
Från: noreply@polisen.se
Skickat: den 30 april 2019 10:45
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Ämne: Uppgiftsskyldighet enligt TF (A227.193/2019)
Bifogade filer: A2271932019.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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2019-04-30Datum

Tjänsteanteckning om samtalRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

Anna Bäckvall ringer in och berättar vad som inträffat, framgår av anmälan som vi fått från polisen. Hunden 
var så svårt skadad att den avlivades under natten till idag.
FN

4092-2019-2

Länsstyrelsen i Västerbotten

Fredrik Nilsson

Tjänsteanteckning

Handläggare

287

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2019-07-15 00:00
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2019-04-30Datum

Tjänsteanteckning om samtalRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

Närmaste granne, Lars Krunegård till den aktuella hundhållaren ringer in och berättar om gårdagens 
händelse, se anmälan. Han uppger att familjen är väldigt rädda att det ska hända barnen och deras djur 
nått, då den anmäldes hundar är lösa ofta och springer runt i byn. Han undrar vad som händer nu. 
Undertecknad förklarar ärendegången och uppmanar att notera händelser och incidenter med de aktuella 
hundarna.
FN

4092-2019-3

Länsstyrelsen i Västerbotten

Fredrik Nilsson

Tjänsteanteckning

Handläggare

287

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2019-07-15 00:00
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Från:                                  "Anna Bäckvall" <anna.backvall@gmail.com>
Skickat:                             Thu, 2 May 2019 21:19:30 +0100
Till:                                     "Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Synpunkter på hundhållning före hundattack

Hej!

Jag vill framföra mina synpunkter på Sten Sandgrens och Solveig Larssons förmåga att hantera 
sina hundar. 
Sommaren 2018 cyklade jag på en skogsbilväg med min hund springande vid cykeln. Jag mötte 
då Solveig och Sten som kom med varsin hund i koppel. Hunden som Solveig promenerade med 
skulle absolut fram mot min hund. Solveig förmådde inte hålla hunden utan den drog omkull 
henne och det enda som hindrade hunden från att nå min hund var det faktum att hon hade lindat 
kopplet runt armen och hunden behövde dra med sig henne om den skulle nå min hund. Hon låg 
på marken och skrek åt hunden som totalt ignorerade henne. Jag avlägsnade mig därifrån så 
snabbt som möjligt för att inget skulle hända. 

Våren 2019, för knappt en månad sen mötte jag återigen Solveig längs samma skogsbilväg, den 
här gången promenerade jag med min hund som jag kopplade när jag såg att hon kom på skidor 
med två hundar framför sig i lina. Hundarna ville absolut fram till min hund, en av de såg snäll ut 
den andra är jag mer osäker på men den skällde väldigt mycket. Även denna gång hamnade 
Solveig på marken och våldshöll hundarna. Jag ropade till henne och frågade hur det gick för 
henne när de drog omkull henne. Hon sa att det gått bra och jag gick snabbt därifrån för att det 
inte skulle råka hända något värre. 

När det gäller deras avel skulle jag vilja veta om de har hundar som är släkt med de två hundar 
som attackerade min hund? Solveig uppgav att de attackerande hundarna var kullsyskon. Sten 
uppgav att en av dessa hundar är densamma som har rivit familjen Krunegårds får. Därefter får 
jag höra från min dotter som är klasskompis med Stens barnbarn att den ena hunden som avlivats 
är Skott som är densamma som stod för rivandet av fåren hos familjen Krunegård sommaren 
2017. Det som jag undrar nu är om det var Skott som rev fåren även i år eller om det var någon 
annan hund som gjorde det?
Sten och Solveig säger att den här kullen av hundar har för stark jaktlust men jag blir orolig för 
att de ska ha fler som är släkt med de som även de kan komma att attackera andra tamdjur. Jag är 
också orolig för att det inte var någon av dessa hundar som rev fåren i år och att händelsen kan 
komma att upprepas.

Jag vill verkligen få ett stopp på det här innan någon fler eller vi igen råkar ut för samma 
fruktansvärda händelse. Jag har en 11-årig dotter som bär med sig en film i huvudet av hur två 
jämthundar sliter i vår hund tills hunden är så svårt skadad att den senare måste avlivas. Dottern 
var fruktansvärt chockad och förtvivlad efter denna händelse och jag vet inte om hon kommer att 
kunna bearbeta detta på ett bra sätt eller om det kommer att sätta spår i henne framöver. 

Hälsningar Anna Bäckvall
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2019-05-03Datum

Tjänsteanteckning om vidaresänd kompletteringRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

Undertecknad har den 3 maj 2019 skickat kompletteringen (handling 5 i detta ärende) vidare till Jaana 
Malmberg, Marie Tarin och Anna Modig,  Länsstyrelsen Norrbotten. 

Elina Sjölander

4092-2019-6

Länsstyrelsen Västerbotten

Elina Sjölander

Tjänsteanteckning

Handläggare

287

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2019-07-15 00:00
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Från:                                           Anna Bäckvall <anna.backvall@gmail.com>

Skickat:                                      den 14 maj 2019 16:30

Till:                                              Länsstyrelsen i Västerbottens län

Ämne:                                        Komplettering ärende 4092-19

Bifogade filer:                        Journalutdrag för Lava skapat 2019-05-14.pdf

 

Hej!

 

Här kommer den första journalen angående Lavas skador. Jag väntar fortfarande på att få den som Djursjukhuset i Sundsvall
har skrivit.

Hälsningar Anna Bäckvall
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Från:                                  "Malmberg Jaana" <Jaana.Malmberg@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Thu, 16 May 2019 15:05:16 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Västerbottens län" <vasterbotten@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Underrättelse inför beslut- Ärende skickas för diarieföring och expediering
Bilagor:                             Underrättelse inför beslut-expas.docx, Beslut om förordnande enligt 25 § 
förordning (2017868) med länsstyrelseinstruktion om handläggning och bes.pdf

Underrättelse inför beslut skickas till er för diarieföring och expediering.  Jag har gett dem ett par extra 
dagar för yttrande ifall de speciella omständigheterna i ärendet gör att det drar ut på tiden.  Ärendet är 
under handläggning av mig enligt bifogat beslut om förordnande enligt 25 § förordning 
(2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 
 
 
 
 
/ Jaana
 
 
Jaana Malmberg
Djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen i Norrbottens län
 
010-225 53 69
Jaana.malmberg@lansstyrelsen.se
 
 
 

Page 46 of 83





Underrättelse
Datum Ärendebeteckning

Länsstyrelsen
Västerbotten

 2019-05-1 287-4092-2019 

 

2

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.

 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
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Ämne:                                        VB: Historia (Lava)
 
 
 
Från: Anna Bäckvall <anna.backvall@gmail.com> 
Skickat: den 17 maj 2019 13:51
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län <vasterbotten@lansstyrelsen.se>
Ämne: Fwd: Historia (Lava)
 
Ytterligare komplettering i ärendet 
 
---------- Forwarded message ---------
Från: Djursjukhuset Sundsvall <info@djursjukhusetsundsvall.se>
Date: fre 17 maj 2019 12:31
Subject: Historia (Lava)
To: Anna Bäckvall <anna.backvall@gmail.com>

Hej!

Här kommer journalen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Tikkanen
Djursjukhuset Sundsvall
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Datum 2019-05-17
Kund Anna Bäckvall
Journal <Journalnr.> 
Patient

95131Dyr ID:

Journalsammendrag:

Eierinformasjon:

Journal 19/93465/2
den 17 maj 2019
Avdelning: Djursjukhuset Sundsvall, Ansvarig: Leg. Djursjukskötare Anneli Tikkanen
Inskriven: 2019-05-17 12:29 / Utskriven: -

Journal 19/93465/1
den 29 april 2019 (senast uppdaterad: den 17 maj 2019)
Avdelning: Djursjukhuset Sundsvall, Ansvarig: Leg.Vet Hund/Kattspecialist Åsa Rising
Inskriven: 2019-04-29 21:25 / Utskriven: 21:55

Remiss

Remiss (1 bifogade fil(er), 1 bild(er)) (Besvarad)

Dv Vännäs
2019-05-02 13:42//Åsa Rising

Diagnos

Kod Diagnos Organ Specifikation Läge Kommentar Ansvarig

HA.09.01.01.01 Bitsår. Hud, 
underhud, 
hårlag, 
fjäderdräkt

Hud, 
underhud, 
hårlag, 
fjäderdräkt

2019-04-30 
02:38//Åsa 

Rising

AA.01.01 Död Icke 
organspecifikt

2019-04-30 
02:38//Åsa 

Rising

Epikris

PL: bitsår, kan ej stå bakben
DD: *
D: Bitsår, muskelskada traumatisk

IDnr:

Navn:

Art:

Lava

Hund

2015-02-02

Dvärgschnauzer, peppar & salt

Født:

Rase:

Dyreinformasjon:

Anna Bäckvall

Umeå-Brattby 66

9059
3

UMEÅ

Södra Allén 5
85239 SUNDSVALL

Bankgiro: 761-3789

Telefon: 060-147010
E-Post: 

info@djursjukhusetsundsvall.se

En del av MittNorrlands Djursjukvård AB
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DP: sövd, explorering i narkos
BP: Smärtlindring, narkos antibiotika. Åtgärd sårskador om möjligt.
DK: Äg besluta r om avl pga skadornas omfattning. tar med kroppen hem. 
2019-04-29 21:27//Eva Jansson Ilie (senast uppdaterad: 2019-04-30 02:40//Åsa Rising)

Anamnes

Inkommer på remiss fr DV Vännäs. Biten på em av två lösa jämthundar som skakade och drog henne. Hundarna 
släppte till sist. Åkte akut till DV Vännäs (Äg veterinär, jobbar där). Fick buprenorfin och ketamin, konstaterade 
multipla bitskador, en på hjässan suturerades då skalpen var blottad. Rtg buk o thx, i princip ua. Svårt att se 
blåsan så UL gjordes, såg blåsan samt li mängd fri vätska i buken. Åkte hit med dropp i bilen. 
2019-04-30 02:13//Åsa Rising

Undersökning

Makro: Mot1
Allmäntillstånd: Kraftogt dämpad
Hull (BCS 1-9): 5
Temperatur: 36,7
Slemhinnor: li bleka, CRT 2-3s
Hjärta och lungor: ua, HR 80/min
Lymfknutor: ua
Munhåla/tänder: bitsår i skäggetm ej inspekterat
Ögon: vä öga kraftig blödnin dorsalt o ffa lateralt i sclera
Hud och öron: multipla bitsår ses vaket, ventrala halsen (kommer blodtillblandad saliv där?), hjässan åt vä 
ihoptråcklad 2 x-sut, större område blottat. Bitsår i hö axillarområde, ca 3 cm långt, rel djupt. Slits öppen ca 4x3 
cm på hö bog, muskelblotta. Vä sida övre del av lår - det hänger ut en muskelklump ca 2x3 cmstor, flertal hål 
runt om. Sårskada vid vulva vä sida. Ytliga bitskador över svansrotesområdet, måste sonderas.
Bukpalp: spänd*
Urogenitalia: blod i området
Rörelseapparaten och nervsystem: kan enl äg ej stå bak. har tonus BB. Ingen withdrawal och inte heller tydlig 
smärtreaktion bakben. Ingen tydlig vulvouretralreflex o sfinktern reagerar dåligt.
Övrigt: Disk m äg, rel stabil så vi söver henne och explorerar sårskadorna. Se opberättelse. 
UL FAST, blåsan rel liten trots ca 500 ml dropp sen remittenten), li mängd fri vätkak runt blåsområdet. 
2019-04-29 21:27//Eva Jansson Ilie (senast uppdaterad: 2019-04-30 02:38//Åsa Rising)

Behandling

Makro: Avlivning hund, katt, reptil i samband usök.
2019-04-30 02:24//Åsa Rising (senast uppdaterad: 2019-04-30 02:24//Eva Jansson Ilie)

<<Empty>>
2019-04-30 02:32//Åsa Rising (senast uppdaterad: 2019-04-30 02:32//Eva Jansson Ilie)

Opbeskrivning:
Skada vulva lat hösida, sårficka dorsalt ca 3 cm, pentrerat in til vaginalväggen, uretran ses intakt externt ifrån. 
Sutur tre lager slemhinna och sc monocryl 3.0 fortlö, cutis 2 x-sut, lämnat öppet längst ventralt. Explorerar 
bitskadan vä lår. Multipla hål , muskelbit hänger ut ur ett av hålen. ca 2x2 cm stor. De ytliga musklerna helt 
söndertrasade i den mest dorsala aspekten. Sartorius av, tensor fascia latea delvis av, gluteus mest köttfärs i sin 
rostrala del. Skadn går djupt mot bukväggen, stor ficka cranialt. 
Undersökt skadan på hjässan och i axillarområdet. Äg beslutar om avlivning då så omfattande skador och tveksam 
neurologisk funktion bakben. 
Dokumenterat skador med bild postmortem. De mest framträdande är:
Skada på hjässan skalpering, ca 4x4 cm stort område
slitsår ca3-4 cm hö bog
sticksår ventrala halsen, misstanke skada på spottkörtel
bitsår genom brosket (flera slitsar) hö pinnae
flertal sticksår och skada gluteus hö sida

Södra Allén 5
85239 SUNDSVALL

Bankgiro: 761-3789

Telefon: 060-147010
E-Post: 

info@djursjukhusetsundsvall.se

En del av MittNorrlands Djursjukvård AB

Page 52 of 83



Ansvarlig:

Anneli Tikkanen

Kraftig muskelskada (enl ovan) vä bakben, ffa sartorius och gluteus
skada penetrerande till vagina vä sida vulva 
2019-04-30 02:21//Åsa Rising

Anestesijournal
Premed:  0,2 ml Stesolid 22,30

Induktion:Propofol 3 ml iv
Preoxygenerad 5 minuter 
*Intubering u.a. tubstrl.: 6,5
Underhåll: Forene
inhalation start kl.: 22,35avslut kl.: avl 00,15
Ringer-Acetat inf., i.v. 25ml/h start kl.:23, fått 500ml preop på vägen hit 
Fentanyl bolus 0,3 ml kl 22,45, därefter CRI 5,5-6,5 ml /h (5 ml Fentanyl + 45 ml NaCl)
Narkosförlopp: Narkos övervakad enligt rutin, se inscannat dokument för noterade parametrar med tidsangivelser. 
Sammanfattning av narkosförlopp: Generellt hög HF ( 130-170), stundtals blodtrycksfall med MAP strax över 50, 
stundtals MAP runt 90. 
Voluven gavs vid lågt BT tot 35 ml under ca 45 min.
Smärtreaktioner vid manipulering av muskelskador (HF och AF ökade markant)
Temp ca 36,3- bearhugger hela narkosen.
Avl pga skadornas omfattning 00,15

Ansvarig veterinär: ÅR Ansvarig sköterska: Eji 
2019-04-30 02:52//Eva Jansson Ilie

Journalutdrag

Södra Allén 5
85239 SUNDSVALL

Bankgiro: 761-3789

Telefon: 060-147010
E-Post: 

info@djursjukhusetsundsvall.se

En del av MittNorrlands Djursjukvård AB
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Från:                                  "Tarin Marie" <Marie.Tarin@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Tue, 21 May 2019 10:45:27 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Västerbottens län" <vasterbotten@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Underrättelse inför beslut - komplettering
Bilagor:                             287-4092-2019.pdf(10821990) (0)_TMP.pdf, Underrättelse inför beslut-
expas.docx, Beslut om förordnande enligt 25 § förordning (2017868) med länsstyrelseinstruktion om 
handläggning och bes.pdf

Komplettering till underrättelse inför beslut skickas till er för diarieföring och expediering.  
 
Ärendet är under handläggning av Jaana Malmberg enligt bifogat beslut om förordnande enligt 25 § 
förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 
 
 
 
----------------------------------------------------------
Marie Tarin
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Djurskydds- och veterinärenheten
971 86 LULEÅ
 010-225 54 46
 070-573 60 37
 0920-22 84 11
  marie.tarin@lansstyrelsen.se
 www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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Ämne:                                        VB: Historia (Lava)
 
 
 
Från: Anna Bäckvall <anna.backvall@gmail.com> 
Skickat: den 17 maj 2019 13:51
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län <vasterbotten@lansstyrelsen.se>
Ämne: Fwd: Historia (Lava)
 
Ytterligare komplettering i ärendet 
 
---------- Forwarded message ---------
Från: Djursjukhuset Sundsvall <info@djursjukhusetsundsvall.se>
Date: fre 17 maj 2019 12:31
Subject: Historia (Lava)
To: Anna Bäckvall <anna.backvall@gmail.com>

Hej!

Här kommer journalen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Tikkanen
Djursjukhuset Sundsvall
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Datum 2019-05-17
Kund Anna Bäckvall
Journal <Journalnr.> 
Patient

95131Dyr ID:

Journalsammendrag:

Eierinformasjon:

Journal 19/93465/2
den 17 maj 2019
Avdelning: Djursjukhuset Sundsvall, Ansvarig: Leg. Djursjukskötare Anneli Tikkanen
Inskriven: 2019-05-17 12:29 / Utskriven: -

Journal 19/93465/1
den 29 april 2019 (senast uppdaterad: den 17 maj 2019)
Avdelning: Djursjukhuset Sundsvall, Ansvarig: Leg.Vet Hund/Kattspecialist Åsa Rising
Inskriven: 2019-04-29 21:25 / Utskriven: 21:55

Remiss

Remiss (1 bifogade fil(er), 1 bild(er)) (Besvarad)

Dv Vännäs
2019-05-02 13:42//Åsa Rising

Diagnos

Kod Diagnos Organ Specifikation Läge Kommentar Ansvarig

HA.09.01.01.01 Bitsår. Hud, 
underhud, 
hårlag, 
fjäderdräkt

Hud, 
underhud, 
hårlag, 
fjäderdräkt

2019-04-30 
02:38//Åsa 

Rising

AA.01.01 Död Icke 
organspecifikt

2019-04-30 
02:38//Åsa 

Rising

Epikris

PL: bitsår, kan ej stå bakben
DD: *
D: Bitsår, muskelskada traumatisk

IDnr:

Navn:

Art:

Lava

Hund

2015-02-02

Dvärgschnauzer, peppar & salt

Født:

Rase:

Dyreinformasjon:

Anna Bäckvall

Umeå-Brattby 66

9059
3

UMEÅ

Södra Allén 5
85239 SUNDSVALL

Bankgiro: 761-3789

Telefon: 060-147010
E-Post: 

info@djursjukhusetsundsvall.se

En del av MittNorrlands Djursjukvård AB
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DP: sövd, explorering i narkos
BP: Smärtlindring, narkos antibiotika. Åtgärd sårskador om möjligt.
DK: Äg besluta r om avl pga skadornas omfattning. tar med kroppen hem. 
2019-04-29 21:27//Eva Jansson Ilie (senast uppdaterad: 2019-04-30 02:40//Åsa Rising)

Anamnes

Inkommer på remiss fr DV Vännäs. Biten på em av två lösa jämthundar som skakade och drog henne. Hundarna 
släppte till sist. Åkte akut till DV Vännäs (Äg veterinär, jobbar där). Fick buprenorfin och ketamin, konstaterade 
multipla bitskador, en på hjässan suturerades då skalpen var blottad. Rtg buk o thx, i princip ua. Svårt att se 
blåsan så UL gjordes, såg blåsan samt li mängd fri vätska i buken. Åkte hit med dropp i bilen. 
2019-04-30 02:13//Åsa Rising

Undersökning

Makro: Mot1
Allmäntillstånd: Kraftogt dämpad
Hull (BCS 1-9): 5
Temperatur: 36,7
Slemhinnor: li bleka, CRT 2-3s
Hjärta och lungor: ua, HR 80/min
Lymfknutor: ua
Munhåla/tänder: bitsår i skäggetm ej inspekterat
Ögon: vä öga kraftig blödnin dorsalt o ffa lateralt i sclera
Hud och öron: multipla bitsår ses vaket, ventrala halsen (kommer blodtillblandad saliv där?), hjässan åt vä 
ihoptråcklad 2 x-sut, större område blottat. Bitsår i hö axillarområde, ca 3 cm långt, rel djupt. Slits öppen ca 4x3 
cm på hö bog, muskelblotta. Vä sida övre del av lår - det hänger ut en muskelklump ca 2x3 cmstor, flertal hål 
runt om. Sårskada vid vulva vä sida. Ytliga bitskador över svansrotesområdet, måste sonderas.
Bukpalp: spänd*
Urogenitalia: blod i området
Rörelseapparaten och nervsystem: kan enl äg ej stå bak. har tonus BB. Ingen withdrawal och inte heller tydlig 
smärtreaktion bakben. Ingen tydlig vulvouretralreflex o sfinktern reagerar dåligt.
Övrigt: Disk m äg, rel stabil så vi söver henne och explorerar sårskadorna. Se opberättelse. 
UL FAST, blåsan rel liten trots ca 500 ml dropp sen remittenten), li mängd fri vätkak runt blåsområdet. 
2019-04-29 21:27//Eva Jansson Ilie (senast uppdaterad: 2019-04-30 02:38//Åsa Rising)

Behandling

Makro: Avlivning hund, katt, reptil i samband usök.
2019-04-30 02:24//Åsa Rising (senast uppdaterad: 2019-04-30 02:24//Eva Jansson Ilie)

<<Empty>>
2019-04-30 02:32//Åsa Rising (senast uppdaterad: 2019-04-30 02:32//Eva Jansson Ilie)

Opbeskrivning:
Skada vulva lat hösida, sårficka dorsalt ca 3 cm, pentrerat in til vaginalväggen, uretran ses intakt externt ifrån. 
Sutur tre lager slemhinna och sc monocryl 3.0 fortlö, cutis 2 x-sut, lämnat öppet längst ventralt. Explorerar 
bitskadan vä lår. Multipla hål , muskelbit hänger ut ur ett av hålen. ca 2x2 cm stor. De ytliga musklerna helt 
söndertrasade i den mest dorsala aspekten. Sartorius av, tensor fascia latea delvis av, gluteus mest köttfärs i sin 
rostrala del. Skadn går djupt mot bukväggen, stor ficka cranialt. 
Undersökt skadan på hjässan och i axillarområdet. Äg beslutar om avlivning då så omfattande skador och tveksam 
neurologisk funktion bakben. 
Dokumenterat skador med bild postmortem. De mest framträdande är:
Skada på hjässan skalpering, ca 4x4 cm stort område
slitsår ca3-4 cm hö bog
sticksår ventrala halsen, misstanke skada på spottkörtel
bitsår genom brosket (flera slitsar) hö pinnae
flertal sticksår och skada gluteus hö sida
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Ansvarlig:

Anneli Tikkanen

Kraftig muskelskada (enl ovan) vä bakben, ffa sartorius och gluteus
skada penetrerande till vagina vä sida vulva 
2019-04-30 02:21//Åsa Rising

Anestesijournal
Premed:  0,2 ml Stesolid 22,30

Induktion:Propofol 3 ml iv
Preoxygenerad 5 minuter 
*Intubering u.a. tubstrl.: 6,5
Underhåll: Forene
inhalation start kl.: 22,35avslut kl.: avl 00,15
Ringer-Acetat inf., i.v. 25ml/h start kl.:23, fått 500ml preop på vägen hit 
Fentanyl bolus 0,3 ml kl 22,45, därefter CRI 5,5-6,5 ml /h (5 ml Fentanyl + 45 ml NaCl)
Narkosförlopp: Narkos övervakad enligt rutin, se inscannat dokument för noterade parametrar med tidsangivelser. 
Sammanfattning av narkosförlopp: Generellt hög HF ( 130-170), stundtals blodtrycksfall med MAP strax över 50, 
stundtals MAP runt 90. 
Voluven gavs vid lågt BT tot 35 ml under ca 45 min.
Smärtreaktioner vid manipulering av muskelskador (HF och AF ökade markant)
Temp ca 36,3- bearhugger hela narkosen.
Avl pga skadornas omfattning 00,15

Ansvarig veterinär: ÅR Ansvarig sköterska: Eji 
2019-04-30 02:52//Eva Jansson Ilie

Journalutdrag
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2019-05-29Datum

Tjänsteanteckning vid samtalRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

Sten Sandgren ringer upp undertecknad gällande att de inte fått besked gällande deras förfrågan om 
anstånd att få förlängd yttrandetid. Sten berättar att de inväntar veterinärintyg, att Solveig är bortrest mycket 
nu och att Sten har mycket med jordbruket och hälsan som gör att de vill få till den 20 juni 2019 på sig att 
yttra sig.

Undertecknad förklarar att det är handläggare från Länsstyrelsen Norrbotten som handlägger ärendet och 
att inkommande handlingar och uppgifter kontinuerligt vidarebefordras dit. 

Sten nämnde också att den ekonomiska biten gällande ersättning för skadorna på Anna Bäckvalls hund är 
avklarad. 

Sten vill helst ha svar via mail sten.sandgren@ume.se eller via telefon 070-6633044.

Elina Sjölander

4092-2019-15

Länsstyrelsen Västerbotten

Elina Sjölander

Tjänsteanteckning

Handläggare

287

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2019-07-15 00:00
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Från:                                  "Tarin Marie" <Marie.Tarin@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Wed, 29 May 2019 07:49:10 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Västerbottens län" <vasterbotten@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Förlängd tid för yttrande inför beslut
Bilagor:                             Beslut om förordnande enligt 25 § förordning (2017868) med 
länsstyrelseinstruktion om handläggning och bes.pdf, Förlängd tid för yttrande-expas.docx

Meddelande om förlängd tid för att inkomma med yttrande i ärendet, skickas till er för diarieföring och 
expediering. 
Ärendet är under handläggning av Jaana Malmberg enligt bifogat beslut om förordnande enligt 25 § 
förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 
----------------------------------------------------------
Marie Tarin
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Djurskydds- och veterinärenheten
971 86 LULEÅ
 010-225 54 46
 070-573 60 37
 0920-22 84 11
 marie.tarin@lansstyrelsen.se
 www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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