
RE: SV: Från Lotin   

Från: Lars-Olof Lundgren (larsoloflundgren@hotmail.com)  
Skickat: den 1 juni 2009 16:34:59 
Till:  Susanna Lövgren Naturvårdsverket Ch Tommy (susanna.lofgren@naturvardsverket.se) 

      
 
Hej Susanna ! 
 
Klockan är strax halv fem och din telefon är upptagen. Jag behöver veta vad som 
händer, kommer det något intyg eller inte. 
 
Hälsningar Lars-Olof 
 
 
 
From: Susanna.Lofgren@naturvardsverket.se 
To: larsoloflundgren@hotmail.com 
CC: AnnaHelena.Lindahl@naturvardsverket.se; Christer.Pettersson@naturvardsverket.se; 
Per.Risberg@naturvardsverket.se 
Date: Mon, 1 Jun 2009 08:43:39 +0200 
Subject: SV: Från Lotin  
 
  
Hej Lars-Olof! 
Jag återkommer till dig i ärendet så snart som möjligt. En sak jag måste förtydliga är att precis som jag 
berättade så kommer dispensprövningar att ske under testperioden, men jag kan inte ge några 
förhandsbesked eller föregripa några beslut kring det.  
Hälsningar  
Susanna 
 
 
SUSANNA LÖFGREN 
Enhetschef 
Fel! Inget filnamn angivet. 
NATURVÅRDSVERKET 
Viltförvaltningsenheten 
Naturresursavdelningen 
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 08-698 15 40, FAX: 08-698 10 42 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet  
 
 
 
Från: Lars-Olof Lundgren [mailto:larsoloflundgren@hotmail.com]  
Skickat: den 31 maj 2009 10:10 
Till: Löfgren, Susanna 
Kopia: Lindahl, Anna Helena; Ågren, Maria; Svensson, Tommy 
Ämne: Från Lotin  

Fredriksdal den 29 maj 2009 
 
Till Susanna Lövgren Naturvårdsverket 
Från Lars-Olof Lundgren LO Lundgren i Nässjö AB  



 
Hej Susanna ! 
Jag måste börja med att tacka för ett väldigt konstruktivt samtal, nu känns det som 
vi ska kunna komma till ett tillfälligt avslut i frågan om våra fällor L114 och L115. 
Därmed räddar du också mitt företag från att gå i konkurs vilket jag är ytterst 
tacksam för. Då det är väldigt snäva tidsramar vi har att spela med så hoppas jag att 
vi kan få dokumentet färdigt på måndag. Jag måste häva den interimistiska domen 
i Marknadsdomstolen på tisdag så vi kan visa fällorna på Elmia Wood på onsdag, 
utan att betala vitesbeloppet på 750.000 kronor. 
För att det inte ska bli några missförstånd över innehållet i vår diskussion, så har 
jag spaltat upp vad vi sa och vad som behöver göras från Naturvårdsverkets sida. 
 
1. Vår ansökan att få L114 och L115 typgodkända kvarstår, men testerna behöver 
inte hastas igenom när vi kan lösa frågan enl. följande. 
 
2. Vi avser att använda redan befintliga typ nr tills vår egna ansökan är 
färdigbehandlad, dessa är L57. L58 och L112 . 
 
3. Vår enkelfälla L114 kan tills vidare märkas med L58 och L112 
 
4. Vår dubbelfälla L115 kan tills vidare märkas med L57 
 
5. I materialbeskrivningarna på fällorna i punkt 2 ska dessa tillverkas i trä. 
Jordbruksverket och Tommy Svensson har bedömt att de även kan tillverkas i plåt, 
och att plåt i detta fallet är att bedöma som ett bättre konstruktions material då det 
möjliggör erforderlig ventilation och syretillförsel. 
 
6. Det som fällde oss i Marknadsdomstolen var att din underskrift saknades på 
Tommys intyg. Om du vill använda det redan skrivna intyget, eller skriva ett nytt 
intyg avgör du själv. Tommys ligger som bifogad fil. Mikael Paulis intyg och 
Jordbruksverkets remissvar ligger också bifogat. 
 
7. Det är önskvärt att ert intyg skickas som PDF fil så vi kan vidarebefordra intyget 
till Marknadsdomstolen omgående. 
 
8. Ditt erbjudande att bevilja dispens för fångst av vildsvin i vår L57 / L115 är 
mycket positivt, detta gör även denna fällan användbar för fångst av vildsvin 
omgående. Tyvärr har smutskastningen i pressen fått till följd att vi inte är 
betrodda i dagsläget.  
Vi måste kunna visa upp ett dokument som säger att vi har fått detta löfte från dig, 
annars är inte informationen trovärdig i kundens ögon. 
 
9. För att underlätta för er och oss kan vi lämna in dispensansökningarna åt våra 
kunder. Tommy har redan tittat på ett förslag till ansöknings formulär, kontrollera 
om den bifogade handlingen ger alla de uppgifter ni önskar. Jag har redan lämnat 



in en ansökan om generell dispens på fällorna, beviljar ni den så skulle ni slippa 
mycket arbete. Vi har alla ägare till fällorna i vårt kundregister, räcker det att ni vid 
behov kan få fram var fällorna finns och vem som köpt dem så är väl detta enklast 
för alla parter. 
 
10. Du ville också att jag skulle skriva ner kommentarer och förslag för framtida 
fälltest, och detta ställer jag väldigt gärna upp på men jag hinner inte engagera mig 
i detta just nu. För tillfället arbetar hela familjen för att rädda LO Lundgren i 
Nässjö AB från konkurs, och detta måste prioriteras i första hand. Senare 
återkommer jag väldigt gärna med min sakkunskap i dessa frågor om intresset 
kvarstår. Jag besitter spetskompetens i ämnet och har mycket att tillföra ett 
framtida betydligt strängare regelverk runt fällor. Just nu råder det anarki i frågan 
om fällor, efter ett typgodkännande kan vem som helst tillverka fällan med detta 
nummer. När sedan någon skadar sig eller dör i en fälla som tillverkats av en 
privatperson, så kommer vi till frågorna om producent ansvar och 
produktförsäkringar. Jag som företagare har allt detta men det har inte de som 
konkurrerar med mycket låga priser, där det varken betalas skatt, moms eller 
övriga avgifter som krävs av en näringsidkare. Så mitt första förslag är att endast 
registrerade företag tillåts tillverka fällor i framtiden, sedan finns det en hel del till 
att säga om konstruktionsmaterial och utförande när vi går djupare i dessa frågor. 
 
11. Om vi missförstått varandra i någon del av dessa punkter, så måste du meddela 
mig omedelbart så vi får reda ut eventuella frågeställningar. 
 
 

Med vänliga Hälsningar Lars-Olof Lundgren 
LO Lundgren i Nässjö AB 

Tel. 0380-26164 070-5651444 
 


