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Polismyndighet

Föru nd e rsökn i n g sprotokol I
Äktnr

Signerat av

Signerat datum

Datum

2010-10-06

Målsägande vill bli undenättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Personnummer

|IEr

Västerbottens län
Enhet

Näpo Lycksele
Handlä9gare (Protokollförare)

Kriminalinspektör Christer Ekbäck
Undersökningsledare

Inspektör Lage Dahlberg
Polisens diarienummer

2400-K20321-t0

Misslänkt (Efternåmn och fömamn)

Lindström, Mats Olof
Brott

Brott mot Lagen om allmän kameraövervakning

2400-K2032r-r0

Underrättelse

Resultat av underrättelse försv

Uppgnstyp

ANN,I]ILAN I(2O3}I-IO.BROTT MOT LAGEN OM ALLMÄN
KAMERAÖVNNV,IXNING.ÅTELKAMERA.
Anmälan

B i I aga : Ur s prungl i g anmril an

AV L.,iNSSTYRELSEN INGIVEN ANMIILAN
Anmälan Länsstyrelsens anmälan 4

INLAGA.DOKUMENT ANGÅEI\DE ÅTELJAKTUTBILDNING
Inlaga Dokument angående ÄtetiattutUildning....... 6

INLAGA LINDSTRÖVTS ANSÖKAN OM AIILÄGGAT\DE AV ÅTEL
Inlaga Inkommen ansökan från Lindström............. 9

LIiNSSTRYRELSENS BESLUT ocH UNDERIiTTELSE I FRÅGA oM
Årnr,
Inlaga Länsstyrelsens underätte1se........... 10

PROTOKOLL FRÅN FÄLTBESÖT.NÅ KAMERA UPPTÄCKS
Inlaga Fä1tprotoko11................ ..................... 14

Inlaga 1-änsteanteckning-Besök vid Åtelplats.... 16

Förtursmål

Nej

Underrättelse om utredning
Undenättelsesätt, missttlnkt
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KARTA VISAI\DE PLATS FÖR ÅTEL OCH KAMERA
Karta Karta visande plats fiir Ätel och kamera....... ........ 22

FÖRHÖR MED VITTNEN
Förhör med vittne, Falck, Johan Fredrik .... 23

Förhör med vittne, Schneider, Michael Friedrich .......... 24

rÖnrrÖn MED MISSTIiNKT
Förhör med misstiinkt, Lindström, Mats Olof .......... ..... 25

Personalia

Bilaga skäligen misstiinkt, Lindström, Mats Olof.. ........ 26

Bilägges utredningen
CD-skiva med foton tagna med aktuell åtelkamera.

Bilägges till Åklagaren;
Underättelse och information mm till målsägande
Rapport Involverade personer
Delgivning RB23:18
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Polismyndighet

Västerbottens
Enhet

Brottsanmälan

Näpo Lycksele
Anmält datum

2010-09-27
Brottsplats

GRANTRÄSK, GRANTRÄSK

LYCKSELE
Brottstid

- Fredag 2010-09-10
Brottsbeskrivning

Brottmot Lagen om allmän kameraövervakning
lnvolverade personer

Liinsstyrelsen I Västerbotten

Lindstöm, Mats Olof

Liinsstyrelsen I Västerbotten
lnvolverad personal

Dahlberg Lage

Dahlberg Lage

Dahlberg Lage
Fritext grundanmälan

BROTTET
I samband med konfroll av godkänd åtel ftir björn har Naturvårdsverkets

personal upptäckt en sk åtelkamera vid denna åtel.

Tillstand saknas ftir denna åtelkamera enligt Länsstyrelsen.

län

Signerad av

Signerad datum

Diarienr

2400-K2032t-10
Överförd från RAR

2010-09-27
Områdeskod

2414120281 106000

Registreringsdatum

20t0-09-27

Brottskod

4013

Anmälare

Misstiinkt

Uppgiftslämnare
Funktion

Anmälningsupptagare

Handläggare (RAR)

FU-ledare (RAR)

Antal

I



s

ANMALAN

Polismyndigheten i
VÄSTERBoTTENS LJ\N

ARKIVEXEMPLAR
201,0-09-27 1.4.50
2400-K2032t-aO
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: vÅsteRgoTTENs LtiN Dnr: 24OO-K2o32t--l-o
Enhet: LYCKSELE. Myndighetskod: 24OO Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2OAO-09-27 kI 1-4.01 Anmälningssätt: Skrivelse
Upptagen av: Pinsp Lage Dahlberg
Inskriven av: Pinsp Lage Dahlberg
rnskriven z 201-0-09-27 k1 : 14. 01 Handl . p-mynd: vÄsrERBorrENs r,iiN
Enhet: LYCKSELE.

BROTTSPLATS

GRANTzu|SK, GRANTzu|SK, LYCKSELE

Områdeskod: 241,41,2028]-10 5 0 0 0

.v BROTTSTID

E.o.m Fredag 2010-09-10

BROTT/lI,iiNDELSE

Brott mot Lagen om allmån kameraövervakning

t- .40
Brottskod Ant

4013 1

SÄMMÄNDRAG

uÅr,sÄcar.rop,

artqÄlaRe,
L,I{NSSTYRELSEN I VÄSTERBoTTEN

VITTNE:

UTPEKAD:
LINDSTRöM, MATS

BILAGOR:
Inscannade handlingar

MlSSTÄNKT:

övRtcr 
'Fritext

\__. FRIT8XT

BROTTET
I samband med kontroll av godkänd åtel för björn har Naturvårdsverkets
personal upptäckt en sk åtelkamera vid denna åte1.
Tillstånd saknas för denna åtelkamera enligt Länsstyrelsen.

Se inscannade inkomna handlingar. . . . .

Näpo Lycksele Besöksadress: Borgaregatan 4
Box 14 Faxnr: 010-5582855
92t 2t LYCKSELE Handläggande enhet: Näpo Lycksele
Tfn: LL4 1,4 Handläggare: Polisinspektör Lage Dahlberg
E-post : polismyndigheten.vasterbotten@poIisen. se



ANMÄr,ar ARKIVEXEMPLAR
201,0-09-27 14.50
2400-K2032]--L0
Sida: 2

Polismyndigheten i
VjisTERBoTTENs L]iN

ATVMÄI,ARE JURIDISK PERSON
LÄNssryRELsEN r vÄsrERBorrEN
SToRGÄTAI{ 71B, 9Ol_ 86 rMEÅ
Organisationsnr:
Besöksadress:
AnmäIt, av: JOHAN RENSTRöM
Befattning:
Ovriga anteckningar:

Telefon z O9Q-:-08226

Telefon: O9OtO8226

BESLUT OM FöRUIIDERSÖKI{ING
Datum: 20L0-09-27 Bes1ut av:
Förundersökning inleds

Polisinspektör Lage Dahlberg

Näpo Lycksele
Box l-4

Besöksadress: Borgtaregatan 4
Faxnr: 010-5682855

921, 21, LYCKSELE Handläggande enhet: Näpo LyckseleTfn: l_L4 i_4 Handläggare: polisinspettOr Lage Dahlberg
E-post : polismyndigheten.vasterbotten@polisen. se
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Anmälan
Daufl
2010-09-20

Årenttebeteckning

211-6289-2010
Arkivbeteckaing

Lånsstyrelsen
Yästerbotten

Liimstyrclscn Vlistcrbottcn Naturvfudsenhctcn
901 86 UMEÄ Storgatan7l B

Polisen Lycksele
Box 14

921?L LYCKSELE

Anmälan om otillåten kemeraövervduing

lnom ramen ftir licensjakt efter bjöm i Västerbottens liin hösten 2010 åir det

tillåtet att bedriva jakt vid åtel. Ateljakten omgåirda.s av ett antal villkor.
Läinsstyrelsen genomför tillsynsbesök vid ett antal åtlar för att kontrollera
huruvida villkoren efterlevs och för att kunna utvåirdera åteljakten på ett bra

sätt.

Enligt Lagen (1998:150) om allmiin kameraövervakning, LAK, krävs till-
stand för att få sätta upp en övervakningskamera som kan riktas mot en plats

dit allmänheren har tillträde. Det åir Liinsstyrelsen som beviljar tillståndet
och som iir tiltslmsmyndigbet för sådan kameraövervakning.

Vid tillsynsbesök vid en åtel i Lycksele kommun upptiickte Liinsstyrelsen
att en automatisk kamera hade sans upp.

Att det behövs tillstånd från Liinsstyrelsen fiir att fä sätta uPp automatiska
kameror har påpekats vid de tre utbildningstillftillen som anordnats av ld;ga-

reförbundet innan åteljakten och dåir Liinsstyrelsen deltog. Enligt niirvarolis-
tan deltog ansvarig för ovan niimnda åtel vid triiffen i Lycksele på kviillen
den 4 augusti 2010. Information om dena ingick också i det svarsbrev som

Länsstyrelsen har skickat ut till alla som har anmåilt en åtel. Svarsbrevet till
åtelansvarig i fråga gick ut den 5 augusti 2010.

Bilagor:
--Dokt

nels€arlista åteljaktsutbildning i
Ansökan om regisrering som åtelansvarig ftir jaktåtel
Liinsstyrelsens regisffering av åtel för björnjakt
Fåiltprotokoll för tillspsbesöket vid ovan niimnd jakåtel
Tjäinsteanteckning för tillsynsbesöket diir övervakningskamera upptäcktes

- 8dor. Dnr.

20t0 -09- 2 +

f€*ilt's,?F'?s'ffi-

Telrx.090-107000 Far09Sl07100 hcp://wwwac.lst.se
Dir€kttel. Sl0- l0 8? 26 Dirckfax 090-10 8? 03 Johan"Rcnstom@lasstyrelsen.sc
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Lånsstyrclsen
Väsrcrbotten

Anmälan
hsnn
201G.09-20

fundebctscf!fog
2rr-6?;89-2010

S&rdlista:
Stellm Hallbcrg, Råttsnhetcn
Mictracl Schneider, Natun'årdscnheten
Erik Lindberg Naturvårdsenhetcn
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lnlaga lnkommen ansökan från Lindström, 2010-09-28 09:00 diarienr: 2400-K20321-10

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Från: z-aim.com{info@z-aim.coml

Skickat den 4 augusti 2MA 22:54

Tilt: Lånsstyrelsen i Våsteöottens lån

Ämne: Ätetlaft på bjöm, anmålan av åielansvarig av åtet i Granträsk,

Hej

Lämnar härmed in min ansökan om att registreras som åtelansvarig för en björn åtel i Grantråsk, Lycksele kommun.

Åtelns exakta position kommer att vare enligt bifogade koordinater:

x7137507
Y 1518316

Närmaste farbara väg år drygt 300 meter från åtelns placering enligt min mätning med GPS.

Närmaste hus som har fritidsboende i Granträsk är beläget ca 3.lkm från åteln enligt mätning med min GPS.

Närmaste fritidshus betäget i Lövås är ca 3.5km från åteln enligt mätning med min GPS

lnga stigar som anvånds kontinuerligt eller är utmärkta som vandringsled finns inom 500meter från åtels placering,

mig veterligen finns ingen alls inom flera kilometer.

Markägarna Jan-Erik och Karint!!!ar givit sitt medgivande till mig för placering av björn åteln på deras mark

medbeteckningenGranträstt:ga'Dekannåspåtelefon:Karin:G)an-Erik07l}ller
fritidsbostad i Granträsk 0950{E

Jag vill givetvis påbörja åteling på platsen så snabbt som möjligt och hoppas att ansökan godkänns till den 11/8.

Jag har deltagit i utbildningen för åteljakten som hölls på Ansia camping i Lycksele den 4/8 klockan 18.00, finns
därmed registrerad på deras deltagarelista.

Är det några oklarheter så kontakta mig så snabbt som möjligt, nås jag ej på telefon så skicka ett email. Kan vara
svår att nå via telefon eftersom ätt vi fick en son 10v för tidigt och därför är mycket på Barn 4 i Umeå och därmed
inte kan ha telefonen med mig hela tiden.

Ansökandes personuppgifter är:
Mats Lindström
Personnr:eD
Adress: Barrvägen 17

921 45 Lycksele

Mobil:0701-303679
Fast lina:0950-14475
Email: iqfo@z-qjm.com

Mats. Lindström
Z-aim AB

Barrvägen 17

921 45 tycksele
SWEDEN

Mob:0701-303679
Tfn: 0950-144 75
Fax:$150-1t14 75

E-mail : mats@z-aim.com
Website :www.z-ai m.com

2010-08-0s
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Underrättelse
Datum

2010-08-0s
Ä,rendebereckning

2184873-2010
.tukivbeteckning

Lånsstyrdsen
Västerbonen

Länsstvrelscn våstctbottcn Naturskydd
SOr A6' UMgÅ Srorgamn 7l B

Mats Lindström
Barrvägen 17

921 46 LYCKSELE

Tel vx. @0-10 ?0 00 FL\ 09S10 ? l 00 httP:l/wv'tw'rc-lst se

Dirckttel-SJ0-108237 Direktfax crik.lindbcrg@lansstyrelsen'se

tI

r\
Registrering av åtel för björnjakt

Hej

Llinsstyrelsen har tagit emot din anmälan rörande anläggande av en åtel för

björn under licensjakten 2010-

Din åtel har fåtr ID-nummer AC-2010-037 och den har registrerats i Läns-

styrelsens register över björnja}:tsåtlar. Du lir dilrmed "åtelansvarig" för den-

na åtel.

Din anmålan kom in den 4 augusti 2010. Du kan diirmed börja åtla fr'o'm

den 1l augusti 2010.

Notera att registreringen inte innebär att fueln med automatik är godkänd

enligt de vi[lor som-gäller för åteljakten- Det är ditt ansvar att åteln uppfyl-

ler alta krav som stil[. Om samtliga villkor efterlevs kontrolleras av Läns-

styrelsen vid tiltsynsbesdk vid åtlar i flilt, både under och efter bjömjakten'

Dåttutorn kan kommunerna utöva tittsyn vid åtlarna'

Länssryrelsen erinrar om de villkor som ställs för åteljakt i Länsstyrelsens

Uestut äm [censjakt efter bjOrn i V?isterbottens län 2010 (dnr 218-2827-

2010, se bilaga i). gt.u. stå du ta del av den utbildning som Jägareförbundet

erbjuder i frågan, se bilaga 2'

Länsstyrelsen erinrar också om att det behövs tillstånd frlin Lansstyrelsen

för att sätta upp automatiska kameror, s.k. åtelkameror, vid en åtelplats' 
-

lansstyrelsrnr 5utirt"r gör dock bcdömningen att det är svårt att få tillstånd

till detta under björnjaken.

Bilasor

Bilaga l: Villkor fOr åteljakt på björn (utdrag ur Länsstyrelsens beslut om

licensjakt efter björn i Västerbottens län 2010)

B i I a ga 2 : Urbildni n gsti I lfiil len som Jägareförbundet eöj uder

{rog,
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l.änsstyrelsen
Västerbotten

Underrättelse
Dalum

2010-08-0s
Arcndcbccckning

?18-4873-2010

Bilaga I

Villkor for åteljakt på björn i Västerbottens län 2010

Följande villkor ska följas av dem som bedriver licensjakt på björn med

hjälp av årel. Jakt som inte följer dessa villkor sker utan stöd av beslutet och

i strid med fredningsbestämmelserna i 3 $ jaktlagen (1987:259). Straffbe-

stämmelserna för jaktbrott finns i43 och 44 $$ samma lag'

l. Åreljakt på björn får genomföras i hela Väsrerbottens län, med de be-

gränsningar som framgår av villkor 6 samt 8 a-g nedan'

2. Jakt vid åtel ffu bedrivas under samma jakttid som licensjakt på björn i
övrigt genomförs i Västerbottens län.

3. Ingen separatjaktkvot fastställs för åteljakt.

4. Jägareförbundet Västerbotten genomfÖr utbildningar fÖr Personer som

amnar bedriva åteljakt på björn. Utbildningens omfång och innehåll be-

stäms efter samråd med Länsstyrelsen.

5. En person (åtelansvarig) iir ansvarig för varje åtel. Maximalt en åtel får

anläggas per åtelansvari g.

6. Åtel får bara anläggas om markägaren har gett tillstånd till detta. På Sta'

tens mark ovan odlingsgränsen ska även berön älgiaktlag och berörd

sameby ha gett sitt medgivande.

7. Ätelansvarig ansvarar för att åteln motsvarar riktlinjerna om placering

och material enligt villkor 8 a-g.

8. Åtelns läge och beskaffenhet.

^. Avstånd till närmaste perrnanent bebodda hus, till fritidshus
som har sophämtning och till Permanent anlagd och skyltad
campingplats ska vara minst 2000 m. Det är åtelansvarigs an-

svar att kontakta eventuella andra personer som under perio-

den L augusli - 3l oktober 2010 tillfälligt bor inom 2 000 m
från åteln och upplysa dessa om åtelverksamheten.

b. Avstånd till väg (även skogsbilväg) ska vara minst 200 m.

c. Avstånd till vandringsled ska vara minst 500 m.

d, Åteln ska ej vara synlig från väg eller vandringsled'

e. Som åtelmaterial får användas vilt och viltfångat fisk från

sarTrma eller angrtinsande kommun (även slaktrester från jakt
på alg eller annat vilt), oförädlat vegetabiliskt material eller
mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfod-
ring av djur. Rester från tamdjur får inte anvåndas (till tam-
djur räknas även ren).



+->:r:-F:--tq

lntaga Länsstyrelsens underättelse, 2010-09-28 09:00 diarienr:2400-K20321-10
12

Länsstyrelsen
Västerboften

Underrättelse
Datum

2010-08-05

Ärcndcbcteckning

218-4873-2010

f. vid åtling med srörre vilt får en (l) djurkropp läggas ut'..

f"fa"gO.tia,elmaterial av annat stag (inklusive mindre vilt'

uiitäm"tter etc.) får uppgå till högst 25 kg

Det rekommenderas att åtelmaterial och mängd följer Bjöm-

;;"j;d;;;empel: 5 kito viltkött eller fisk' 5 kilo majs och

2,5 kilo melass Per vecka

9. Ätelmaterial får läggas ut frän och med 1 augusti 2019:ilt den dagen då

sisra rilldelade bFå; fälls eller, i det fall inte alla tilldelade bjömar

fåills, till o.n *.a iio[iou"r 2010. Senasr den 20 0ktober 2010 eller

fem dagar 
"rt", 

utiiri, u:*.1har.fållrs ska allt åtelmaterial vara bort-

plockat ocf, atefiiatsen åtärstattO till ett sådant skick att björnar inte för-

väntas lockas dit.

10. Ätel ska anmälas av åtelansvarig till Liinsstyrelsen Västerbotten senast

sju dagar innan Ä,i;;,ätåbörias på platsen. Jåimför beslutets villkor 4

(sida Z). fa"**r'i"iråoregi*terfå. *ä*iligu åtlar i Rovdjursforum.

l1'lånsstyrelsengenomförtillsynavåtlarförbjörnjaktgenomfältbesök,
både under och efterjaktperioden'

12. Fler personer än åtelansvarig får bedriva åteljakt vid den åtelansvariges

åtel åm åelansvarig medger detta'

t3. Ådar får läggas ut i syfte att bedriva vaktjakt på björn eller för att släppa
-- itft pä spil av björn som har besöh åteln'

14.Samtligaätelansvarigaskahagenomgår1lenutbildningiåteljaktsom- 
i.g"*i"rbundet Vasterbotten tillhandahåller'

15. Dokumentation

a. Var och en som bedriver åteljakt på björn ska dokumentera

och raPPortera sin verksamhet'

b.Omflerapersonerbedriverjaktvidsamma'ätelskaåtelan.
.t*i g tuå*anställa samtl i ga personers dokumentati on'

c. Dokumentarionen ska följa befinttig rapportmall (Bilaga 6)'

Dokumentationen ska lämnas av åtelansvarig till Jägareför-

bunder Våisterbotten senast den 15 november 2010'

Jägareförbundet ska sammanställa den inkomna dokumenta-

,iä"n och överlåimna en preliminitr sammanställning till

Länsstyrelsen senast den 15 december 2010'

16.UtvärderingavåteljaktengörsavJägareförbundet,Låinsstyrelsenoch
Naturvårdsverket i samverkan'

17.Iövrigtgällerföräteljaktpåujoalpmavillkorsomförlicensjaktpå
bjoml {iisterbonens län hösten 2010'

d.
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fnlaga Länsstyrelsens underäftelse, 2010-09-28 09:00 diarienr: 2400-l<20321-10

Länsstyrelsen Underrättelse
VäSferbO6en Detum Ärendebctekning

2010-08-05 218-4873-2010

Bilaga 2

Utbildningstillfållen som Jägareförbundet erbjuder

Tre olika platser och trc olika tidpunkter erbjuds:

o Lycksele den 4 augusti kl 18:00' plats: Ansia camping

o vilhelmina den l0 augusri kl 18:00, plats: Hotell wilhelmina

o Skellefteå den 16 augusti kl l8:00, plats: Stiftsgården

Du förväntas delta i ETT av mötena.Innehållet kommer aft vara ungefär

samma överallt. Både JägareföÖundet och Länsstyrelsen deltar.

13
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Tiöasfieånt€ckning t(6)
Ihntlr åftnd$crcds{ag

201049-16 218-6248.!20rc
il*iYbceclilioS

Besök vid åtel för björnjakt, åtel ID AC-2010-037

Inomramen av licensjakt efterbjöm i västcrboncns låin hösten 2ol0 ärdet

tifiapt an bedfiva jaki vid åtel. Ärcljakten omgärdas 1v e_n an{ villkor-

Iånsstyrrelsen genömfOr tillsynsbesök vid ett antal åtlar fiir att konUollera

trumniäa riUkören efterlcvs ocU for att kunna utväirdera årteljakten på ett bra

sätt

Den l0 september 2010 gcnomförde ndurbevakare Johau Falck och undcr-

i""fo.A d*Ot vid åttar ilycfseb kommun' Blåsd annat bcsökfe"s &eln med

p ÄC-ZOroOf?, där laars Lindsu,öff, L]rckselc (telcfon 0950-144 75, mo-

bil07Gl30 36 79) iir åtclansvarig.

Åteh besOlces en d+g efter an bjömjakren hade avlysu i onrådet nedanfÖr

oafurgu"se1 Enn! vilIkse,n har åtel!4ryry fem dagar på sig att $tåidä

pfadnlnesO*et dokrrrclrterdes med digitalkamera

Åtefu besöktar utan f,örarrmllan till åtelansvarig, Äteln återfanns På deil

plab som hsde mcddelats Uinsstyrclscn. I(mrdinatema är 1518329'

?rrisoe (RT90) enligtlJinsstyrelsens medhavdaGPS. Se karta i Bild l.

Årcln giordc ett ordnat ocb välstädat intr5ak. Cs l0 m från själva fuelplusea

Aont äC"t en buske en 20litcrs Plattdunk md etiketten'Meläss", dltr ca 6

lircr salsnades, €n ton papperssfctc npd etiketten *HavIE och cn vit disk-

bsste upphtugd i busken.

Åtehbestod ay en bög rndharrrc vid fucn arrcn delvis barklös g3niltål
gran. Havrckomen i täntcn av bögen hdp börjet gro. Ovanör havret, på cn

äu***p i ca 150 em höjd, var en liten glasflaska uppsan (Bild 2).

Ca 20 m från årcln faans cn död bävef upptdngd med lisa i ctt träd' ca 4 m

övermrken (Bild 3).

MiR ernot högSu mcd hanre sått cn liten, kamo*rflagpfdrgad kamera uppsatt

pg 
"tt 

t ge ($i-ld 4, 5 och 6). tftmeran var fastsurrad mcd ett svglt spfunband

Lt * S16; h"d" sans fast mellan stanulr€n och kamcrans övrc kaat lfurc-
rsn san;å uppskattade 80 cm höjd över mår*en. Länsstyrelscn lämnads

såväl kamera som nrinneskort orörda-

krga färska spår av björn syntes kring åteln Ett g3mmelt rivspår i en rutten

Uga tcan eventuellt härstanuna från bjöm.

LämrtvldranViHcrt<rrar Nmrtård
gor to uxeÅ srrgrmTl B

Vrtlg&10il(I) rä09llt0?l(Xl
Dir€la 090.'1073 19 Möil

ttFY r*wåE,b*-*
mfl cbar{sctutcidrr{Dbnnc1Fd$tl"$
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17

Lnnsstymlsen
Västertren

Tjiinstcantcckning
Dlurn fudctcrcdonE
2010"09-16 218-6248-2010

Det behövs titlstfud frfur Lgnsstyrclsm f?Jr att få setta upp automad$kå ka-

*t Detta har påpekats vid de tre utbildningstillftillena som anordoad€'$

av JegnreftlÖunact-innan åteljakten och,dlh Llänsstyre-lsen deltog' Eilligt

og*;"lirt* del6g MatE Undström vid träffcn i Lfickscle på kvällen den 4

""g"rt 
2010. Infå$ion orrl deaa ingick också i det svarsbrev som Ulns-

;ldr* hr skick* ut titl alls som har arnält en årsl. Svarsbrcvet till Mats

Lindströrn gick ut den 5 arrgusti 2010-

T!t. \, .,'

Michrel Schneidcr

Bitd 1: Åtchs läge våister om Crranträsk i Lyckselc kommun indikcras av

den rfiapunkten
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Liinsstyrelsen
Vii$terbdten

Tjänstean&ekning
I}l[fl fuoOetetcct*tg

2010{9-16 218-624E-2010

BiH 2: Åteplats med havre och liteil glasflaska



-

tntaga Tjänsteanteckning-Besök vid Atelplats, 2010-09-28 09:00 diarienr: 2400-K20321-10

Länsstyrclsen
Västerbqten

T jänsteantekning
Dmm Änndcbacclenfotg

bio+p-to 218-624&2010

Bild * En bäveruPPhängd i etttriid
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Lärsstyrel*n
Västerbotien

Tjänsteanteckning
Eärm Är#dtg
20lo-09-t6 2lE-6248-2010

+ .-t'

--*S
.,

Bnil4: ÅtcttameraOctag

\r, ri

FY
s$
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Länss*ydsen
VästeltofiENt

TJånsteantcckning
DdEn Äma*se*mA
20lo-{ts-16 218-624&2010

-...,1::lå -

ts-*
w'+
'$&
rk

Blld 5: Åte*amramir emot åelptsls€tr

Bild 6; Åtcttarncra se* frän trgdet med bävc'rn



7'

'@rlou$ serautq qco 1el? erspsrn fiqr pgU

I

**M

Ol-lze}e>l-O0tz :Juolretp 00:Zl 9O-01-OLoZ'eJaule) qco lolvrgt sleld epuest^ eue) eue)



7

&
w
Polismyndighet

Underrättad om misstanke

Försvarare/ombud önskas

23

Västerbottens län
Enhet

Näpo Lycksele
Hörd person

Falck, Johan

Den hörde år

Vittne
Tolk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser i samband med besök av åtelplats

Signerat av

Signerat datum

Diarienr

2400-K2032r-r0
Pefsonnummer

Ställning till misstinkt - målsägande - vittne

Språk

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsdatum Förhörpåbörjat Förhöravslutat

2010-10-04 10:44 11:00

Typ av förhör Förhörssätt

RB 23:6 Telefonftirhör
Utskrivet av

Förhör

Undenättad om rätt till försvarare (best i FUK 125 iakttagna)

Försvarare/ombud närvarande

Berättelse

Johan Falck är naturbevakare, anstiilld av Länsstyrelsen i Västerbotten, besökte tillsammans
med Michael Schneider, även han anstiilld på Länsstyrelsen i Västerbotten som
rovdjurssamordnare, den aktuella åtelplatsen 10 september 2010.

Såvitt Johan kommer ihåg så satt kamera cirka en meter upp från marken, vinkeln på kameran
var snett nedåt mot åteln som befann sig cirka 3 meter från kameran. Huruvida kameran var i
funltion och tog bilder vet inte Johan. Tradeffi kameran satt på stod vid en myrkant till en
tjärn som fanns ytterligare 10-20 meter bakom., JohSn beskriver platsen som att man skulle

fram ti en naturli
I övrigt var terrängen som sådan relativt normal frr atI ta sig fram utan problem.

Det var Michael som gick fram till kameran.

På fråga varftlr man inte tog med sig kameran säger Johan att såvitt han och Michael ftirstått så

är rättsituationen osäker i detta fall varför man valde attläta den sitta kvar och i stället
fotodokumenterade platsen/kameran.

18go
- #.-r-l

Tor
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Polismyndighet

Västerbottens
Enhet

Näpo Lycksele
Höld person

Schneider, Michael Friedrich

Berättelse

Michael Schneider är anställd av Länsstyrelsen i Västerbottens län som rovdjursansvarig, vid
aktuell tidpunkt så besökte han en åtelplats utanfor Lycksele tillsammans med naturbevakaren
Johan Falk och upptäckte då en kamera.

Kameran var placerad uppskattningsvis cirka 80 cm ovan mark, huruvida kameran var i
funkiion eller inte vet inte Michael, kameran var vinklad nedåt mot åtelplatsen cirka 6 meter
ifrån. Bakom kamerans överdel var en liten pinne instucken fiir att g" 'rriok"ltt nedåtl*

Terrängen var myrlandskap och platsen låg på en ås, platsen är relativt lättillgänelie men
Miache.-l sager ati den inte ftirefailer allmait^frekvent#t..--

Anledningen till att man inte tog kameran i beslag beror på att Michael ansåg att rättsläget
harvidlag åir osäkert.

Det är Michael som dokumenterade platsen genom bland arrat att fotografera densamma samt
skriva tjänsteanteckningar och hans ftiltchef Johan Rehnström.

24

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Michael Schneiders iakttagelser
Underrättad om misstianke

Försvarare/ombud önskas

Förhörsledare

Christer Ekbäck
Förhörsplats

Förhörsviitne

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12S iakttagna)

Försvarare/ombud närvarande

Signerat av

Signerat datum

Diarienr

2400-K2032r-r0
Personnummet

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Språk

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsdatum Förhörpåbörjat Förhöravslutat

2010-10-05 09:41
Typ av förhör Förhörssätt

RB 23:6 Telefonftirhör
Utskrivet av

Förhör

län

Den hörde är

Vittne
Tolk

lD Styrkl

Nej



Förhör
&
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Polismyndighet

25

Västerbottens län
Enhet

Näpo Lycksele
Hörd person

Lindström, Mats Olof
Den hörde år

Misstiinkt
Tolk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brott mot lagen om alknän kameraövervakning
Underrättad om misstanke

Ja

Försvarare/ombud önskas

Undenättad om rätt till försvarare (best i FUK 125 iakttagna)

Ja

Försvarare/ombud närvarande

Signerat av

Signerat datum

Diarienr

2400-K2032r-10
Personnummer

-T
Ställning till missttlnkt - målsägande - vittne

Språk

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsdatum Förhörpåbörjat Förhöravslutat

2010-09-28 16:50 17:10
Typ av förhör Förhörssätt

RB 23:6
Utskrivet av

lD StyrK

Ja
Sätt

Känd

Förhörsledare

Christer Ekbäck
Förhörsplats

Polisstationen i Lycksele
Förhörsvittne

Berättelse

Mats Lindström vare sig erkiinner eller ftirnekar brott,

Mats anser att den kamera som han placerade vid åtelplatsen sitter så lågt på det träd som den
var uppsatt pä att den omöjligt kan fotografera ansiktet på en måinniska. Kameran var
placerad max 5 meter från åteln och en höjd av maximalt 50 cm. På sidan av åteln fanns ett
par stora träd vilket direkt hindrar/skärmar för någon gående skulle ha passerat kameran och
blivit fotograferad.

Mats fiir se ett foto av den kamera som avses och tillfrågas om det åir sammat typ av kamera
som hans företag säljer/marknadsftir varvid Mats svarar att det stämmer men påpekar att det
även på fotot av kameran syns att den iir riktad nedåt vilket ytterligare förstiirker hans
argument att någon människas ansikte med absult säkerhet inte skulle ha fotograferats,
platsen är svårtillgänglig och långt fran allmän väg vilket tir ganska naturligt med tanke på att
det här är frägan om Björn. Kameran visar inte rörliga bild.

Uppläst och vidkänt
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Polismyndighet

Bilaga - Skäligen misstänkt

Västerbottens län
Enh€t

Näpo Lycksele

Misstankeuppgift

Brottsmisstankenr

240010s02265
Brottskod Brotbbeskivning

4013 Brott mot Lagen om allmåin kameraövervakning
Beslutsdatum B€slutsfattaE

2010-09-29 Dahlberg, Lage

26

Diarienr

2400-K20321-10

Diarienr

2400-K2032t-10


