Från:
noreply@polisen.se
Skickat: den 2 april 2019 11:04
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Ämne: Uppgiftsskyldighet enligt TF (A175.521/2019)
Bifogade filer: A1755212019.PDF
Hej!
Information enligt 9 § i förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar eller anmälan enligt 71 §
djurskyddsförordning (1988:539), se bifogat.
Detta meddelande går inte att svara på. Vid kontakt med Polismyndigheten använd nedanstående
kontaktuppgifter.
Med vänlig hälsning,
Polismyndigheten
Telefon: 114 14
E-post: registrator.kansli@polisen.se
www.polisen.se
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TJÄNSTEANTECKNING

Verksamhetskod

287

Nummer

3258-2019-2

Rubrik

Tjänsteanteckning vid samtal

Datum

2019-04-02

Initierare

Länsstyrelsen Västerbotten

Handläggare

Joel Selberg

Utskriftdatum/tid

Sida

2019-07-15 00:00

1

Tjänsteanteckning
Lars Krunegård ringer upp och säger att en av Sten Sandgrens hundar har rivit alla hans sju får vilket ledde
till att han var tvungen att avliva alla. Det finns veterinärintyg och bilder på detta som han kommer att skicka
in. Detta är andra gången på två år hans får blir rivna av Sandgrens hundar. Det har varit två olika hundar
varje gång men de har båda hundar kvar, totalt sex hundar av älgjaktsras. Frun som är ute och promenerar
med hundarna har ingen kontroll över hundarna trots att de är kopplade. De är för starka. Det har hänt
incidenter när deras hundar har bitit andra hundar när frun har varit ute och gått med hunden kopplad. Lars
har nu inga får kvar och kommer ej att skaffa fler får förrän problemet med hundarna är löst. Han hade
tidigare planer på att utöka fårhållningen.
Joel Selberg
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Från:
"Margareta Krunegård" <krunis75@gmail.com>
Skickat:
Thu, 4 Apr 2019 22:24:00 +0100
Till:
"Selberg Joel" <Joel.Selberg@lansstyrelsen.se>
Ämne:
Krunegårds anmälan om hundattack på får i Brattby
Bilagor:
20190401_145318.jpg, 20190401_144702.jpg, 20190401_145405.jpg,
20190401_145328.jpg, 20190401_145417.jpg, 20190401_144601.jpg, 20190401_145411.jpg,
20190401_145431.jpg, 20190401_145519.jpg, 20190401_172716.jpg, 20190401_172632.jpg,
20190401_172734.jpg, 20190401_173605.jpg, 20190401_172742.jpg, 20190401_173631.jpg,
20190401_173646.jpg, 20190401_173743.jpg, 20190401_182240.jpg, 20190401_182322.jpg,
20190401_182301.jpg, Hundattack 14-19.pdf

Hej! Vi har skrivit ner händelsen och händelserna vi varit med om gällande grannens jakthundar i
ett dokument.
Vi har dokument från polisanmälan och alla veterinärrapporter från 2017 års hundattack. Vi har
ännu ej mottagit måndagens veterinärrapport.
Hör av dig om vilka du är intresserad av så kompletterar vi.
Vårt diarienummer hos polisen är:5000-K385972-19
I detta mail bifogas foton från måndagens attack och dokument med vår redogörelse. Foton från
attacken 2017 kommer i ett separat mail.
Hör av dig så fort ni bestämt ärendets diarienummer.
Mvh Margareta och Lars Krunegård
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Krunegård
Umeå-Brattby 11, 6:12

Lars och Margareta Krunegård
Umeå-Brattby 11
905 93 Umeå
070-5951838 Margareta, 070-3816824 Lars
krunis75@gmail.com, lars.krunegard@gmail.com

ㅡ
15/6 2017

Hundattack av Sandgrens jakthund ‘Skott’.
1 tacka avlivas på plats. 6 tackor får smärtstillande, sårvård och sutur på
plats i sommarhagen av Ida Askerfelt från Vännäs veterinärstation. Hon
får använda all suturtråd hon har i bilen!
Händelsen anmäls till polisen. Patrull i radiobil kommer till platsen och
dokumenterar. Kontakt tas med Ulf Bomgren som var den som anmälde
händelsen till oss djurägare för att reda ut händelseförloppet. Dispyt
uppstår och polis åker hem till Ulf för att få en tydlig redogörelse. Vi får
återkoppling från polisen när de är klar med samtalet. Ärendet lämnas
över till handläggaren att besluta om ärendet ska tas vidare.
Diarienumret var: 5000-K737657-17

ㅡ
Efterföljder

2 veckor senare
ringer hundägaren själv och be om ursäkt,

samma dag som rapporten från polisen dimper ner i brevlådan och talar
om att ärendet om “Lagen om tillsyn av hund och katt” avslutats och att
ingen förundersökning inleds.
Hundägare Sten ber om ursäkt för det som hänt och menar på att han
inte hört av sig tidigare pga strul med mobiltelefonen. Han försäkrar oss
om att vi inte behöver vara oroliga för barnen, att hunden aldrig skulle
ge sig på dem. Vi känner oss inte trygga med det. Vi får inget svar om
hunden är kvar.

Fåren
sjukvård under hela sommaren

Konsekvenserna för oss som djurägare blev att sommarens planeringar
fick ställas in och ändras om. Vi blev delegerade av veterinärerna att ge
sprutor 2ggr/dag. Tyvärr hjälpte inte antibiotikan första omgången på
alla djur utan vi fick göra ny behandling. Sårtvätt och omläggningar
präglade hela sommaren.
Tackorna var dräktiga och av förväntade 14 lamm blev det 4. Det blödde
och kom konstiga flytningar och det gissar vi är foster som
tillbakabildats. Ingen kunde ge tydliga svar på det. Det blev en ny sväng
med hjälp från veterinären för att hjälpa tackorna med sina åkommor
som vi kopplar till traumat de upplevt.
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Försäkringen
klart i början av 2018

Hundägaren har stått sitt ekonomiska ansvar och försäkringen har fallit
ut så det blev avklarat i början av 2018. Inget att anmärka på.

ㅡ
Konsekvenser

Rädslan
kan vi verkligen ha får?

Detta hände 2017 och påverkade oss alla som ett trauma och en chock.
Det tog tid för både oss och djuren att repa sig från detta.
Ur detta har det krupit fram en oro att det ska hända igen. Vi känner oss
begränsade på vår gård och på våra egna marker. Vi kände inte att vi
kunde ha fåren på samma bete året efter, 2018. Det kändes för otryggt.
Då hör till saken att denna mark har en gång varit mer som ett naturbete
och vi har ända sedan vi flyttat till gården haft för avsikt att återställa
detta och skapa en betesmiljö som främjar örter och allt som kommer
därtill. Sakta har vi tagit små steg mot detta mål och känt en glädje över
arbetet. Dessa drömmar raserades brutalt i och med detta. Enbart
röjning når ju inte målet utan det krävs ju betesdjur.
Tankarna flög ju också genom huvudet om man själv hade blivit
attackerad om man funnits på plats för att avvärja attacken. Tänk om
barnen hade varit där, just då?

ㅡ
skärtorsdag 2018

Vi hade precis kommit hem från jobb och skola och hängt av oss i hallen
när barnen ropar:- Mamma, mamma! Det är en hund i hagen!
Jag och barnen sprang ut och såg en jakthund i hagen. Nu är det vinter
och skare. Hunden har tagit sig över järnvägen, över fårstängslet och in i
hagen på snön. Nu har vi alltså en hund i vinterhagen som borde vara
skyddad. Fåren var ok och stod och tryckte längst in i lösdriften. Hunden
lommade iväg tillbaka över bullervallen och järnvägen. Vi efter. Vi
knackade på hemma hos Sandgrens och Solveig öppnade. Hon förnekade
att det var hennes hund som varit lös. Våra eftersökningar av spår visade
att de ledde hem till deras gård. Denna gång fick vi inte svar på vems
hund det var och ingen olycka hände, ingen anmälan kunde göras men...
...vi valde att inte låta betäcka fåren hösten 2018 för vi kände oss osäkra
på om vi vågade. Hur ska vi göra? Tänk om hunden kommer igen? Det
trauma vi upplevde på plats efter attacken var så svår och jobbig att det
har tagit enormt mycket på krafterna. Och nu har vi haft besök under
vintern.
Vi känner oss helt oskyddade.
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ㅡ
1/4-2019

Å så händer det som inte får hända igen.
Samma ägare, en annan hund.

Lars får ett telefonsamtal från Solveig kl 14:04. Hon ber om ursäkt för att
hennes hund har varit i vår fårhage igen. Hon berättar att ett får var
skadat.
-Så du måste nog ringa veterinären.
Lars undrar om hon var kvar där och om hon tittat till de andra djuren?
-Näe, det hade hon inte. Fåren kände ju inte henne så hon ville inte
stressa dem ännu mer, så hon hade tagit hunden och gått hem och sen
ringt till Lars.
När Margareta kommer hem är ingen där, ingen hundägare som tar sitt
ansvar och ringer veterinären själv och väntar kvar på platsen.
Fåren är så skadade att Margareta bedömer på en gång att 3 måste
avlivas. Det är blod på plasten in till lösdriften. Fåren har både färskt och
torkat blod överallt på kropparna, allihop. En tacka ligger ner och kämpar
för livet, de andra står tätt och trycker längst in i utrymmet. Väggarna är
kletade med blod. Ullen är så röd att jag funderar hur jag ska kunna tvätta
dem. Hade de redan varit klippta så hade förödelsen varit obeskrivbar.
När veterinären kommer får de smärtstillande. Efter genomgång av fåren
så konstaterar vi att de måste avlivas en efter en pga av att skadorna är
så allvarliga.
När alla djur var avlivade och veterinären åkt så ringde vi upp Solveig och
var ärliga med vad vi tycker. Vi anser att de ska avliva hunden. Vi frågade
om det var samma individ som 2017. Det var det inte. På svaret om
hunden ‘Skott’ som attackerade 2017 är kvar så tvekade hon först men sa
sedan att den lever.
För oss är det obegripligt att ha kvar en hund som attackerat får på det
sätt som ‘Skott’ gjorde och nu har de alltså 2 hundar av samma kaliber i
sin ägo.
Vi var tydliga med att vi tänker gå vidare med detta och låta
Länsstyrelsen se över lagen om vad som är rimligt i detta fall.
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ㅡ
Vad händer nu?

Rädslan
inte trygg på sin egen gård

Vi är uppriktigt oroliga för vår säkerhet på vår egen gård. Vi kan inte värja
oss mot hundar av denna kaliber. För oss är de ‘mördarmaskiner’.
Kvar på gården är nu vår familj med 2 vuxna och 3 barn. Vi har höns,
kaniner och katt. Vem blir attackerad nästa gång? Hundrädda barn som
springer och triggar jaktinstinkten hos hunden eller hönsen som nu inte
kan vara frigående längre pga av detta. Eller kommer hunden välta
kaninburen, eller jaga katten?
Vi har flera fall i byn där grannar mött dessa hundar och ägare som inte
har kontroll på hundarna. Hundarna har slitit sig och anfallit andra
hundar. Efter attacken 2017 var det några grannar som uttryckte sig med
att “tänk om” de anmält Sandgrens för de incidenter de varit med om. -Då
kanske detta aldrig hade hänt. För någonstans har många runtomkring i
byn fått uppleva att Sandgren inte har koll på sina hundar.
Under de 13 år vi har bott här har vi haft minst ett besök per år av deras
hundar.
När vi hade häst så kom en hund in i hagen sommaren 2008. Hunden stod
och gjorde ståndskall 1-2 meter framför hästen. Jag var höggravid och
kunde pga av detta inte undsätta min häst eller fånga hunden. Mitt då
snart tvååriga barn fick jag snabbt se till att få inomhus. Jag ringde Sten
som kom och hämtade hunden.
Efter denna händelse har vi haft besök av deras hundar minst 1 gång per
år, ofta fler.

Sandgrens ansvar som hundägare är obefintligt när dessa hundar
rymmer/sliter sig från gården gång på gång. Det är förenat med stor fara
att möta dem i skogen då ägarna blir omkulldragna av sina hundar.
Vi anser också att Sandgrens uppfostran av hundarna är under all kritik.
För hur kommer det sig att de ska jaga upp byten att attackera så fort de
kommer lös! Det vi hört är att dessa hundar är “championhundar” inom
svensk avel. Stämmer det? Hur kan det vara ok att avla vidare på dessa
individer?
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ㅡ
Vem går först?

Lantbrukets djur
eller jakthundarna

Det är uppenbart att vi inte kan ha någon djurhållning som innefattar får
så länge Sandgrens har sina jakthundar. Vi är begränsade i vårt företag
och våra drömmar.
Efter attacken 2017 förstod vi att lagen är på vår sida när det gäller att
beskydda våra djur. Vi har tydligen rätta att avliva en attackerande hund
inom våra ägor. Hur kommer det sig att denna rätt att avliva hunden inte
följer med hunden efter att olyckan är skedd. Faktumet är ju att hunden
orsakat döda djur.
Hur många djur får en hund orsaka skada/ död innan den själv avlivas?
Hur viktiga är lantbrukets djur jämfört med jakthundar som orsakar
skada? Hur vill Sverige ha det? Vad säger lagen?
Till vilket pris får en hundägare vara hundägare?

Paret Sandgren ska inte under några omständigheter
äga/föda upp eller hålla hundar. De har förverkat sin rätt till
detta.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

"Margareta Krunegård" <krunis75@gmail.com>
Fri, 5 Apr 2019 11:54:10 +0100
"Selberg Joel" <Joel.Selberg@lansstyrelsen.se>
kompletterande foton från Krunegård
hund i hagen.jpg

Hej!
Vi har foto på hunden som var i vår fårhage skärtorsdagen 2018.
Bifogar fotot.
Mvh Margareta och Lars Krunegård
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Margareta Krunegård" <krunis75@gmail.com>
Mon, 8 Apr 2019 18:23:52 +0100
"Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Frågor gällande Diarienr 287-3258-2019

Hej Elina!
Fick veta via mail från Joel att du tar dig an vårt ärende.
Såg att nästa steg var att kontakta hundägaren.
Vi önskar få svar på frågor.
1)Förra gången 2017 fick vi aldrig veta hur hela händelseförloppet gick till. Kan de svara på det
så hade det lättat på tankar och funderingar kring detta.
2)Men just nu i detta fall så vill vi veta på vilket sätt hunden slitit sig från långlinan. Var det på
en skidtur eller var det från gården?
3) Varför stannade hon inte kvar hos fåren och ringde veterinär själv?
4) Varför är förra hunden Skott kvar med tanke på vad den orsakade?
5)Hur många hundar har de på gården?
a)Hur är det med deras uppfödning? Ingår de i Svensk Avel med dessa individer?
b)Vem registrerar isåfall att hundarna agerat mot får som de gjort?
Ring om du har frågor.
070-3816824, 070-5951838
Mvh Margareta och Lars Krunegård
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Margareta Krunegård" <krunis75@gmail.com>
Mon, 8 Apr 2019 18:36:10 +0100
"Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
del 2 bilder 2017 diarienr 287-3258-2019

00013-avlivad
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

"Margareta Krunegård" <krunis75@gmail.com>
Mon, 8 Apr 2019 19:25:54 +0100
"Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
pdf 2017 skador på Krungårds får Diarienr 287-3258-2019
20170615- Jakthundens skador på Krunegårds får.pdf

Här kommer ett nytt försök på dokumenteringen från 2017.
/Margareta
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20170615- Jakthundens skador på Krunegårds får.

Fårhusets bädd har rivits ut på marken. Detta hade varit tungt för oss med bara händerna.
Det ser ut som om hunden har dragit ut ett får på marken.
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00013- avlivad
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00005 har fått sy fast sitt vänstra öra

Page 39 of 65

00006 har sytt på huvudet
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00616 har bl a sytt höger bak, 3 stora sår, huden hade lossnat långt uppå ryggen.
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00001 hade skador på huvudet och på benen
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00913 -sår på vänster bak

000617 foton på såren i ansiktet
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Sjölander Elina"
Tue, 9 Apr 2019 13:02:35 +0100
"'djurskydd.nationell@polisen.se'" <djurskydd.nationell@polisen.se>
Begäran om djurärende

Länsstyrelsen begär ut handlingar med stöd av 9 a § förordningen
(2007:1240) om tillsyn över hundar
Begäran avser:
Namn: Sten Arne Sandgren och Solveig Larsson
Per.nr:
och
(hela personnumret utan bindestreck enligt: ååååmmddxxxx)

Tidsperiod: 2016-01-01 – 2019-04-09
(enligt: åååå-mm-dd)

Handlingar/uppgifter som efterfrågas är tidigare utfärdade
förelägganden/förbud/erinran/skrivelser eller andra förvaltningsrättsliga åtgärder enligt lag om
tillsyn över hundar och katter.
Inklusive:
(sätt ett kryss efter aktuell handlingstyp nedan)
Brottsanmälan: x
Kommunicering med eventuella inkomna yttranden: x
Uppgift om eventuella överklagande och i förekommande fall domslut: x
Beslut om omhändertagande av hund och i förekommande fall besiktningsprotokoll: x

Handlingar/uppgifter sänds till:
Länsstyrelse: Länsstyrelsen Västerbotten
Handläggare: Elina Sjölander
E-postadress: elina.sjolander@lansstyrelsen.se
Kontaktuppgifter: 010-225 42 76
Med vänlig hälsning
____________________________________
Elina Sjölander
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se
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Nya ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress vasterbotten@lansstyrelsen.se.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"djurskydd.nationell@polisen.se" <djurskydd.nationell@polisen.se>
Tue, 9 Apr 2019 14:34:32 +0100
"Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
SV: Begäran om djurärende

Hej!
Slagningar har utförts i polisens kriminaldiarium och allmänna diarium för att hitta tidigare eventuella
anmälningar/förelägganden/ förbud enligt lagen (2007:115) om tillsyn över hundar och katter.
Ingen tidigare förekomst funnen på efterfrågade personer, Sten Arne Sandgren och Solveig Larsson,

och

.

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

Från: Sjölander Elina [mailto:elina.sjolander@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 9 april 2019 14:03
Till: Djurskydd Nationell
Ämne: Begäran om djurärende

Länsstyrelsen begär ut handlingar med stöd av 9 a § förordningen
(2007:1240) om tillsyn över hundar
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Begäran avser:
Namn: Sten Arne Sandgren och Solveig Larsson
Per.nr:
och
(hela personnumret utan bindestreck enligt: ååååmmddxxxx)

Tidsperiod: 2016-01-01 – 2019-04-09
(enligt: åååå-mm-dd)

Handlingar/uppgifter som efterfrågas är tidigare utfärdade
förelägganden/förbud/erinran/skrivelser eller andra förvaltningsrättsliga åtgärder enligt lag om
tillsyn över hundar och katter.
Inklusive:
(sätt ett kryss efter aktuell handlingstyp nedan)
Brottsanmälan: x
Kommunicering med eventuella inkomna yttranden: x
Uppgift om eventuella överklagande och i förekommande fall domslut: x
Beslut om omhändertagande av hund och i förekommande fall besiktningsprotokoll: x

Handlingar/uppgifter sänds till:
Länsstyrelse: Länsstyrelsen Västerbotten
Handläggare: Elina Sjölander
E-postadress: elina.sjolander@lansstyrelsen.se
Kontaktuppgifter: 010-225 42 76
Med vänlig hälsning
____________________________________
Elina Sjölander
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Nya ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress vasterbotten@lansstyrelsen.se.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Sjölander Elina"
Wed, 10 Apr 2019 11:28:43 +0100
"'registrator.nord@polisen.se'" <registrator.nord@polisen.se>
Begäran om handlingar

Hej!
Jag vill ha ut handlingar i ärende 5000-K737657-17 gällande hundattack mot Lars och Margareta
Krunegårds får.
Jag undrar också om det finns fler ärenden gällande den händelsen, brottsärende eller ärende gällande
lagen om tillsyn av hundar och katter?
Med vänlig hälsning
____________________________________
Elina Sjölander
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Nya ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress vasterbotten@lansstyrelsen.se.
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Sid 1 ( 1)

2019-04-10
Djurregisterenheten

SANDGREN STEN ARNE

Utdrag ur centrala hundregistret

GUBBÖLE 325
90593 UMEÅ

Pers.nr /Org.nr

Färg

Födelsedat.

Reg.dat

1

2009-08-09

2015-12-02 TREFÄRGAD

JÄMTHUND

1

2008-02-09

2008-04-07 GRÅ

752098100498230

JÄMTHUND

2

2010-04-09

2015-12-02 GRÅ

REX GUBBÖLE

752015900017208

BLANDRAS

1

2018-12-14

2019-03-30 GRÅ

SKOTT

752097800150624

JÄMTHUND

1

2015-05-30

2015-12-02 GRÅ

Kön

Chipid

Ras

FIX

752098100432786

HAMILTONSTÖVARE

LORD

977200007176573

NITA

Tångid

Tilltalsnamn

Kön 1 = HANE

2 = TIK
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Sid 1 ( 1)

2019-04-10
Djurregisterenheten

LARSSON SOLVEIG

Utdrag ur centrala hundregistret

GUBBÖLE 325
90593 UMEÅ

Pers.nr /Org.nr

Tångid

Reg.dat

1

2014-02-10

2015-12-02 GRÅ

JÄMTHUND

2

2015-05-30

2015-12-02 GRÅ

752015900017265

BLANDRAS

1

2018-12-14

2019-03-30 GRÅ

752098100632213

JÄMTHUND

1

2013-05-20

2013-07-25 GRÅ

Ras

KARO

968000010168991

SLOVENSKÝ HRUBOSRSTY
STAVAC

KITA

752097800143427

KÄCK GUBBÖLE
NYBODAS A TUCK

Kön 1 = HANE

2 = TIK

Färg

Födelsedat.

Kön

Chipid

Tilltalsnamn
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

"sanna.sjodin@polisen.se" <sanna.sjodin@polisen.se>
Wed, 10 Apr 2019 14:46:40 +0100
"Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
SV: Begäran om handlingar
report[1].pdf

Hej,
Bifogar ärende K737657-17, där fattades beslut att ej inleda förundersökning 2017-06-15.
I övrigt ger slagningar inget resultat på nedan angivna personer.
Vänliga hälsningar,
_______________________________
Sanna Sjödin
Handläggare
Rättsavdelningen/Rättstillämpning Nord
sanna.sjodin@polisen.se
Tel: 010-568 36 21
Polismyndigheten
Box 50135
973 24 Luleå
Besök: Skeppsbrogatan 37 Luleå
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

Från: Sjölander Elina [mailto:elina.sjolander@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 10 april 2019 15:23
Till: Sanna Sjödin
Ämne: SV: Begäran om handlingar

Ja precis, Sten Sandgren

och Solveig Larsson

Med vänlig hälsning
____________________________________
Elina Sjölander
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Nya ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Från: sanna.sjodin@polisen.se [mailto:sanna.sjodin@polisen.se]
Skickat: den 10 april 2019 15:21
Till: Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne: SV: Begäran om handlingar
Hej igen Elina,
Rättelse: jag förmodar att den ni utreder är den misstänkta i K737657-17 och att det är honom ni vill att
vi ska söka på?
Vänliga hälsningar,
_______________________________
Sanna Sjödin
Handläggare
Rättsavdelningen/Rättstillämpning Nord
sanna.sjodin@polisen.se
Tel: 010-568 36 21
Polismyndigheten
Box 50135
973 24 Luleå
Besök: Skeppsbrogatan 37 Luleå
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

Från: Sanna Sjödin
Skickat: den 10 april 2019 15:13
Till: 'elina.sjolander@lansstyrelsen.se'
Ämne: SV: Begäran om handlingar

Hej Elina,
För att kunna söka på eventuella övriga ärenden skulle jag behöva Lars och Margaretas personnummer
om du har dessa?
Vänliga hälsningar,
_______________________________

Page 53 of 65

Sanna Sjödin
Handläggare
Rättsavdelningen/Rättstillämpning Nord
sanna.sjodin@polisen.se
Tel: 010-568 36 21
Polismyndigheten
Box 50135
973 24 Luleå
Besök: Skeppsbrogatan 37 Luleå
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

Från: Sjölander Elina [mailto:elina.sjolander@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 10 april 2019 12:29
Till: Polismyndigheten registrator Nord
Ämne: Begäran om handlingar

Hej!
Jag vill ha ut handlingar i ärende 5000-K737657-17 gällande hundattack mot Lars och Margareta
Krunegårds får.
Jag undrar också om det finns fler ärenden gällande den händelsen, brottsärende eller ärende gällande
lagen om tillsyn av hundar och katter?
Med vänlig hälsning
____________________________________
Elina Sjölander
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Nya ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress vasterbotten@lansstyrelsen.se.
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Förhör med Bomgren, Ulf; 2017-06-15 18:00 diarienr: 5000-K737657-17

5

Ulf säger att det måste ha varit när Sten lastade in väskorna i bilen. Han tror att dörren måste
ha stått på glänt och att hunden smet ut.
Uppläst och godkänt.
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Yttrande till ärende med Diarienr är 287-3258-2019
Hej,
Min önskan är att komma in med ett yttrande till ovanstående
ärende med anledning av att jag vill hänvisa till att omnämnd
hundägare även har brustit i sin tillsyn av hundarna vid rastning då de
vid upprepade tillfällen slitit sig och attackerat djur.
Jag har själv varit med om två händelser då hundägaren haft
bristfällig uppsikt över sin hund/hundar. Ett tillfälle har hund som
varit lös i skogen försökt bita sig fast i bakbenet på häst vid ridtur där
jag fått förhindrat olycka genom att med hjälp av ridpiska fredat mig
själv och häst.
Efter denna händelse har jag inte vågat rida utan att ha med mig en
piska.
Vid ett annat tillfälle har hundägaren åkt skidor och när jag kom
gående med min hund så har hundarna dragit ägaren släpandes på
mage för att försöka attackera min hund. Jag fick då tag i en av
hundarna men den andra bet sig fast i bakbenet på min hund som
fick sårskador och hälta som följd.
Jag har inte polisanmält händelserna. Jag vill genom detta yttrande
påvisa att ägaren vid upprepande gånger brustit i sin översikt av
hund/hundar. Så att det framgår att det inte är en engångsföreteelse.
Mvh
Ann-Sofie Folkesson, Umeå-Brattby 21, 905 93 Umeå
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TJÄNSTEANTECKNING
Utskriftdatum/tid

Sida

2019-07-15 00:00

1

Verksamhetskod

287

Nummer

3258-2019-15

Rubrik

Tjänsteanteckning om förordnande att handlägga ärendet

Datum

2019-05-02

Initierare

Länsstyrelsen Västerbotten

Handläggare

Elina Sjölander

Tjänsteanteckning
Handläggare vid Länsstyrelsen i Norrbottens län förordnas att handlägga ärendet enligt beslut i ärende
4092-2019.

Elina Sjölander
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Margareta Krunegård" <krunis75@gmail.com>
Sun, 12 May 2019 16:08:50 +0100
"Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Krunegård diarienr: 287-3258-2019

Hej Elina!
Hur går det med vårt ärende?
Det har framkommit nya uppgifter som jag vill förmedla till dig.
I helgen var min man Lars förbi Sten Sandgren med räkningen från Djurtransporten. Under
samtalet berättar Sten att det var hunden Skott som attackerade våra får 2019. Är det sant så
innebär det att Solveig ljög för oss. Hon sa att det var en annan hund än Skott som attackerat 1/419. Men hon nämnde att Skott fanns kvar.
Efter incidenten med Bäckvalls hund som är kopplad till vårt ärende har vi fått vetskap om att 2
hundar ska vara avlivade. Enligt Fredrik (som Lars pratat med) ska uppgiften vara konfirmerad.
Hur är det bevisat? Inga namn har delgivits oss på hundarna. Vilka hundar är avlivade?
Kan vi få del av ärendet hittills? Har vi möjlighet att få läsa de utsagor som är kopplade till vårt
ärende? Isåfall: hur begär vi tillstånd till det?
Mvh Margareta och Lars Krunegård

Page 63 of 65

Komplettering till pågående ärende gällande Jämthundar i Umeå
Inkom 15/5-2019
Helene Strömsten (mobilnr: 070- 209 38 27) ringer in och meddelar att hon är orolig för vad som kan
hända med hennes får och lamm då de nu ska ut på bete snart.

Hon berättar vidare att hon och hennes dotter var med om en obehaglig händelse vinter 2018 då
dessa hundar och djurhållaren var inblandad.
Helene körde sin häst och dottern red en häst i skogen då kvinnan kom på skidor med två av
hundarna. Helene och dottern stannade vilket även kvinnan gjorde med sina hundar. Då vägen var
smal funderade Helen om det ens var möjligt att passera. Kvinnan med hundarna var väldigt stressad
och kämpar med att hålla hundar och säger:
-

Skynda er förbi, jag orkar inte hålla hundarna.

Helen och dottern lyckades ta sig förbi.
Helene berättar att paret har en äldre hund som tagit får tidigare, för kanske 2 år sedan finns kvar
och att paret sysslar med uppfödning. Hon är fundersam på om avelsarbetet är genomtänkt vad det
gäller hundarnas mentalitet osv. Är hundarna lämpliga att avla på?
Helene meddelar att det är ok att ringa henne om länsstyrelsen behöver mer uppgifter.

Laila Nordlund
Djurskyddshandläggare
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