eller förmå-

gan att hushålla med sin rå-
varuresurs. 

Naturvård är planering 
för kommande sekler. Vir-
kestillförsel till industrin 
handlar om kvartalsekono-
mi och aktieägarnas dags-
humör.

Skogsnäringen har 
skördat skogen i Norr-
lands inland i ca 150 år, 
först storskogen, sedan kle-
nare skog, naturligt upp-
kommen och med höga na-
turvärden. Det har varit 
som att bryta malmen i en 
gruva. Till sist tar den slut. 
Nu har den gamla skogen 
nästan helt tagit slut. Det är 
inte riksdagens eller skogs-
styrelsens fel utan näring-
ens eget. Näringen har utan 
måtta och sans fortsatt att 
hugga så att det som är kvar 
nu knappt räcker för att nå 
miljömålet i skogen. 

Våra ögons vittnesbörd 
är att varje slutavverkning 
som i dag görs i Norrlands 

inland och i fjällkanten 
drabbar skog med höga na-
turvärden som borde ha fått 
stå kvar för att naturvårds-
målet ska uppfyllas.

Desperationen växer 
hos plundrarna när plund-
ringen närmar sig slutet. 
De försöker informera bort 
sin skövling. De påstår att 
skogen är en förnybar na-
turresurs. Men urskogen är 
inte förnybar förrän tidi-
gast efter 1000 år. Om den 
tidpunkten kan man tvista. 
Tvåhundra år gammal skog 
återfås inte på kortare tid 
än 200 år. Det kan ett barn 
förstå – men tydligen inte 
skogsnäringen.

När ska industrin lära 
sig att rätta munnen efter 
matsäcken?  

Nätverket Skydda Skogen
Leif Danielsson i Ale med flera

Den omåttliga skogsnäringen

Utbildning till 
lokalvårdare (10 veckor)
Nu erbjuds du som är flykting/invandrare att gå en kurs till 
lokalvårdare. Kursen är på heltid, håller på i 10 veckor och 
ger certifiering enligt SRYs yrkesbevis. Kursen startar 31 
oktober och avslutas med SRY- test 17 januari 2008.

• Språknivå: Godkänd i Sfi nivå C
•  Teoriundervisning med förstärkt språkstöd en dag i 

veckan. 
•  Yrkesbaserat lärande fyra dagar per vecka på arbetsplats. 
Sista anmälningsdag är 19 oktober 2007.

Har du frågor, ring Tage 
Lindström, projektledare på 
Komvux, tfn 0303-33 06 70.

Utgivning vecka 40, 2007

AktuelltAktuellt
från Ale kommunfrån Ale kommun

Ale kommun delar årligen ut ett stipendium 
till enskilda personer, grupper, ideella organi-
sationer eller andra som på olika sätt gjort en 
aktiv insats för en bättre miljö i kommunen. 

Stipendiet, som är på 10 000 kronor, kan 
avse insatser för förbättring av såväl den yttre 
som den inre miljön, exempelvis naturvård, 
arbetsmiljö eller byggnadsvård.

Stipendiaten skavara bosatt, verksam eller 
på annat sätt ha nära anknytning till Ale kom-
mun. Stipendiet kan delas på flera stipen-
diater. Miljö- och byggnämnden är jury för 
stipendiet.

Ansökan om stipendiet eller förslag til
lämpliga kandidater skickas till Ale kommun, 
Miljö- och byggförvaltningen, 449 80 Alafors, 
eller till britt-may.palmertz@ale.se, senast den 
23 oktober 2007.

Formulera motivering samt namnge före-
slagen kandidat/grupp inklusive adress. För-
slagsställarens namn, adress och telefon skall 
också redovisas.

Ytterligare upplysningar om stipendiet läm-
nas av nämndsekreterare Britt-May Palmertz 
0303-33 06 67 eller förvaltningschef  Ann-
Britt Svedberg, 0303-33 02 76.

Ale kommuns miljöstipendier 2007

Tfn: 0303-33 00 00. E-post: frida.rydeling@ale.se

I lördagens V75-
omgång på Solvalla blev 
det hög utdelning på sju rätt. 
En Harry Boy-kupong inläm-
nad hos Allans Bok & Papper 
i Älvängen gav hela 213.228 

kronor. Harry Boy-kupong-
en, som kostade 144 kronor, 
var en av totalt 242 kupong-
er som lyckades pricka in sju 
rätt. Förutom en rad med sju 
rätt hade kupongen 13 rader 

med sex rätt och 50 rader med 
fem rätt.

En Harry Boy-kupong in-
lämnad hos Ica Kvantum Nö-
dinge gav 215.583 kronor. 
Harry Boy-kupongen kostade 

288 kronor. Förutom en rad 
med sju rätt hade kupongen 
14 rader med sex rätt och 74 
rader med fem rätt.

En Harry Boy-kupong, in-
lämnad hos Ica Nära Mat-

kassen i Lödöse, inbringade 
210.003 kronor. Harry Boy-
kupongen kostade 96 kronor 
var en av totalt 242 kupong-
er som lyckades pricka in sju 
rätt. Förutom en rad med sju 

rätt hade kupongen 10 rader 
med sex rätt och 38 rader med 
fem rätt. 
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Harry Boy fixade storvinster i Göta älvdalen


