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Art- och smittskyddsenheten

Sammanfattning från förmötet 8 mars 2006 med polisen,
tullen, SKK och Jordbruksverket
Deltagare:
Svenska Kennelklubben (SKK); Ulf Uddman,
Tullverket; Karin Engstrand, Kjell Johansson, Rainer Svensson
Rikspolisstyrelsen; Bengt Eriksson,
Jordbruksverket (SJV); Maria Cedersmyg, My Sahlman och Anna Appel från
art- och smittskyddsenheten.
Info om SKK
Ulf Uddman började mötet med att informera övriga deltagare om SKK. Det
finns ca 314 000 medlemmar, 400 000- 450 000 hundar är registrerade hos dom.
SKK står för 99 % av hundsport. SKK registrerar ca 70 % av alla hundar som
föds varje år. Knappt 3000 import-hundar registrerades förra året.
För att registrera en hund som är importerad hos SKK krävs stamtavla från
exportlandets kennelklubb. Det finns ett väl organiserat internationellt samarbete
mellan kennelklubbar i olika länder genom den internationella
hundorganisationen FCI (Federation Cynologique International). Hunden
behåller sedan sin utländska stamtavla, men den förses med ett svenskt
registreringsnummer. Med undantag för hundar från DK, FI och NO kollas
samtliga hundars pass i samband med registeringen.
Vid annonsering i SKKs tidning måste annonsörerna ange namn, fast
telefonnummer och kennelnamn.
Vid misstanke att något är fel, begär man in alla hundens dokument. Om hunden
bevisligen är illegalt införd skickas uppgifterna vidare till Jordbruksverket.
När det gäller chihuahuor begärs ibland DNA-typning av föräldradjuren och
samtliga valpar för kontroll av ursprunget och stamtavlans äkthet. Det kostar ca
2000 kr/kull. SKK står för kostnaden ifall det visade sig vara en ”onödig” koll.
SKK har som rutin att DNA-testa alla amerikanska staffordshire.
Vid misstanke om oegentligheter i hundhållning etc kan kennelkonsulenter
skickas hem till folk för att kolla så att allt står rätt till. I dagsläget finns ca 80
kennelkonsulenter som kan göra detta. De gör ca 2000 hembesök/år. Var 3:e år
görs en normal koll av registrerad kennel.
I det fall det konstateras att en hund är insmugglad i landet kan SKK utesluta en
medlem med omedelbar verkan. Disciplinnämnden, som beslutar i dessa
ärenden, består till övervägande del av jurister. Där råder noll-tolerans. Nämnden
får ca 100 fall/år, varav ca 10 % slutar med att medlemmen blir utesluten. Att
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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SKK återkallar ett kennelnamn händer mycket sällan eftersom det är förenat med
stora praktiska problem med att t ex återkalla stamtavlor. Man kan däremot låsa
namnet så det inte får användas. Därmed får hundar från den låsta kenneln inte
tävla eller användas i avel.
SKK kräver att det vid utställning eller tävling med över 400 hundar ska finnas
en veterinär närvarande för att kontrollera pass och eventuell valpdispens på
hundarna. Om deltagarantalet understiger 400 räcker det med lekmän som
kontrollerar dokument. Ofta meddelas tullen i förväg så de kan närvara och
hjälpa till med att eventuellt slänga ut hundar som inte uppfyller reglerna.
SKK märker färre förfrågningar och tips angående smuggling nu. Det de kan
märka är att en del manipulerar hundarnas födelsedatum, för att få det att gå
ihop. Christina Nilsson på SKK arbetar som utredare i sådana misstänkta
smugglingsfall.
Flertalet av de svenska djurförsäkringsbolagen försäkrar enligt SKK inte
utlandsfödda hundar som saknar giltigt pass.
Samarbetet mellan SKK och kommunernas djurskyddsinspektörer fungerar bra.
Kennelkonsulenterna rapporterar skriftligen och anmäler allvarliga brott till
kommunen. Mycket allvarliga brott anmäls även till Länsstyrelsen.
Tullprojekt mot hundsmuggling: ”Puppy”
Kjell Johansson och Rainer Svensson fortsatte sedan att informera om Tullens
projekt Puppy. Syftet med projektet är att ta bort efterfrågan på och tillgången till
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.
I dagsläget är cirka 40 köpare identifierade, varav 34 är tjejer under 30 år!
Projektledarna är positiva och har kommit en bra bit på vägen, så de ser
konturerna på helheten nu. Man har dock vissa problem med att tolka
lagstiftningen – var går gränsen till grov smuggling? I tidigare domar har
gränsen för grov smuggling satts till 3 hundar eller fler. Detta kan då leda till
fängelsepåföljd.
Tullen undrade om SJV kan begära av veterinärer att de begär ID av de personer
som kommer till kliniker och liknande med sina djur. Det skulle underlätta
mycket för tullens arbete.
Maria C ska kolla upp ifall vi kan uppmana veterinärer till detta via vår hemsida
t ex.
Polisen informerar om aggressiva hundar
Bengt Eriksson, som har i uppdrag att utreda djurfrågor på rikspolisstyrelsen
berättade kort om problemet med aggressiva hundar. Ca 400 hundar omhändertas
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varje år i Stockholm p g a vanvård etc. Men det är endast i Malmö och Göteborg
som det har utdömts domar för djurplågeri i hundärenden.
Fortsatt samarbete
Slutligen kom deltagarna överens om att det vore bra för alla att fortsätta
diskutera hur man kan samarbeta i hundärenden. Jordbruksverket är villigt att
sammankalla till ytterligare ett möte (datum ej bestämt) med samma deltagare,
men ämnar då också bjuda in de större djurförsäkringsbolagen och representant
för hundregistret. //
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