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Frågor kring Förvaltningsrättens dom mot Naturvårdsverket. 
 

 

Fredriksdal den 12/9 2010 

Från:  Lotin AB  (tidigare LO Lundgren i Nässjö AB)  

 Lars-Olof Lundgren 

 Möbelvägen 17 

 57175 Fredriksdal 

 

Till: Susanna Lövgren. Christer Pettersson Naturvårdsverket 

 Maria Ågren. Eva Smith. Eva Thörnelöf. Kerstin Cederlöf Naturvårdsverket 

 

För kännedom till:   
 

 JO. Andreas Carlgren. Eskil Erlandsson. Maud Olofsson  Regeringskansliet 

 Mats Persson. Christina Huhtasaari  Jordbruksverket 

 Leif Denneberg. Harald Svensson Jordbruksverket 
 

Vill ni som erhållit skrivelsen läsa ytterligare handlingar i ärendet, så finns samtliga handlingar 

utlagda på vår hemsida www.lotin.se gå till Fällor och sedan vidare till SJF:s stämning. 

 

Hej Susanna och Christer! 
 

Ja då har vi till slut kommit till vägs ände i striden om mina fällor L114 och L115, 

bifogat ligger domen i Mål nr.13271-10 från Förvaltningsrättens enhet 13, som ni kan 

läsa av domslutet så har jag haft rätten på min sida från början.  

Jag hoppas nu att ni tar till er det som Förvaltningsrättens dom innebär. 

Likaså hoppas jag att ni tar en stunds eftertanke över hur era ansvarslösa beslut, har 

drabbat samhällets olika funktioner på ett mycket negativt sätt.  

 

Ni har orsakat stora ekonomiska problem för Sveriges bönder som plågas av 

vildsvinens snabba utbredning, likaså ökar vildsvinsolyckorna på våra vägar.  

Det är oroväckande när en person tilldelas så mycket makt inom Naturvårdsverket, så 

att Susanna Lövgren ensam kan skapa denna situation av nationellt kaos i 

vildsvinsfrågan. 

 

Detta har lett till att idérika bönder gjort sig kvitt vildsvinsproblemet på ett nytt sätt, 

vilket jag anser att NV får ta det fulla ansvaret för då det fortfarande är totalstopp för 

både dispenser och typgodkännanden av vildsvinsfällor.  

Numera dödas vildsvinen med glykolblandad föda som läggs ut i markerna.  

Denna avlivningsmetod är i högsta grad oetisk och kan i värsta fall även slå ut andra 

djurarter som finns i området, samtidigt måste man ha en viss förståelse för de bönder 

som väljer mellan glykol eller konkurs.  

Numera hör jag rapporter om denna avlivningsmetod allt oftare, och detta är en direkt 

följd av den dolda agenda som styrt hela beslutsprocessen de senaste 18 månaderna.  

 

Ärligt talat så borde ni skämmas å det grövsta då ni burit er åt på ett mycket 

omdömeslöst sätt, som knappast anstår statliga tjänstemän i er ställning.  
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Den ansökan som NV:s personal författade på egen hand i mitt namn och som ni 

sedan avslog direkt, är en urkundsförfalskning och jag hoppas att ni är införstådda 

med vad en sådan handläggning kan innebära för de som signerade dokumentet.  

Nu har denna förfalskade ansökan sysselsatt Förvaltningsrätten i 14 månader och till 

slut blivit ert fall. Jag har tvingats att skriva 6 utförliga svar till Förvaltningsrätten och 

förklara vad det är för regler som gäller i Sverige, eftersom ni bevisligen inte besitter 

denna kunskap själva.  

 

Ni har båda visat en stor inkompetens i detta ämne dessutom har Christer Pettersson 

försvarat era beslut med rena lögner till Förvaltningsrätten, vilket också var orsaken 

till att jag blev dömd i Marknadsdomstolen.  

Då Christer Pettersson har ett förflutet inom Rikspolisstyrelsen, så borde det sitta i 

ryggmärgen att i egenskap av statstjänsteman inte ljuga eller förvränga fakta inför en 

domstol.  

 

Jag hoppas innerligt att era överordnade chefer inser vilka konsekvenser som er 

inkompetens har orsakat för allmänheten och agerar därefter, ni bör villkorslöst 

omplaceras där ni gör mindre skada för samhället och näringslivet i fortsättningen. 

 

NV har också systematiskt undanhållit bevisföring för mig i de tvister som pågått.  

När rättegången i Marknadsdomstolen skulle avgöras så begärde NV uppskov på de 

65 frågorna till rättegångsdagen, när svaren till sist kom så var det rena rappakaljan 

som dessutom innehöll lögner/fel och motsägelsefulla uppgifter.  

Det skulle helt klart ligga i mångas intresse att de 65 frågorna besvarades ärligt och 

korrekt, men det skulle också innebära att ni lägger snaran om halsen på er själva. 

 

När Förvaltningsrätten var färdig att avgöra detta mål så hade NV haft 15 veckor på 

sig att slutföra den internutredning som JO krävt på grund av min JO anmälan mot er. 

Denna internutredning skulle bevisa det jävförhållande som jag har hävdat hela tiden. 

I detta läge går någon från NV in ännu en gång och begär uppskov i ytterligare 7 

veckor, för att hindra mig från att komma med bevisföring om jäv i 

Förvaltningsrätten.   

 

Lyckligtvis så sitter det sansade personer i Förvaltningsrätten och nu har ni äntligen 

blivit dömda och ålagda av domstolen att typgodkänna mina fällor som ni borde gjort 

från början.  

 

Tyvärr så har ni också uppnått SJF:s syfte med den dolda agendan, och 

vildsvinsplågan ökar nu ständigt på grund av era felaktiga beslut.  

Svenska Jägareförbundet måste jubla som har lyckats att lura tjänstemän vid NV att 

använda sina myndighetspositioner för att uppnå SJF:s syften. 
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Nu står det emellertid klart att NV inte kommer att vinna några mål i frågorna runt  

Lotin fällornas luckor och giller eller plåt som konstruktionsmaterial.  

Jag förutsätter därför att ni erkänner er överbevisade och att mina fällor L114 och 

L115 omgående blir typgodkända så som Jordbruksverket rekommenderat NV i sitt 

remissförfarande. I Förvaltningsrättens dom åläggs ni att omgående typgodkänna 

fällorna för räv och grävling, då vildsvin och mårdhund saknades i den ansökan som 

NV:s tjänstemän egenhändigt komponerade ihop åt mig så har inte Förvaltningsrätten 

behandlat denna fråga.  

 

Härmed kräver Lotin AB ett skriftligt svar från Naturvårdsverket huruvida NV avser 

att åtlyda Förvaltningsrättens dom, och/eller följa Jordbruksverkets remissvar.  

Likaså kräver Lotin AB svar på när typgodkännandena kommer läggas ut på NV:s 

hemsida. Dessa svar skall vara Lotin AB tillhanda senast den 17 september 2010.  

Jag vill redan nu nämna att vid en fortsatt vägran angående typgodkännande av 

fällorna, så står NV inför ytterligare en rättegång i Förvaltningsrätten mot Lotin AB. 

 

NV stoppar inte Vildsvinsfällan Sinkabirum som är en direkt allmänfarlig fälla och 

som dessutom inte har rätt takhöjd för vuxna djur, denna information har också NV:s 

personal underlåtit sig att informera våra kunder om. Våra kunder har fått sina 

dispensansökningar avslagna med motiveringen att de kan köpa Sinkabirum fällan i 

stället, denna marknadsförs även av NV som den enda typgodkända vildsvinsfällan. 

Vildsvinsfällan Sinkabirum har vid flera tillfällen dödat vildsvin genom syrebrist, 

detta har jag ihärdigt påpekat i en mängd skrivelser utan respons från NV:s sida. 

Mot bakgrund av detta så har NV ingen orsak att stoppa oss, då våra fällor inte har 

några av dessa fel och brister.  

 

Samtliga typgodkännanden som Lotin AB innehar i dagsläget är signerade av GD och 

Tommy Svensson.  

Det är kanske dags att återgå till gamla rutiner, då GD knappast låter sig påverkas av 

intresseorganisationer lika lättvindligt som enhetschef Susanna Lövgren. 

 

Naturvårdsverkets felaktiga handläggning samt aktiva marknadsföring av den 

konkurrerande vildsvinsfällan Sinkabirum L112, har skadat Lotin AB avsevärt på en 

rad olika sätt. På grund av en minst sagt märklig handläggning från NV:s sida, så har 

Lotin AB varit konkursmässigt vid några tillfällen under de senaste 18 månaderna.  

 

Som NV:s ledning säkert kan förstå så kommer Lotin AB inte att låta detta passera 

utan åtgärd, därför undrar vi om NV tänker komma med förslag till en ekonomisk 

uppgörelse frivilligt.  

Lämnas detta utan respons från NV:s sida så kommer NV att bli kontaktat av vår 

advokat framledes, med en hemställan om ersättning för uppkomna skador mm. 

 

 Lars-Olof Lundgren VD Lotin AB 

 

____________________________________________ 


