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Detta ärende är avslutat i Norrbotten då djurhållaren bor i Västerbottens Län. Ärendet vidarebefordras för handläggning hos
er.
 
Jaana Malmberg
Djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen i Norrbottens län
 
010-225 53 69
Jaana.malmberg@lansstyrelsen.se
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 ANMÄLAN 
 
Datum 
2020-02-06 

 
 
Diarienummer 
287-1838-2020 

 

Anmälan enligt tillsynslagen 
Anmälan inkom: 
2020-02-06 

Mottaget av:   
JM 

 
1. Anmälare 

Anmälaren är anonym: 
 Ja  Nej 

Lämna information om att anmälaren kan vara anonym men att 
ärendet kan komma att avslutas utan åtgärd.  

Anmälarens namn:  
Lars Martinsson 

Telefon nr:    
0768243438 

Annan kontaktuppgift: 
      

 Har anmälaren själv varit med om händelsen? 
Ja 
Datum och tid för händelsen: 
I november 2019 
Plats för händelsen: 
Berg 4 i Vännäs 

Försökte personen med tillsynsansvaret kalla på hunden? Avbryta händelsen? 
Fanns inte på plats vid händelsen 
Var hunden kopplad?  Fast koppel? Munkorg? 
Lös 

Varför tror du händelsen uppstod? 
 

Anmälaren uppger att det finns tidigare anmälan gjord: 
 Inte lämnat uppgift  Nej  Ja, ange när: Han har i efterhand fått veta att det fanns 

många anmälningar på djurhållarna.  
Har anmälaren själv eller någon annan talat med hundägaren, och vad har denne i så fall sagt? 
Sten kom och hämtade hunden och uppgav att det var första gången hunden hade gjort 
något sånt här. De uppgav att de hade en reparatör hemma hos sig, reparatören glömde 
att stänga dörren och hunden hade smitit. De hade gjort en polisanmälan om saknad 
hund.  

 
 
2.Beskrivning av händelsen  

Beskrivning av händelsen:  
En Jämthund dök upp och tog sin in i fårens vinterhage. Tre stycken dräktiga tackor fick 
avlivas på grund av bitskador. Lars fick tag i hunden, hunden hade en kedja runt halsen. 
Inga ägaruppgifter. Lars ringde polisen och det fanns en anmälan om en saknad hund.  
En tacka avlivades meddetsamma, Lars ringde en jourveterinär som kom efter en timma 
och då avlivades två till tackor på veterinärens inrådan. Sten Sandgren har godtagit att 
stå för kostnader i samband med händelsen.  
Har det skett tidigare händelser? När? Hur många tillfällen? 
Nej 
Har anmälaren eller annan person behövt uppsöka läkarvård? 

 Ja    Nej   Vet inte 
        
Kan anmälaren skicka in läkarintyg/ läkarjournal på skadorna? 

 Ja     Nej     Vet inte  
      
Har det behövt uppsökas veterinärvård till angripen hund? Vilken veterinär/klinik? 

 Ja     Nej     Vet inte  
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Kan anmälaren skicka in en kopia av journalen från veterinären?  

 Ja     Nej     Vet inte 
      
Finns det fler vittnen till händelsen? Kontaktuppgifter? 

 Ja     Nej     Vet inte  
      
Vad får anmälaren att ringa idag, övrigt som anmälaren reagerat på:  
      

2. Hundägaren 
 Namn:  
Sten Sandgren och Solveig Larsson 
 
Adress:   
Gubböle 325 
 

Postnr:       
905 93  

Ort:  
  Umeå  

Portkod el liknande:  
      

Kommun:  
Umeå 

Telefon nr:   
      

Särskild postadress: 
      

Fastighetsbeteckning: 
      

Fastighetsägare: 
      

Finns det tidigare föreläggande/förbud enligt tillsynslagen? 
 Ja     Nej     Vet inte 

      
Hundförbud?  

 Ja     Nej     Vet inte 
      
 Finns det övriga uppgifter som Länsstyrelsen bör känna till:   
      

 
3.  Hunden 

Hundens namn: Ngt som börjar på V eller T, Polisen hade uppgifter om hundens namn. Och 
Hunden lystrade till namnet när han ropade på hunden.  
Ras eller beskrivning av hunden: 
Jämthund 

Kön: 
 Hane  Hona    Vet inte           

Chip/id-nr: 
      
Annat kännetecken: 
Han har en bild på hunden som han kan skicka in.  
Antal hundar inblandade i händelsen:  
      

Hunden finns där hundägaren bor:     
 Ja  Nej     Vet inte 

 
 
4. Länsstyrelsens egna noteringar 

Dnr tidigare ärende/ärenden:      
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Från:                                  "Malmberg Jaana" <Jaana.Malmberg@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Mon, 9 Mar 2020 11:01:41 +0100
Till:                                     "Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               VB: Hund som varit anmäld som försvunnen

 
 

Från: djurskydd.nationell@polisen.se <djurskydd.nationell@polisen.se> 
Skickat: den 6 mars 2020 16:14
Till: Malmberg Jaana <Jaana.Malmberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: SV: Hund som varit anmäld som försvunnen
 
Hej Jaana,
 
Jag hittar en förlust anmälan på hunden ”Tuck”, jämthund, hane. Anmälan är registrerad den 28/11-19 
och heter 5000-K1503812-19.
 
Trevlig helg!
 
Med vänlig hälsning
 
Malin Ullström

Handläggare
Rättsavdelningen
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 6
Nationella Djurskyddsgruppen

Telefon: 010-56 20 331 

E-post:
djurskydd.nationell@polisen.se

Polismyndigheten
371 25 KARLSKRONA
Besök: Järnvägstorget 5, KARLSKRONA
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se
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Från: Malmberg Jaana [mailto:Jaana.Malmberg@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 6 mars 2020 13:55
Till: Djurskydd Nationell
Ämne: Hund som varit anmäld som försvunnen
 
En hund rev får hos Lars Martinsson i november 2019. Hunden var anmäld som försvunnen och 
polismyndigheten hade uppgifter om vilken hund det var.  Hunden ägs av Sten Sandgren och 
Solveig Larsson
I Gubböle 325, 905 93 Umeå. Någon anmälan enligt tillsynslagen gjordes inte utan det var endast 
att hunden var anmäld försvunnen.
 
Kan ni hitta några uppgifter om detta i systemen?
 
 
 
 
Jaana Malmberg
Djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen i Norrbottens län
 
010-225 53 69
Jaana.malmberg@lansstyrelsen.se
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Från: Margareta Krunegård <krunis75@gmail.com>
Skickat: den 19 april 2020 22:32
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Ämne: Yttrande till diarienummer 287-1256-2020
Bifogade filer: Yttrande 17_4-20.pdf

Hej!
Vi bifogar ett dokument med ett yttrande till ärende med diarienummer 287-1256-2020 som vi fått 
hänvisat till via Jaana Malmberg, Norrbotten, som tidigare hade hand om ärendet. När vi fick ärendet av 
er ser vi att det har diarienummer 287-1838-2020, därför har vi skrivit ner båda numren i yttrande för att 
vara säker på att det kommer rätt.

Mvh Margareta och Lars Krunegård
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Till  
Länsstyrelsen Västerbotten  

 
 
 
Från: 
Lars och Margareta Krunegård 
Umeå-Brattby 11 
905 93 Umeå 
070-5951838, 070-6018601 
_______________________________________________________
__ 

Yttrande till ärende med diarienummer:  

287-1256-2020, (287-1838-2020) 
 

Vi är oroade över lösspringande hundar från Sten Sandgrens och 
Solveig Larssons gård. Vi är oroade att lösa hundar från gården ska 
orsaka framtida sakskador på vår gårds kvarvarande djur och att 
barn eller vuxna i en sådan situation ska hamna emellan och bli 
skadade. 
 
Åtgärder mot hund som individ synes inte fruktbart sammantaget alla 
incidenter som hänt efter 2017. 
 
Vi vill att tillsynen skärps genom att det utfärdas ett lämpligt 
föreläggande. 
 
Till grund för detta hänvisar vi till de incidenter som dokumenterats 
sedan 2017 samt de flertalet tillfällen vi anmält att hundar från 
gällande gård sprungit lösa och orsakat olägenheter och skador efter 
april 2019.  
 
Det framgår tydligt att hundägaren trots en god anläggning 
återkommande brister i kontroll och uppsikt över hundarna så att de 
kommer lösa. 
 
Mvh Lars och Margareta Krunegård, Umeå den 17:e april 2020 

 

Page 8 of 9



Beslut
 

1(1)
Datum Ärendebeteckning

2020-06-09
 

287-1256-2020
 Arkivbeteckning
287

Sten Sandgren
Gubböle 325
905 93 Umeå

Solveig Larsson
Gubböle 325
905 93 Umeå                            

               

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se
901 86  UMEÅ Landsbygdsenheten Direkt-tfn 010-2254276 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Beslut om att avsluta ärenden 287-1256-2020, 287-
1062-2020 och 287-1069-2020
Ärende med diarienummer 287-1256-2020 avslutas då anmälaren inte 
inkommit med begärda kompletteringar, trots påminnelse. Med hänsyn till 
detta bedömer Länsstyrelsen i Norrbotten att de åtgärder som djurhållaren 
tidigare har uppgett att de har vidtagit är tillräckliga i dagsläget. 

Om fler incidenter skulle komma att uppstå kan Länsstyrelsen komma att 
fatta beslut om åtgärder med stöd av 8 § lagen (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter. 

Ärendena avslutas utan vidare åtgärd.

Lagstiftning 
Enligt 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter, ska hundar och katter 
hållas under sådan tillsyn ock skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till 
deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de 
orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Enligt 8 § lagen om tillsyn över hundar och katter får länsstyrelsen, om 
någon brister i tillsynen eller skötseln av en hund meddela de förelägganden 
och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

Djurskyddshandläggare Jaana Malmberg

Bilagor
Anmälan med diarienummer 287-1256-2020, 
Anmälan med diarienummer 287-1062-2020 
Anmälan med diarienummer 287-1069-2020

Kopia till: 
 Lars och Margareta Krunegård  Umeå-Brattby 11  905 93 Umeå
 sommarbacken@hotmail.com
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