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skåne öresund
Misstänks
ha förberett
människorrov
MALMÖ

klätterutrustning,
handbojor och buntband hittades på taket
till ett höghus på serenadgatan i Malmö
under torsdagsnatten.
Polisen misstänker nu att föremålen
skulle användas för
människorov.
Det var vid 02-tiden i natt
som en person slog larm
om att två personer rörde
sig upp på 17-våningshuset Motettens tak.
– Man har sett något
som rörde sig upp på taket, säger Kim Hild, informatör vid Skånepolisens ledningscentral.

när polis kom till plat-

sen hittade de repelleringsutrustning,
buntband och handklovar
upp på taket. Man misstänker nu att utrustningen skulle användas för att
hissa sig ner till en lägenhet och därifrån ta sig in
in i en lägenhet.
Man ska även ha hittat
trunkar med rep och an-

dra föremål på taket.
En anmälan om förberedelse till människorov
har upprättats, liksom en
annan rörande vapenbrott. Ingen person fanns
kvar på platsen då polispatrullen anlände.
Repelleringsutrustning används oftast av
klättrare för att ta sig ner
längs plana ytor där klättraren kan använda linor
och utrustningen för att
bromsa sig nedåt.
Enligt
kommissarie
Thomas Stridh har det
föremål som hittades
på taket tagit i beslag.
Malmöpolisen kommer
nu att utreda närmare
vad som skett.
Vad är det som gör
att ni misstänker förberedelse till människorov?
– Man kan väl säga
att det beror på det gods
som tagits i beslag, säger
han.
Polisen är intresserad
av att få in tips och andra
iakttagelser som kan ha
med händelsen att göra.
Mats klingen

Många rattfyllon
på Öresundsbron
LERNACKEN

Varannan dag, minst,
tas en person som kör
alkohol- eller narkotikapåverkad över öresundsbron.
Statistiken för gränspolisen vid Lernacken har
kommit in. Och den visar
på brister i nykterheten
bland bilisterna.
Förra året togs 98 personer på bron med otilllåtna mängder alkohol i
blodet. 100 var påverkade
av narkotik. 147 styckern
togs för olovlig körning.

– Vi har tagit fram och

redovisat den här typen
av statistik en gång tidigare och förvånades då
över att så många personer chansade på att
köra drog- eller alkoholpåverkade med vetskap
om gränskontrollerna på
Lernacken.
– De siffror vi nu ser
säger än en gång samma
sak. Det är häpnadsväckande att så många framför sina fordon drog- eller
alkoholopåverkade
vare sig det är yrkes- eller i privattrafik, säger

Michael Mattsson, chef
gränspolisen i ett pressmeddelande.

Bland övriga brott kan

noteras att 85 fall av
människosmuggling har
registrerats och 24 fall
av narkotikasmuggling.
Dessutom avslöjades 43
fall av förfalskningsbrott
och 13 fall av missbruk av
urkund.
– Gränspolisen har sedan införandet av gränskontroller prioriterat hög
närvaro på Lernacken.
Vi upptäckte så gott som
omedelbart en mängd
andra brott i samband
med gränskontrollerna.
– Detta merarbete
tog mycket tid i anspråk
eftersom varje polisingripande måste avrapporteras och fullföljas.
Personalresursen under
2016 har varit och är fortsatt ansträngd, vilket gör
att de som finns ute på
linjen verkligen får slita.
De skånska vindarna och
vintrarna tar hårt understryker Michael Mattsson.
ralph Bretzer
ralph.bretzer@skd.se
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skadade hundar sedan i höstas.

Så skyddar du hunden

n vildsvin.

Skyddsväst och första förband bra att ha

SKÅNE

svårt vildsvinsskadade
jakthundar.
det har personalen på
djursjukhuset fått vänja
sig vid under hela hösten och vintern.
Därför står man nu beredda inför den sista stora
jakthelgen där jägarna får
lov att släppa hund efter
svinen. Drevjakten varar
januari månad ut.

Och manar samtidigt jä-

garna till att förbereda sig
och sina hundar så bra
som möjligt.
– Se till att använda en
hund som är lämplig för
vildsvinsjakt, som är pigg
och utvilad. Ta på den en
skyddsväst, det är ett bra
skydd och ha med tryckförband och koksaltlösning att skölja ur eventuella sår med, säger Karin
Löfqvist som är chefsveterinär på Anicura Djursjukhuset i Hässleholm.
Hon berättar att djursjukhuset under hösten
och hittills i vinter tagit

MEST äR DET OM
HELGERNA, SIST HADE
vI TRE, FyRA STyCKEN
HUNDAR SOM KOM
HIT.
emot minst en hund om
dagen som skadats vid
vildsvinsjakt.
– Mest är det om helgerna, sist hade vi tre, fyra
stycken hundar som kom
hit.
Det handlar oftast om
skador där hundarna skadats av svinens mycket
skarpa betar.

det innebär kraftiga sårskador på exempelvis lårets insida och på buken
med kraftiga blödningar
som följd.
Det händer också att
vildsvinen biter hundarna och kan då krossa det
mesta som kommer i vägen. Det är kraft i ett vildsvinsbett.
– Vi har till och med haft
hundar som fått hela ma-

Nej, ingen skada från vildsvin. Charlie (dvärgspets) är så söt
att han får vara med ändå med sitt lilla brutna ben.

gen uppslitsad så att organen hängt ut. Men trots
de allvarliga skadorna är
det ovanligt att hundarna
inte klarar sig, säger Karin
Löfqvist.

Behandlingen av de ska-

dade jakthundarna kan
innebära röntgen, blodtransfusioner, operationer
och behandling av orena
sår och stora hudskador
från mötet med vildsvinen.
Även om hon inte själv
sysslar med jakt så påpekar
hon också att det är bra
om jägarna är goda skyttar, så man slipper hantera
skadskjutna vildsvin som
är ännu aggressivare.
Varför är det viktigt
för er att gå ut och uppmärksamma vildsvinsskadorna?

– Som veterinär ska jag
arbeta profylaktiskt (förebyggande) och delge
de erfarenheter vi har för
att minska skadorna. Det
innebär minskat lidande
för hundarna och mindre
kostnader för hundägaren,
resonerar hon.

Jakt med rätt hund är
centralt. Inte bara lämplig
ras.
– Nej, det handlar också
om rätt individ, säger Karin Löfqvist.
Rätt individ och rätt
hund innebär bland annat
att hunden håller sig på
rätt avstånd från grisen för
att undvika skador. Att den
i sin jaktiver inte går på
grisen. Då kan jakten lätt
sluta på djursjukhuset.

Veterinärens tre tips in-

för helgens jaktäventyr är
alltså:
Jaga med rätt hund.
Ta på den en skyddsväst
och stoppa ett första förband i fickan.
Carl-Johan Bauler
0708-771044, carl-johan.bauler@nsk.se

Marie Gustavsson är chef för operationsverksamheten och
förbereder sig. En patient med skadat korsband står på tur.

