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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
förmiddag såg förbipas-
serande hur en stor 
älgtjur segnade ner på 
en tomt vid Folkets hus 
i Älvängen. 

Först trodde man att 
det rörde sig om ännu 
en viltolycka, men det 
visade sig i själva ver-
ket vara sviterna efter 
ett våldsamt älgslags-
mål. 
– Vi trodde först att älgen var full 
på äpplen när den kom vinglan-
des fram bortifrån motorvägen. 
Plötsligt ramlade den bara ihop 
och låg på marken och sparkade 
med benen ett tag, berättar en 
förbipasserande. 

På uppdrag av polisen 
anlände eftersökningsjägaren 
Björn Seve till platsen för att 
bedöma om älgen behövde 

avlivas, men den hade då redan 
hunnit avlida. 

Enligt honom har det den 
senaste tiden inträffat inte 
mindre än sju viltolyckor på 
samma ställe mellan Handels-
plats Älvängen och Ljungbergs 
såg. I det här fallet rörde det sig 
dock om något annat.  

– Den har ett hål här i pannan, 
vilket tyder på att den förmodli-
gen stångats av en annan älgtjur 
och troligtvis har den dött av 
inflammationen i såret. Man ser 
även att den har flera avtryck 
från klövar på kroppen. För en 
vecka, 14 dagar sedan noterade 
jag att det på ett ställe uppe vid 
flygfältet i Kattleberg fanns 
rester av ett älgslagsmål. Det är 
förmodligen två älgtjurar som 
rykt ihop och slagits och risken 
är därför stor att det finns ytter-
ligare en skadad älg i närheten. 

Då dessutom jaktsäsongen 
är i full gång uppmanas bilis-
ter till försiktighet och att hålla 
noggrann uppsyn längs vägkan-
terna. 

Viltstängsel saknas
Älgen som hittades i onsdags har 
med all sannolikhet gått över 
E45, svårt skadad, för att falla 
ihop på tomten vid Folkets hus 
i Älvängen. 

Den senaste tidens vilto-
lyckor oroar Björn Seve. 

– Det finns inget viltstängsel 
och alla djuren går över vägen på 
samma ställe. Vi har skrivit brev 
till Trafikverket och fått svar att 
de ska överväga. Nu har man satt 
upp varningsskyltar på sträckan, 
men dem ser du inte förrän 
du väl kört på älgen, säger han 
bekymrat. 

JOHANNA ROOS
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Skogens konung dog i slagsmål

INVIGNING
FREDAG 1 NOVEMBER KL 11.00

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund och 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 

inviger Älvängens nya handelsplats.

PASSA PÅ ATT FIRA MED OSS!
Mängder av premiärerbjudanden i butikerna!

Apotek, Närhälsan Älvängen, 
Folktandvården, Barnavårdscentralen, 
Nordic Wellness, Sundbergs spel, 
Glasögonhuset, Café Magnolia,  
Mobilizera Hälsokostbolaget,  
Lekia, och Studio Frisör.

Restaurang Mr Johansson  
(mars 2014).
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Köp en  
kostym eller  

kavaj så får du en  

OSCAR 
JACOBSON
SKJORTA 

PÅ KÖPET!
Värde från 895:-

OSCAR JACOBSON-DAGAR

JACKDAGAR

ObjectSebagoJack & Jones Etage

HERR
SEBAGO | HENRY LLOYD

TENSON | OSCAR JACOBSON
JACK & JONES | PARK LANE

DAM
OBJECT | CREAM
TENSON  | ETAGE
LEBECK | TUXER

100-200:- RABATT


