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Art- och smittskyddsenheten

Sammanfattning från mötet 8 mars 2006
Jordbruksverkets referensgrupp för sällskapsdjur

med

Deltagare:
Svenska Kennelklubben (SKK); Ulf Uddman,
Sveriges kattklubbars riksförbund (SVERAK); Hans Lindberg,
Sveriges Veterinärförbund (SVF); Johan Beck-Friis,
Sveriges Veterinärmedicinska sällskap; Alexandra Vilén,
Svenska Djursjukhusföreningen; Ole Frykman,
Djurskyddsmyndigheten; Christina Lindgren,
Länsveterinär Eva Stensfelt-Thuresson,
Tullverket; Karin Engstrand, Kjell Johansson, Rainer Svensson
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA); Gunilla Hallgren
ViS; Ulla Björnehammar,
RAID; Ann-Katrin Gålnander,
Rikspolisstyrelsen; Bengt Eriksson,
Jordbruksverket (SJV); Maria Cedersmyg, My Sahlman, Angelica Sternklint,
Agneta Näsström, Anna Appel och Lina Johanesson från art- och
smittskyddsenheten, samt Eva Kjell från strategienheten.
Ej närvarande: Svenska Hundklubben, Smittskyddsinstitutet,
Distriktsveterinärerna.

Mötet inleddes med en kort genomgång av AI-situationen. Hundar och katter ska
inte vistas lösa i de smittförklarade områdena; detta p g a att det finns risk att
lösa djur för med sig smittad fågelavföring eller smittade fåglar till nya områden,
t ex gårdar med fjäderfähållning. I nuläget finns inga fall där katter smittat vidare
under naturliga förhållanden, och inga påvisade fall där hundar blivit sjuka av
AI.
Andrea Ljung från Art- och smittskyddsenheten informerade kort om 1)
situationen på ön Rügen i Tyskland där man hittat H5N1 hos 3 katter som hittats
döda och därför provtagits (de kan dock ha dött av något annat), samt 2)
situationen i Österrike där en svan med H5N1 olovligen togs in på ett djurhem
där det fanns totalt ca 160 katter + andra djur inhysta. Ca 40 kliniskt friska katter
som hade vistats nära den infekterade svanen provtogs för AI. Vid första
provtagningen visade 3 katter sig bära på H5N1. Vid en andra provtagning som
togs senare var proven negativa. Nya prover ska tas, och katterna är
karantäniserade tills vidare.
Andrea ska förtydliga i media om skillnaden mellan naturliga smitta och den
smitta man manipulerat fram i laboratoriemiljö, där det visat sig att katter kan
insjukna och smitta andra katter.
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se, Internet: www.sjv.se
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Mer information kommer att finnas på Jordbruksverkets hemsida och i verkets
Nyhetsbrev som skickas ut till intresserade smådjursveterinärer samt till
referensgruppens medlemmar (se nedan).
Gunilla Hallgren från SVA svarade på Ulf Uddmans fråga angående
hästinfluensan som i USA har smittat till hund. Hon tyckte inte att man behöver
oroa sig i dagsläget då hästinfluensan inte påvisats hos hund i Europa.
Maria Cedersmyg berättade om ett telefonmöte hon deltagit i med SVA, SMI,
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket angående beredskap i det fall rävens
dvärgbandmask skulle upptäckas i Sverige. SVA ska sammanställa en analys av
risken av att få in dvärgbandmasken i landet. Analysen är dock uppskjuten för
tillfället p g a AI. Gruppen kom i övrigt fram till att den ska samla information
från områden med endemisk smitta om vilka skyddsåtgärder som myndigheterna
där rekommenderar allmänheten. Man ska också sammanställa kunskap om
rävens och sorkens biologi för att förstå mer om vad som påverkar maskens
spridning och hastighet, och för att hitta metoder för att vid behov minska urbana
rävstammar. Gruppen ska tillsammans sammanställa ett informations-dokument
som ska publiceras så att såväl allmänheten som t ex miljö- och
hälsoskyddsinspektörer och bärproducenter etc kan läsa det. Samtliga berörda
myndigheter ska länka till detta dokument.
Den nya smittskyddssidan för veterinärer är nu igång. Den vänder sig direkt till
veterinärer med information om smittskyddsfrågor inom hund- och kattområdet.
Nyhetsbrev publiceras där kontinuerligt. Synpunkter är nyttiga och kan mailas
till hundochkatt@sjv.se . Även nya kanaler utåt kan mailas till denna adress.
Sökfuntionen ska utvecklas på sidan och läggas dit. Information om AI på hund
och katt ska länkas till denna sida.
Kjell Johansson från Tullen presenterade deras nya projekt Puppy, som han och
Rainer Svensson driver. Syftet med detta projekt är att ta bort efterfrågan och
även tillgången i trenden med insmugglade småhundar. De har möjlighet att
kalla in spanare, utredare och analytiker. De har även kontakter i utlandet som
kan hjälpa till. Även allmänheten är till stor hjälp.
De har möjlighet att ta till tvångsmedel om så behövs, såsom husrannsakan,
gripa folk samt kalla och hämta till förhör. De bevakar även Internet väldigt hårt!
Tullen efterlyser en plan om vart hundarna ska ta vägen vid eventuella tillslag.
De har påbörjat identifiera köpare, och börjar nu se konturerna av ett nätverk.
Projektet ser väldigt lovande ut. Det finns redan nu fällande domar avseende
köpare och säljare.
My redovisade kort förmiddagens möte med SKK, Tullen, Rikspolisstyrelsen
och Jordbruksverket. Se separat protokoll.
Slutligen diskuterades revideringen av EU-regelverket för resa med
sällskapsdjur; i synnerhet Sveriges särkrav gällande blodprovstagning för
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rabiesantikroppar och avmaskning mot dvärgbandmask. EU-kommissionen
arbetar för att reglerna inom EU ska vara så lika som möjligt i framtiden. Frågan
är om vi ska inleda samarbete med Storbritannien, Malta och Irland för att
behålla våra särkrav?
Sammanfattningsvis tyckte alla att antikroppskontrollen kunde slopas, men att vi
ska kämpa för kravet för avmaskning mot dvärgbandsmask.
Denna fråga kommer även tas upp på nästa möte, så alla har tid att tänka igenom
det ytterligare.
Övrigt:
Problemet med att det finns 2 olika hundregister togs upp. Djurägarna är osäkra
på vad som krävs och detta kan göra att hundarna förblir omärkta och
oregistrerade. Detta bör belysas och informeras mera om. Landets kliniker har
här en stor uppgift att kontrollera märkning och att informera om registret och
lagen.
SKK föreslog att alla registrerade hundar ska få pass tillsänt per automatik, även
de som inte reser. Detta kunde ske genom att SKK får utfärda pass i samband
med att stamtavla utfärdas. SKK anser att det inte ska behövas en veterinär för
att utfärda passet.
Detta ställde sig många tveksamma till.
SKK föreslog även en förenkling gällande avmaskningen mot dvärgbandmask
vid resa; att djurägaren ska avmaska sitt djur själv och därmed slippa gå till
veterinär för detta. SKK bedömer att fler skulle följa reglerna om de förenklades
på detta vis.
Övriga deltagare såg inte förslaget som aktuellt.
SVS föreslog att det borde stå med i passet vilken veterinär som utfärdat det och
när. Detta förslag mottogs positivt av övriga. Jordbruksverket ska kolla upp
möjligheterna för detta.
Djursjukhusföreningen efterlyser straff för dem som missköter hemisoleringen.
Jordbruksverket ska se över rutiner på detta.
På fråga från SVF meddelar Maria Cedersmyg att Jordbruksverket har reviderat
sin lista över låg- respektive högrisk-länder i samband med smuggling. Listan är
därför inte densamma som den som finns i förordning 998/2003/EG, utan mera
baserad på den faktiska rabiessituationen (antal smittade djur,
bekämpningsåtgärder, vilka arter som smittas). Revideringen har lett till att
exempelvis smugglade djur från baltstaterna och Ryssland sätts karantän. Hittills
har det dock rapporterats mycket få smugglade djur från länder med hög risk för
spridning av rabies.
Jordbruksverket ska på begäran av SVS ta fram ett informationsdokument som
klinikerna kan lämna till djurägare som får muntligt besked om hemisolering.
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Jordbruksverket ska kolla upp statistik på besluten om hemisolering.
SVS frågar Tullen om man ska anmäla en djurägare som fört in ett djur illegalt
för flera år sedan. Tullen ska kolla upp preskribtionstiden.
Bengt Eriksson på Rikspolisstyrelsen tog upp problemet med aggressiva hundar.
Ca 400 hundar omhändertas varje år i Stockholm p g a vanvård etc. Bengt
Eriksson och Christina Lindgren från Djurskyddsmyndigheten ska skapa bättre
kontakt för utökat samarbete.

Nästa möte
11 maj 2006 kl. 13:00-16:00 på Jordbruksverket.
Tema: Regelverket för resa med sällskapsdjur samt AI.
//
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