
ALAFORS. Hjälp rådju-
ren att överleva!

Den uppmaningen 
kommer från Kent 
Olausson i Älebräcke.

– Rådjuren far illa i 
det här vädret och vi 
måste se till att de får 
mat.

Kent Olausson är bekymrad. 
Snön och den stränga kylan 
gör att rådjuren har svårt att 
finna föda i naturen.

– Det är fruktansvärt 
besvärligt så som vädret är 
nu. Vi har haft snö i en och 
en halv månad och det lär 
hålla i sig ett bra tag framö-
ver också, säger Kent som 
själv portionerar ut mat till 
utsvultna rådjur i trakten där 
han bor.

– Bröderna Bengt och 
Rune Arvidsson, samt Åke 
Niklasson levererar mat 
som jag sedan portionerar 
ut. Senast stod tre rådjur och 
väntade på mig när jag kom 
med maten. Nu gäller det att 
fortsätta mata dem till dess 
att det blir barmark, säger 
Kent.

Vad är det för mat du ger 
rådjuren?

– Krossat havre och korn 
och ensilagehö. Alla som 
tycker om djur borde hjälpas 
åt med detta, anser Kent och 
tillägger:

– Rådjuren finner man 
lättast i lite tätare granskog.

Många rådjur har fått sätta 
livet till i den stränga vin-
terkylan och fler lär det bli 
eftersom tillgången på föda 
är synnerligen begränsad.

– Djuren kommer inte åt 
maten eftersom det är skare 
närmast backen. Av den 

anledningen söker de sig till 
öppna marker. Det är därför 
många rådjur blir ihjälkörda. 
Många får också sätta livet 
till när de ska ta sig ner till 

älven för att dricka vatten.
– Vi har ett gemensamt 

ansvar i att mata djuren. Att 
pölsa i snön gör bara gott för 
kroppen och dessutom gör 

man en välgärning. Det kan 
inte bli så mycket bättre än 
så, avslutar Kent Olausson.
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Göte Carlsson Bil AB
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BILAR KÖPES!
VOLVO S40 / V70 

Årsmodel 2007-2010

SEAT alla modeller
Årsmodel 2007-2010. Max 8000 mil

RONDEN

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9Rådjuren får sätta livet till

– Svårt att finna föda i vinterlandskapet föda i vinterlandskapet 

Många rådjur tvingas sätta livet till i den stränga vinterkylan.

Ibland lyckas man fånga ögonblicket. Det gjorde Gunilla Funke i Hålanda i onsdags morse. 
Temperaturen visade -24 grader när hennes lilla valp plötsligt fick upp ögonen för fyra 
hjortar som han ställde sig för att beskåda en stund. En vacker vinterbild!

Ett ögonblick att minnas
ALE. En man, hemmahö-
rande i norra Ale, greps av 
polis i måndags kväll. Mannen 
är misstänkt för grovt nar-
kotikabrott. I samband med 
gripandet beslagtog polisen 
två kilo amfetamin, vilket är 
ett osedvanligt stort narkoti-
kabeslag.

Alebon kunde gripas efter 
en kortare biljakt. På freda-
gen häktades mannen vid 
Alingsås Tingsrätt, misstänkt 
för grovt narkotikabrott. Nu 
väntar räntegång och för-
modligen ett långt fängelse-
straff.

JONAS ANDERSSON

Grovt 
narkotikabrott

Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?
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