8

fredag 25 februari 2011 SUNDSVALLS TIDNING

nyheter

Hallå där ...

... Peter Ledin, Sollefteå, som blir ny chef för
Jägarförbundet norr
där de fyra nordligaste
länen ingår.
Hur gammal var du när
du började jaga och hur
länge har du hållit på
med jakt?
– Jag följde med min
pappa som liten och började jaga som tonåring
när jag gick på Skedmons
skogsbruksskola. Jag har
jagat nästan 35 år.
Vad tycker du är roligast
att jaga?
– Jag jagar helst småvilt
med hund. Jag är jaktprovsdomare på strövare
och intresserad av hundar. Men jag tycker också
om att jaga fågel och älg.
Vilken är den största utmaningen för förbundet
i norr?
– Det som ligger närmast är den nya älgförvaltningen där jägarförbundet fått många nya uppgifter av riksdagen. Fjälljakten är en viktigt fråga. Att
införa ett nytt rapporteringsystem, via dator för
fält vilt. Viktigt att värna
om våra ungdomar och de
jaktförutsättningarna som
finns i Norrland.
Vad anser du om Jägarnas Riksförbund?
– Det är ytterligare en
intresseorganisation som
är mindre än vår. Samma
huvudintresse i botten,
och sedan finns det vissa
saker där vi inte är riktigt
överens. Tycker egentligen vi borde komma tillsammans.
Ditt bästa jaktminne?
– Det måste vara den
första haren jag sköt när
jag var ung.
Lagar du till bytena
själv?
– Jag gillar verkligen
matlagning och tillagar
mycket vilt och hemma är
det något vilt varje vecka.
Jan-Arne Bäckström
janarne.backstrom@st.nu
060-197106
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Upphittade katten tros klara sig trots svåra köldskador
SUNDSVALL (ST)

Här är beskedet alla
oroliga kattälskare har
hoppats på: Den upphittade katten mår bra
efter omständigheterna
och ser ut att klara sig.
Och en polis ska ta
hand om Totte som han
ska kallas.
Totte hittades instängd i en
väska i en snödriva på Dalgatan i onsdags. Polisassistent Linda Englund skjutsade katten till Veterinärhuset, den var då kraftigt
nedkyld med en temperatur på 33 grader. Kylan har
gjort att katten har fått svåra sår efter köldskador, och
han var dessutom mycket
avmagrad och uttorkad.
– Han har varit utsatt för
ett kraftigt lidande och det
var väldigt nära att han
frös ihjäl. Blodproverna ser
bra ut och vi har gott hopp
om att han ska bli helt bra
igen, säger veterinären
Ulrik Hagevi som är tveksam till om katten skulle ha
klarat en natt till ute i kylan.

Ska heta Torsten
Läget var kritiskt och katten var helt utmattad och
passiv när den kom in.
Men nu ser det ljusare ut.
Totte har fått dropp, mat
och varma bad och temperaturen har stigit till 37,8
grader vilket är normaltemperatur.
– Om allt går bra får jag
ta hem honom till veckan.
Han är så fin. Jag förstår
inte hur någon kunde lämna honom så där, säger
Linda Englund.
Totte ska officiellt heta
Torsten, eftersom det var
onsdagens namnsdagbarn.
Hur länge katten hade
legat instängd ute i kylan
är enligt veterinären svårt

Veterinär Ulrik Hagevi och sjukvårdare Linda Fahlén kollar att kanylen sitter som den ska på hittekatten. Ulrik
Hagevi tycker att katten verkar ha varit väl omhändertagen fram till att han kastades i snön. ”Att han var frisk
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från början tror jag gjorde att han överlevde”, säger Ulrik Hagevi.

”

Det var hemskt att se när vi tog upp honom ur väskan. Han var blöt, blodig
och mager och kunde inte gå för att han var så kall. Man känner ett hat. Jag
förstår inte hur folk kan göra så här.
Anders Nordlén

att svara på, men den har
inte fått mat eller vatten på
länge. När den kom in luktade den dessutom fränt
av en stickande lukt som
enligt Ulrik Hagevi skulle
kunna vara aceton.

Hörde jamande
Tassarna, pungen och
svansen har drabbats hårdast av kylan och Ulrik

Hagevi säger att han aldrig
har sett så svåra köldskador. Katten blir kvar på
Veterinärhuset under helgen för att sårskadorna ska
kunna kontrolleras.
– Ingen har hört av sig
om att de äger den. Men
han är en perfekt familjekatt, snäll och trevlig,
säger Ulrik Hagevi.
Den som hittade katten

var Anders Nordlén. Han
hörde jamande när han
skulle ställa in sin cykel i
förrådet på Dalgatan och
grävde fram väskan ur
snön.

Blöt och blodig
– Det var hemskt att se när
vi tog upp honom ur väskan. Han var blöt, blodig
och mager och kunde inte

gå för att han var så kall,
säger Anders Nordlén och
fortsätter:
– Man känner ett hat. Jag
förstår inte hur folk kan
göra så här.
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