Diarienummer

Anmälan på bristande djurhållning

287-8475-2019

Anmälaren
Samtal inkommit datum:
Anmälan från:

2019-10-02
allmänhet

Namn på anmälaren:

Lars Krunegård

veterinär

annan än allmänhet eller veterinär

Handläggare (mottaget av): Mikael
Person som anmälan riktas emot
Namn, adress, ort till
Sten Sandberg
person som anmälan riktas Gubböle 325
emot:

905 93 Umeå

Plats för djurhållningen,
om annan är djurhållarens
adress:
Ev vägbeskrivning
Uppgifter om djurhållningen
Djurslag (och ras):

Jämthund

1
Djuren är utomhus
Djuren är inomhus
En av Sten Sandgrens hundar har varit lös och jagat kalvar och kvigor i
en hage. Hunden har inte skadat något djur men skrämt upp dessa
på vilket sätt har djuren det ordentligt.
Antal djur som berörs:
Redogörelse vad som
djurhållaren bryter emot,
dåligt:

Har anmälaren sett det
själv?
När missförhållandena
uppdagades och när det
iakttogs senast:
Särskilda förhållanden
Om särskilda förhållanden
finns som vi bör beakta:
Om anmälaren själv eller
någon annan har talat med
djurhållaren och vad
djurhållaren i så fall sagt:
Övrigt

Tidigare 287 ärende 4092-19

Ver.2018-01-14//ES
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Underrättelse

1(2)

Datum

Ärendebeteckning

2019-11-22

287-8475-2019
Arkivbeteckning

287
Sten Sandberg
Gubböle 325
905 93 Umeå
Solveig Larsson
Gubböle 325
905 93 Umeå

Underrättelse inför beslut
Länsstyrelsen utreder om det finns skäl att besluta om föreläggande
och/eller förbud enligt 8 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter avseende din hundhållning för att förebygga skada eller avsevärd
olägenhet.
Bifogade handlingar och uppgifter kommer att vara underlag för
Länsstyrelsens beslut.
Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får du nu tillfälle att yttra dig i ärendet.
Ditt yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 9 december
2019.
Lämna gärna ditt yttrande via vår e-tjänst, på
http://www.lansstyrelsen.se/sv/e-tjanster. Det kommer då automatiskt in i
ditt ärende och vi kan hantera det snabbare. Du får också direkt en
bekräftelse på att vi har tagit emot yttrandet. I e-tjänsten anger du
Länsstyrelsen Västerbotten samt ärendets diarienummer 4092-2019.
Du kan även skicka yttrandet till Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå,
eller per e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange ärendets
diarienummer på ditt yttrande.
När tiden för yttrande har löpt ut kommer Länsstyrelsen att fatta sitt beslut,
även om du inte har yttrat dig.

Djurskyddshandläggare Jaana Malmberg

Bilagor
Följande handlingar i ärende med diarienummer 287-3258-2019


Tjänsteanteckning 3258-2019-2



Krunegårds anmälan daterad 4 april 2019.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Landsbygdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254276

Fax 010-225 41 10
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vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen
Västerbotten

Underrättelse

2

Datum

Ärendebeteckning

2019-

287-8475-2019



Foto på hunden daterad 5 April 2019



Samtliga handlingar i ärende K737657-17 från polismyndigheten,
daterade 2017-06-15



Yttrande med diarienummer 3258-2019



Komplettering daterad 12 maj 2019



Komplettering inkommen 15/5-2019

Följande handlingar i ärende med diarienummer 287-4092-2019


Anmälan från polismyndigheten daterad 29 april 2019



Tjänsteanteckning 4092-2019-2



Utdrag veterinärjournal

Följande handlingar i ärende med diarienummer 287-4131-2019


Anmälan från polismyndigheten daterad 30 april 2019

Följande handlingar i ärende med diarienummer 287-8475-2019


Anmälan daterad 2019-10-02

Följande handlingar i ärende med diarienummer 287-9026-2019


Anmälan daterad 2019-10-20

Följande handlingar i ärende med diarienummer 287-9221-2019
Anmälan från polismyndigheten daterad 2019-10-24
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TJÄNSTEANTECKNING
Utskriftdatum/tid

Sida

2020-01-16 00:00

1

Verksamhetskod

287

Nummer

8475-2019-3

Rubrik

Tjänsteanteckning om tillägg till underrättelse

Datum

2019-12-03

Initierare

Länsstyrelsen Västerbotten

Handläggare

Elina Sjölander

Tjänsteanteckning
Ett tillägg till underrättelsen, bilaga enligt nedan, är utskickad till hundhållarna den 3 december 2019.
• Anmälan inkommen 17 november med diarienummer 9970-2019
Jaana Malmberg
Djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Page 4 of 27

2019-12-05

Länsstyrelsen
Västerbotten
-

Ink.

Länsstyrelsen i Västerbotten

2019 12- 06

Jaana Malmberg
Dnt 287-8475-2019
901 86 Umeå

Svar underrättelse inför beslut 287-8475-2019

Undertecknad tackar för möjlighet att få yttra mig i rubricerat ärende och lämnar följande
information. När det gäller handlingar med diarienummer 287-3258-2019, 287-4092-2019
samt 287-4131-2019 hänvisas till 19 sidor underlag med svar på frågor, numrerade bilagor
samt beslut i ärendet som bifogas.
Avseende ärende 287-8475-2019. Hunden kopplas upp omgående utan att någon åverkan
skett. Noterar att djurägare inte funnit orsak att anmäla ärendet och att det är lovlig tid för
jaktprov på älg.
Avseende ärende. 287 -9026-2019.. Undertecknad har ingen kännedom om denna händelse
och vill påpeka att stövare är en tämligen vanlig hundras och flera stövare finns i närområdet
som används för jakt. 20 oktober sker jakt efter hare och räv, varvid både drevdjur och hund
kan ha hamnat inom byn.
Avseende ärende 287- 9221-2019. Hund i kraftig pälsfållning lyckas skaka av sig halsband.
Hunden efterföljs omgående och har passerat en person, som uppger att hon har löptik med
sig, vilket lockar till sig jämthunden.. Hunden kopplas efter att ha varit lös ca 10 min. Åtgärd
är gjord med mer åtsittande halsband på hunden.
Med vänlig hälsning

Sten Sandgren
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cfb
Underrättelse

1(2)

Datum

Ärendebeteckning

2019-05-16

287-4092-2019

Länsstyrelsen
Västerbotten

Arkivbeteckning

287
Sten Sandberg
Gubbö le 325
905 93 Umeå

äskevbotten
7.Tiä -12- 0 B

Solveig Larsson
Gubböle 325
905 93 Umeå

Underrättelse inför beslut
Länsstyrelsen utreder om det finns skäl att besluta om föreläggande
och/eller förbud enligt 8 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter avseende din hundhållning för att förebygga skada eller avsevärd
olägenhet. Länsstyrelsen utreder även om det finns skäl att besluta om
omhändertagande av din hund/dina hundar enligt 11 § lagen om tillsyn över
hundar och katter för att hindra att den/de orsakar skada eller avsevärd
olägenhet.
Bifogade handlingar och uppgifter kommer att vara underlag för
Länsstyrelsens beslut.
Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan far du nu tillfälle att yttra dig i ärendet.
Ditt yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 3 juni 2019.
Länsstyrelsen vill särskilt ha svar på följande frågor:
1. Vilka hundar har varit inblandade i de olika incidenterna? Med
incidenter menas tillfällena då hundar har rivit far samt när Annas
hund blev angripen.
2. Berätta med egna ord om incidenterna som har hänt.
• 3. Finns det orsaker till varför hundarna har kommit lös?
4. Hålls hundarna lösa? Finns det inhägnader på fastigheten? Hålls
hundarna kvar inom inhägnaderna?
5. Vad har ni vidtagit för åtgärder för att incidenter inte ska inträffa
igen?
6. Enligt uppgift, har ni svårt att hålla hundarna trots koppel. Vad har
ni vidtagit för åtgärder gällande detta?
7. Hur rastas/motioneras hundarna? Rastas flera hundar samtidigt?
Används koppel/halsband/ munkorg eller annan utrustning? Vem
rastar vilka hundar?
8. Har ni täckt de kostnader som de andra djurhållarna har haft i
samband med händelserna?

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B
Landsbygdsenheten
901 86 UMEÅ

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254276

Fax 010-225 41 10
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vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

2019-06-16

Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstvrelsen Västerbotten

2019 -12- 06

Ärende dnr 4092-2019
901 86 Umeå

8415- 2019

Svar underrättelse 287-4092-2019

Undertecknad lämnar följande svar till underrättelse 287-4092-2019. Först vill jag tacka för
att uppskov med svar lämnades till 20 juni 2019 och djupt beklaga de inträffade incidenterna
som orsakat lidande för andra och även drabbat undertecknad och maka känslomässigt.
Undertecknad med maka försöker säkerställa att dylika tragiska olyckor inte upprepas.
Svar lämnas på de frågor Länsstyrelsen särskilt önskar svar på enligt nedan.
Fråga 1:
Hund som orsakat incident 1 och incident 2 (rivit får) var SE40725/2015 Skott Gubböle.
Hundar som orsakat incident 3 (Annas hund) var SE 40725/2015 Skott Gubböle samt SE
32896/2010 Fäbokälens Nita.

Fråga 2:
Incident 1 — Skott lyckades smita ut genom ytterdörr i bostadshus och orsakade incident med
får. På grund av resa hanterades incident av anställd.
Incident 2- Skott kom på något sätt lös ur väggfåste med 6 m plastad vajerlina i halsband från
baksida bostadshus. Hunden försvann på skarsnö ner mot älven och eftersök startade
omgående först efter väg och därefter med skidor. Hund återfanns med lina i fårhage.
Incident 3 — Skott och Nita kom lös vid uppkoppling för träning från gemensam rasthage.
Övriga 3 hundar i rasthagen hann tas fast och behölls i gemensam rasthage. Eftersök startade
omgående men incident skedde före hundar hann kopplas.

Fråga 3:
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Incident 1: Den troliga orsaken var att ytterdörr bostadshus hade av okänd anledning inte
fullständigt gått i lås.
Incident 2: Plastad stålvajer har av okänd anledning vridits ur spiralkrok på baksida
bostadshus som fungerat utan anmärkning i många år. Hund eftersöktes omgående både efter
väg mot fårhus och därefter på skidor på skare först ner mot älven då det var troligt att hund
med lina fastnat i bäckslänt med ris och träd.. Därefter kontroll vid fårhus, och incident
uppdagas, hund tas omgående fast, tas därifrån och djurägare meddelas per telefon.
Incident 3: Incident uppstod på grund av att ordinarie hantering var ur funktion genom att det
kombinerade pannrum/garage och hundsluss brunnit upp 8 april 2019 och under
återuppbyggnad av byggnaden tvingas nytt hanteringssätt vid träning göras. I detta fall skulle
hund kopplas upp från gemensam hundhage för träning. Hundarna uppskattar mycket träning
och blir engagerade när de ser träningskläder och tränings selar. Skott samt Nita kom lös i
samband med uppkoppling i den gemensamma hagen. Direkt påbörjas sökning men incident
hann ske före hundar hann uppkopplas.

Fråga 4:
Gårdens vuxna hundar är ständigt kopplade när de hanteras eller konditionstränas. Det innebär
flera tusen uppkopplingar per år genom att kopplade hundar tränas/flyttas mellan individuell
hundgård/gemensam hundrastgård och eller bostadshus dagligen.
När jakt eller jaktträning sker är hundar försedda med 2 hundpejlingssystem, Garmin och
Ultracom och är under ständig uppsikt via de systemen. Jaktträning sker inte av gårdens
jakthundar i Gubböle på grund av närhet till E12 samt järnväg (Botniabanan). Vid jakt när
gårdens hundar deltar informeras genom skyltning och en person är ständigt avdelad att kunna
ta fast hund på grund av risker med E12 och järnväg.
Hundarna har 6 åtskilda hundgårdar, 2.10 m högt svetsat styvt nät med maskor på ca 5 cm,
med innevilo- och matplats och uterastgård. Därtill finns en större gemensam rastgård
nedanför bostadshus med 2.10 m högt viltstängsel med 20 cm maska, som har 0.15 m invik,
dvs är 1.95 m högt, där flera hundar rastas samtidigt. För god social kontakt vistas minst en
hund inomhus i bostaden nattetid, i vissa fall alla hundar (vid åska/ nyårsnatt).
Vid kraftigt snödjup har tidigare vissa hundar lyckats klättra ur åtskild hundgård och därför
har armeringsmatta monterats över hela/delar av hundgårdarna Rr några år sedan varefter det
upphört. Inga hundar har tagit sig ur den gemensamma hundgården.

Fråga 5:
Incident 1: Automatisk dörrstängare genomgicks samt spändes och låsfunktion kontrollerades
så funktion var fullgod.
Incident 2: Väggfäste, som fungerat i flera år, förstärktes ytterligare. Hunden hade 6 m plastad
vajerlina fastsatt i halsband när den åter kopplades i farhage. Hunden avlivades 190430.
Incident 3: Arbetssätt byttes och inga hundar tas från gemensam hundgård till träning I
dagsläget tas enskild hund från åtskild hundgård till bostad före träning för att undvika
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överengagerad hund vid uppkoppling inför träning. När nedbrunnen byggnad är återställd
återgås till ordinarie arbetssätt genom hundsluss/garage vid träning. Hundarna som var
inblandande SE 40725/2015 Skott Gubböle samt SE32896/2010 Fäbokälens Nita, avlivades
190430 och granne hjälpte till med nedgrävning/täckning av kropparna.

Fråga 6:
Vi ifrågasätter och bestrider uppgiften. Under träning har möten skett vid oerhört många
tillfällen med hundar, hästar och motorfordon, till exempel snöskoter utan problem. Bilaga 1
och 2 intygar detta. Hundarna tränas igenom skidåkning/jogging i intervallträning i rullkoppel
fåst i kitebälte som fungerar utmärkt med bra stöd för ländrygg. Joggingselar, draghundsselar,
halsband och koppel kontrolleras löpande och underhålls. För några år sedan blev maka med
hundar angripna efter skogsbilväg av mindre lös hund på Brattbykojvägen som troligen
tillhörde Folkesson vid minst ett tillfälle och därefter är hundarna tveksamma vid möten med
dem. Bilaga 2 intygar att Folkesson haft hund lös vid många tillfällen och som inskränkt
andras nyttjande av område genom att hunden enligt uppgift inte varit säker. Folkessons
uppgift om hund lös på skog som hon fredat sig med piska känner undertecknad inte igen.
Däremot vill undertecknad understryka att vistelse på enskild skogsbilväg eller i skog sker
med allemansrättslig grund, hundar ska vara under kontroll och att djur inte ska utsättas för
lidande av personer som vistas på markerna. Älghundar är mycket vanliga hundar i området
och undertecknad med maka har hjälpt till med att ta fast andras lösa älghundar både i skog
och vid gårdscentrum utan problem. Undertecknad jakt tränar inte gårdens hundar i området,
men andra jägare släpper hund för jaktträning i området. Uppgift att maka ramlat och blivit
släpad av hund, är svårt att minnas, men att någon gång ett felskär uppstått vid snabb
skidåkning och överraskande möte och fållning för att stoppa framfart kan vid något tillfälle
ha skett. Det är även intränat sätt för att säkert stoppa hundar vid överraskande möte med vilt.
Däremot har ingen uppgift överhuvudtaget kommit mig tillhanda om att någon skada uppstått
på vare sig människor eller djur. Detta gör att uppgiften ifrågasätts och bestrids.

Helene Strömstens uppgift om möte på smal väg 2018 där hon upplevde kvinnan väldigt
stressad på grund av mötet tillbakavisas. Däremot sker hundträning i så högt tempo som
möjligt i intervaller, varvid makan ofta har maximal puls samt mjölksyrauppbyguad i det
motlut de första kilometrarna från E12 upp i skogen, så därvidlag finns fysisk stress genom
träningen. Den minnesbild som finns av detta möte är att osäker hästhållare tvekar att fortsätta
trots att hundar hålls och makan vill fortsätta för att hålla tempo uppe. Strömsten måste tyvärr
ha missuppfattat informationen, där syftet var att göra Strömsten säker på att hundarna hölls
fast med önskan att få fortsätta träning vidare med hundar snarast. Strömsten har själv inte
lämnat information om någon obehaglig händelse till undertecknad eller makan.
Undertecknad avser inte bedriva uppfödning, men en planerad kull föddes 2015. Påstående
mentalitet osv av Strömsten dementeras både genom bilaga 3 och 4 avseende hundarnas
uppträdande under jaktprov samt praktisk jakt. Det dementeras även genom att samtliga
hundar är veterinär kontrollerade löpande utan anmärkning på mental status, se bilagor 5, 6. 7
och 8, samt intyg på de avlivade hundarna bilaga 9. Ytterligare dementeras detta genom att
hundarna visas även upp i exteriörutställning för att delta i jaktprov och älghundsavels
utvärdering av föräldradjur, se bilaga 10, 11, 12 och 13. Vid utställning är hundens mentala
förmåga att hantera ny miljö med många andra hundar en faktor som särskilt bedöms och
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gårdens hundar är samtliga utan anmärkning. Därtill är en högre andel än genomsnitt för
jämthund av den kull som föddes 2015 visade på utställning samt jaktprovsmeriterade, vilket
visar på god kvalitet för valpkullen.

Fråga 7:

Hundar rastas i gemensam hundgård som är ca 70 m bred och 170 m lång. Vid motionering
används delad länk, halsband eller jogging alternativt draghundssele och 2 hundar samtidig
fästa i kitebälte med gott stöd för ländrygg. Så högt tempo som möjligt för människa och
mellan 5 till 15 km tur efter skogsbilvägar/stigar. Motionering sker för närvarande oftast av
maka genom att undertecknad genomgår rehabilitering av höftoperation som måste göras om
och därför blev långvarig.

Fråga 8:
Alla skäliga kostnader i samband med incidentema som andra djurägare fatt har ersatts efter
råd av försäkringsbolag. De 2 avlivade hundarna är meriterade jakthundar som vardera
värderas till mellan 50 till 100 tkr.

Gubböle dag som ovan

Sten Sandgren
Gubböle 325
905 93 Umeå

Bifogade bilagor ni mrerade 1 - 13
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2019-06-10

Västerbotten
Ink.

2019 -12- 0 6

L9s- lö) 9
Yttrande ärende 287-4092-2019

Undertecknade travtränare, Sören Lennårtsson samt Gustaf Andersson, vill med
hänvisning till ovanstående ärende intyga att utifrån våra travhästverksamheter har vi
inga problem med hundhållning hos Sten Sandgren. Vi har inte heller upplevt problem
med handhavande eller lynne av hundar tillhörande Sten Sandgren eller hustru vid
möten med deras hundar som tränas efter skogsbilvägar i samband vår hästträning.

Sören Lennartsson
Umeå-Brattby 55
905 93 Umeå

af Andersson
Gubböle 150
905 93 Umeå

1
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Länssty',reer;
ink.

Väste.,rbotten

2019-06-16

2019 -12- 0 6

eAls -`1-01-k
Yttrande ärende 287-4092-2019

Undertecknad önskar bekräfta med hänvisning till handlingar i ärende 287-4092-2019 att jag
inte har några problem med hundhållning hos Sten Sandgren med maka. Jag möter hundarna
med ägare i många tillfällen och firmer att de hundar som firms hos dem är väl hanterade,
sociala och stabila hundar som ofta träffar andra hundar utan problem. Bägge makarna firmer
jag är kunniga hundägare med generellt gott handlag med hundar.
Undertecknad vill även informera i ärendet att Folkesson under flera år tidigare haft hund lös
vid sina promenader i området och efter skogsbilväg i Gubböle/Brattby samt att hon meddelat
att hunden inte är säker. Detta har gjort att undertecknad undvikit att befmna sig i område, när
risk funnits för att Folkesson befunnit sig i området och allemansrättsligt nyttjande av området
har begränsats för mig.

Ulf Bomgren
Umeå-Brattby 72
905 93 Umeå

Page 12 of 27

Länssyresen \iä,,slerbotten

2019-05-29

• 21119 -12- 06

LI1 5- el 01 ct
Yttrande ärende 287-4092-2019

Undertecknad jaktprovsdomare tillika provledare för Umeå Norra provområde avseende
jaktprov med älghund, intygar att jag vid ett flertal tillfällen varit domare för hundar hos
familjen Sandgren där bägge makarna deltagit i provet. Hundarna har vid samtliga tillfällen
varit sociala i kontakt med undertecknad och haft gott samarbete med föraren under provet.
Hundarna har även uppvisat goda jaktegenskaper. Vid inget tillfälle har några brister i
handhavande av hundarna påvisats ej heller nilgot anlag av bristande mentalitet synts till på
något sätt.

Vännäsby den 29 maj
'71
-71-/!,

Z

1--

Per-Martin Jakobs‘on
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Länsstyrelsen Västerbotten
2019-05-29

ink.

2019 -12- 06

Yttrande ärende beteckning 287-4092-2019

Angående Sten och Solveig Sandgrens hundhällning lämnar undertecknad ordförande för Umeå
Västra älgskötselområde, med 9 jaktlag som har jaktlig gemenskap följande information. Årligen
bedrivs gemensam älgjakt inom äso-t där många hundar används samtidigt. Hundar tillhörande Sten
Sandgrens hushåll används i hög utsträckning och är utmärkta representanter för älghundar, med
gott lynne och väl hanterade av bägge makarna. Pass skyttar uppskattar att fälla älg för dessa hundar
då de är lätta att hantera med fälld älg.
Sten Sandgren är uppfödd med hundar sedan barnsben och jag har själv hört och sett de berörda
hundarna arbeta i skog. Hundarna har varit sociala och lätta att ta fast.
Jag ser inget fel på hundhållningen då han dessutom tagit bort de berörda hundarna som orsakat
ärende 287-4092-2019.
Tyvärr så förekommer det liknande fall med att jakt hundar tar får.
Jag har själv 2 st jämthunclar som varit i kontakt med Sten och Solveig hundar utan att någon negativt
beteende inträffat.
Därtill har själv jagat med Sten i över 40 år och inget sånt har hänt förut.
Själv jagar jag i Kassjö och Västanbäck och är ordförande i Umeå Västra älgskötselområde.
Med ovanstående intygar undertecknad att hundhantering och hundhållning är utan anmärkning

Umeå 2019-05 29

"

V1
1/1/7

Tomas Edberg
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Gårdsiournal
solveig larsson
sten sandgren
Gubböle 325
905 93 Umeå

Redovisningsnr.
Kundnr.
Besöksdatum
Journainr.
Föreninasnr
Besättningsnr
Produktionsplatsnr

Djuridentitet

Diagnos, behandling, medicin och journaltext

GRGRUPP

Diagnos:

3016
60-0583
13-08-31
6000007338

Topografi Djurslag kön

Antal

Hund

i

HUNDAR

Behandl.: vacc
Medicin: Nobivac DHPPi
Journ.textvac grupp hundar
nobivac DHPPI
järnthundar + en hamiltonstövare
askult hjärta lung ua
normalt hull
BO

Adress

Telefon

Telefax

Akerbv 22
591 98 Motala

070-6202887

8E556265924201
e-post: birgitta.olai@bovet.se

Veterinär: Birgitta

Olai

Org.nr.

Företaget innehar F-skattebevis
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Postgiro

Bankgiro
786-2089

G

,-zårdsjournal
Redovisningsnr.
Kundnr.
Besöksdatum
Journalnr,
Föreningsnr
Besättningsnr
Produktionsplatsnr

solveig larsson
sten sandgren
Gubböle 325
905 93 Umea

Djuridentitet

Diagnos, behandling, medicin och journaltext

3016
80-0583
14-05-21
B000007339

Topografi Djurslag

JÄMTHUNDAR Diagnos:
HAMILTO
Sehandl.: vacc
Medicin: Nobivac DHPPi
Jaurn.textvac grupp Jämnhundar -4- 1 hamiltonstövare
at gott, normal hull, askult hjärta lung ua
BO

Kön

Antal

Hund

^
Adress
Akerby 22
591 98 Motala

Veterinär: Birgitta Olai

Telefon
070-6202887

Org.nr.
SE556265924201
e-post: birgitta.olai@bovet.se

Telefax

Företaget innehar F-skattebevis
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Postgiro

Bankgiro
786-2089

Gårdsjournal
solveig larsson

Redovisningsnr.

3016

sten sandgren
Gubböle 325
905 93 Umeå

Kundur.
Besöksdatum
Journalnr.
Fören ingsnr
Besättningsnr
Produktionspiatsnr

80-0583
16-03-29
8000007340

Djuridentitet

Diagnos, behandling, medicin och journaltext

Topografi Djurslag Kön

JÄMTHUNDAR Diagnos:
HAMILTO
Behandl.: vacc
Medicin: Nobivac DHPPi

Antal

Hund

journ.textvac yelp parvo hoe kennelhosta
grupp jämthundar + en hamiltonstövare
rec stronshold spot on förebyggande
ektoparasited endo
askult hjärta lung ua, normal hull
at + lynne ua
BO

.__
Adress
Akerby 22
591 98 Motala
Veterinär: Birgitta (=Mai

Telefon
070-6202887

Org.nr.
SE556265924201
e-post: birgitta.olai@bovet.se
Telefax

Företaget innehar F-skattebevis
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Postgiro

Bankgiro
786-2089

Gårdsjournal
solveig larsson
sten sandgren

Redovisningsnr.
Kundnr.

Gubböle 325
905 93 Umeå

Besöksdatum
Journalnr.
Föreningsnr
Besättningsnr
Produktionsplatsnr

Djuridentitet

Diagnos, behandling, medicin och journaltext

VALP KULL

Diagnos:

3016
00-0583
19-02-01
B000007341

Topografi Djurslag Kön

Besiktning (AA0093)

Antal

Hund

1

Hund

1

BLANDRAS
Behandl.: besiktning
Medicin: chipmärkning
Behandl.: vacc
Medicin: Nobivad DHPPi
Journ.text:tiken kita renrasig jämthund jakt och
utställnings meriterad, drev älgko under jakt hösten 18
älgkon fälldes , grannjaktlagets hanhund blandras men med goda jaktmeriter)
sågs efter det att älgkonfälldes på platsen.
Med tanke på tikens goda stam, fine jaktmeriter, goda lynne
övervägdes ej avslutande av dräktigheten ( + risk framtida
komplikationer som pyometra/ livmoderinflammation vid
abort)
besiktning 6 valpar se bif besiktningsintyg, chipmärkning
+ vac valp parvo hcc kennelhosta omtag av vac ca 4 v
BO
VAC GRUPP

Diagnos:

JVAC HUNDA
Behandl.: vacc
Medicin: Nobivad DHPR
Journ.textvac grupp jämthundar + en hamiltonstövare
normalhull, askulthjärta lung ua
BO

Adress
ikkerby 22
591 98 Motala
Veterinär: Birgitta Olai

Telefon
070-6202887

Telefax

Org.nr.
SE556265924201
e-post: birgitta.olai@bovet.se
Företaget innehar F-skattebevis
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Postgiro

Bankgiro
786-2089

cT

Gårdsjournal
solveig larsson
sten sandgren
Gubböle 325
905 93 Umeå

Djuridentitet

Redovisningsnr.
Kundnr.
Besöksdatum
Journalnr.
Föreningsnr
Besättningsnr
Produktionsplatsnr
Diagnos, behandling, medicin och journaltext

3016
BO-0583
19-04-30
B000007342

Topografi Djurslag Kön

Diagnos:
Behandi.: intyg
Jaum.text:intyg

Hund

Antal
1

Skott hane chipmärkt 752097800150624 jämthund plus
Nita jämthundstik chipmärkt 752098100498230 eutanasia/
borttagande.
Hundarna "born i separat byggnad, var hund har eget varmt
utrymme och vidhängande separat rastgård, det finns även en
större rasthage pa tiara hektar. där alla hundar kan vistas.
Jag har vid ett flertal tillfällen behandlat hundarna med
djurägare som medhjälpare vid olika kirurgiska/ medicinaska
ingrepp där iv ( intravenös), im ( intramuskulär) och sc
(subcutana) injektioner vait en deli behandlingen. Agamas
handahavande av hundarna vid dessa ovana situationer
har utförts med ömsesidig respekt mellan hund och ägare.

-7..
..,"
'22/
Leg vet Birgitta Olai
dag som ovan

Adress
Akerby 22
591 98 Motala
Veterinär: Birgitta Olai

Telefon
070-6202887

Telefax

Org.nr.
SE556265924201
e-post: birgitta.olai@bovet.se
Företaget innehar F-skattebevis
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Model-Mom
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NYBODAS A-TUCK
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Ägare/Owner

kennelnamn/Prefix

Uppfödare/Breeder
SANDGREN STEN
GUBBÖLE 325
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UMEÅ
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Registration certificate
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20080209

S22841/2008
Ras/Breed

Färg/Colour

JÄMTHUND

GRÅ

NamnItqame

västerbotten

HANE

e

H

5

E11 21,111"1 1

111

BRÅNTBACKENS
.
LORD
rik

Kommentarer/Comments

2019 -12- 06

Fader/Sire

Moder/Dam

SJ(LCD)CH

(Lö)CH

SPETS-LAPPENS SAPPE

BRÄNTBACKENS GRY

822572/2002

S39676/2004
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Ägare/Owner
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Länsstyrels
Västerbott

Datum

Ärendebeteckning

2019-07-15

287-4092-2019
Arkivbeteckning

287

nsst.yreNc --,
Ink. 'Ling

Sten Sandberg
Gubböle 325
905 93 Umeå

-12- 06

9Y-0-s - 2019
Solveig Larsson
Gubböle 325
905 93 Umeå

Beslut om att avsluta ärenden 287-4092-2019, 2873258-2019 och 287-4131-2019
Djurhållare Sten Sandgren har i sitt yttrande daterat 2019-06-16 uppgett att
de två hundarna som orsakat incidenterna var SE 40725/2015 Skott Gubböle
samt SE 32896/2010 Fäbokälens Nita. Dessa två hundar avlivades 2019-0430. Detta är bekräftat i yttrandet av legitimerad veterinär Birgitta Olai i Bilaga 9.
Djurhållare Sten Sandgren påtalar flera åtgärder som gjorts under åren för
att hundarna inte ska kunna komma lös och samtliga hundar hålls kopplade
utom vid jakt då andra åtgärder vidtagits för att hundarna ska kunna tas fast
vid behov.
Länsstyrelsen bedömer att de åtgärder som vidtagits 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, TL 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 §, TL 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

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B
901 86 UMEÅ
Landsbygdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254276

Fax 010-225 41 10
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2019-12-09

Länsstyrelsen västerbotten
Ink.

2019 12- 10
cP11

5-

Länsstyrelsen i Västerbotten

10 1

Jaana Malmberg
Dnt 287-8475-2019
901 86 Umeå

Kompletterande svar underrättelse inför beslut 287-8475-2019

Undertecknad erhöll ytterligare bilaga till underrättelsen idag och lämnar följande
information.
En hund lämnade gårdsplanen 17 nov och hunden hämtades upp omgående. Hunden är lätt att
hantera, i lämpligt hull, välpälsad och social.
Inget tillstånd har lämnats för att sprida foto.
Undertecknad bestrider att hundhållning är bristfällig.

Med vänlig hälsning

Sten Sandgren
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MEDDELANDE

1(2)

Datum

Ärendebeteckning

2020-01-16

287-8475-2019
Arkivbeteckning

287
Sten Sandgren
Gubböle 325
905 93 Umeå
Solveig Larsson
Gubböle 325
905 93 Umeå

Meddelande om avslut av ärende
Länsstyrelsen bedömer att det i dagsläget inte finns tillräckliga skäl att
besluta om föreläggande eller förbud enligt lag (2007:1150) om tillsyn över
hundar och katter. Ärendena kommer därför att avslutas med den
information och det yttrande som djurhållarna inkommit med.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har vid flera tillfällen mottagit anmälningar angående brister i
tillsynen av era hundar. Länsstyrelsen har gått igenom alla handlingar i de
ärenden som gäller er hundhållning och det finns ett antal händelser med
olika allvarlighetsgrad.
Sammanlagt visar de olika händelserna på att det absolut förekommit ett
flertal tillfällen då ni brustit i ert ansvar som hundägare. Detta har medfört
att era hundar både har ställt till med skador och avsevärda olägenheter för
andra personer i er omgivning, vilket är mot lagstiftningen.
Ni har som åtgärd valt att på eget initiativ avliva två av de hundar som varit
inblandade i de mer allvarligare incidenterna.
I dagsläget anser Länsstyrelsen att det inte finns tillräckligt underlag för att
fatta beslut om föreläggande om koppeltvång på hundarna. Om nya
anmälningar inkommer som gäller händelser med era hundar, kan
Länsstyrelsen komma att göra en annan bedömning. Det är därför mycket
viktigt att hundarna inte kommer lösa och att ni vidtar tillräckliga åtgärder
för att så inte kommer att ske.
Föreläggande eller förbud
Om fler anmälningar inkommer kan det återigen bli aktuellt med att utreda
om det behövs ett föreläggande eller förbud med stöd av 8 § lagen om
tillsyn över hundar och katter. Beroende på händelserna kan föreläggandet
komma att gälla bland annat, att ni måsta hålla era hundar kopplade med ett
högst två meter långt fast koppel vid all vistelse utomhus och på alla platser
där möten med människor och djur kan ske. Samt att ni måste upplysa varje
alla personer som tillfälligt eller permanent har hand om era hundar om att
det finns ett föreläggande om koppeltvång.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Landsbygdsenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254276

Fax 010-225 41 10
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Länsstyrelsen
Västerbotten

MEDDELANDE

2

Datum

Ärendebeteckning

20

287-8475-2019

Hundägaransvar
Som hundägare har ni ett så kallat ”strikt hundägaransvar”. Det innebär att
ni ansvarar för vad er hund gör, oavsett vems fel det är. Ni kan ställas till
svars om er hund eller era hundar skadar en annan människa, en annan hund
eller något annat djur.
Det innebär att ni är ansvariga att tillse att samtliga hundar som ni äger,
håller, är ansvarig över samt de hundar som ni sköter om och rastar, inte
orsakar skador och avsevärda olägenheter för människor och djur i er
omgivning.
Exempel på olägenheter som kan bedömas som avsevärda kan vara hundar
som springer lösa och som utan att bita (= skada) hoppar på folk, hälsar, vill
leka osv. Sådant ska man inte behöva tåla. Även hundrädda personer ska
kunna röra sig ute i samhället.
Olägenheten måste vara ”avsevärd” för att Länsstyrelsen ska få ingripa med
föreläggande eller förbud. Avsevärd olägenhet avser olägenhet av
allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och
säkerhet eller den allmänna ordningen. Normalbeteenden måste ha nått en
viss frekvens, utöver det ”normala” för att avsevärdskravet ska uppnås. Den
som klagar kan vara ovanligt känslig. Ju vanligare beteendet är, desto högre
frekvens krävs för att det ska anses som ”avsevärt” (prop. 2006/07:126 s. 29
f).
Föreläggande om fast koppel eller munkorg kan t.ex. vara motiverat om
närboende känner obehag eller rädsla för en hund som tillåts springa lös på
allmän plats, om en hund visar aggressivitet eller gör utfall mot människor
eller djur, driver eller jagar vilt när jakt inte pågår, angriper lantbruksdjur
eller orsakar skador på annans egendom.
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