2007-11-16
Enheten för sällskapsdjur

Sammanfattning av mötet i referensgruppen för hund och
katt den 15 november 2007.
Deltagare:
Länsveterinärerna – Eva Stensfelt-Thuresson, Djursjukhusföreningen – Ole Frykman,

Sverak- Cecilia Wennergren, SVA-Gunilla Hallgren, Tullverket- Jonas Karlsson,
Distriktsveterinärerna- Magnus Algotsson, SKK- Ulf Uddman (via telefon).
Från SJV: Ingrid Eilertz, Maria Cedersmyg, Omar Abdurahman, Margareta
Tervell, Cheryl Jones Fur, Nina Miljanic, Suha Mohammad, Angelica Sternklint,
Agneta Näsström, Lina Johannesson och Anna Appel.

1. Omorganisationen
Ingrid Eilertz berättar kort om den nya organisationen som gäller från den 1
november på avdelningen för Djurskydd och hälsa. På avdelningen finns 7
stycken enheter. Organisationen är nu indelad djurslagsvis, med alla frågor
rörande ett djurslag samlade på en enhet. Det finns 4 stycken djurslagsenheter.
Nytt i organisationen är att det tillkommit 3 processchefer- en för djurskydd,
en för smittskydd och en för kontroll. Varje processområde har en jurist
knuten till sig. Gamla Art- och smittskyddsenheten heter nu Enheten för
sällskapsdjur, och handlägger alla frågor som rör hund och katt (utom de som
rör hundar och katter som försöksdjur).
2. Förordningen 998/2003
Maria Cedersmyg berättar om vad vi vet i dagsläget.
I oktober 2007 fick SJV en rapport från Kommissionen där de la fram ett
förslag om förlängning av övergångsreglerna fram till den 1 september 2009. I
december 2007 ska röstning om detta förslag göras på ordinarie möte i
Bryssel. SJV förutspår att förslaget kommer att röstas igenom. Nuvarande
reglerverk kommer i så fall att fortsätta gälla fram till den 1 september 2009.
Kommissionen jobbar för att få fram ett nytt reglerverk, men de har inget
förslag än. De har dock 4 olika strategier:
1. Permanent förlängning av nuvarande regler.
2. Förlängning av övergångstiden.
3. Upphävande av övergångsregler utan andra ändringar.
4. Ändringar som tar hänsyn till samtliga medlemsstaters krav.

Sverige förespråkar strategi nummer 2. Alltså att EFSA’s rapport bearbetas
och att de nya reglerna utformas på vetenskaplig basis. Enligt rapporten är
Storbritanniens avmaskningssystem det bästa för att dels undvika återinfektion
före införsel, dels undvika utsöndring av smittfarliga ägg efter införsel.
Vi vet alltså idag att reglerna inte ändras förrän tidigast den 3 juli 2008
(troligen inte förrän den 1 september 2009).
Referensgruppen föreslog att Jordbruksverket går ut med ett pressmeddelande
i december då man beslutat om det blir en förlängning.
3. Spermaremissen
Gunilla Hallgren berättar om slutsatser av den remiss SJV skickat till SVA om
revidering av införselreglerna gällande sperma.
I maj 2007 skickade SJV en remiss till SVA angående hälsorisker vid införsel
av hund- och kattsperma till Sverige. Under uppdraget togs hänsyn till
hälsorisker, vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga samt att man jämförde
med villkoren för införsel av levande hund och katt.
De sjukdomar som sprids via sperma är Brucella canis, Leptospira canicola
och Leichmania. Varken rabies eller dvärgbandmask kan spridas via sperma.
Störst risk för smittspridning är vid införsel av levande djur. Det är lite mindre
risk vid resa i samband med parning. Minst risk är det vid införsel av sperma.
SVA: s förslag är:
1. Vid införsel av kattsperma ställs inga krav, oavsett land.
2. Vid införsel av hundsperma från EU/EFTA-land ställs inga krav på
provtagning, pga att risken är så låg från de länderna. SVA
rekommenderar dock riskbaserad provtagning på Brucella canis och
Leptospira canicola. Det är viktigt att hundägarna är medvetna om riskerna
och att de aktivt själva söker information om riskerna från det aktuella
landet. Enligt Djurskyddslagen § 2 ska man skydda sitt djur mot onödig
sjukdom.
3. Vid införsel av hundsperma från tredje land ska riskbaserad provtagning
på Brucella canis och Leptospira canicola genomföras. Alternativ till
provtagning är att intyg om officiell eller historik sjukdomsfrihet kan
uppvisas.
Det är viktigt att nå ut till djurägarna med information om sjukdomsriskerna.
Vid införsel av denna sjukdom till en kennel kan det få katastrofala följder, då
avlivning kan vara enda utvägen att bli av med sjukdomen.
Jordbruksverket ska nu ta ställning till om regelverket för spermainförsel ska
revideras, och vilken typ av provtagning som i så fall ska krävas.

4. Lathund för djur fast vid gränsen - GKS konferens i oktober
SJV håller på att utarbeta en ”lathund” för veterinärer vid gränsen, gällande
problem med djur som fastnat vid gränsen. Lathunden ska vara ett stöd för
veterinären vid hantering av djur som inte uppfyller införselkraven. Den ska
även innehålla lagstöd, så det tydligt framgår vad veterinären respektive
tullpersonal kan och får göra. I lathunden kommer de vanligaste problemen att
presenteras med lösningar.
Tullen efterlyser klara besked för att undvika problem då tullen stoppat en
införsel men att sedan veterinär anländer och släpper igenom djuret. Om tullen
redan delgivit misstanke om brott, faller detta då djuret släpps in. Den
allmänna åklagaren kan då inte peka på den smittskyddsmässiga faran, och går
inte vidare med ärendet. Detta är viktigt att ta med vid utformandet av
lathunden.
Tullen ser ofta våldsamma tendenser hos ägarna till de sällskapsdjur som
stoppats vid gränsen. De är oftast svårare att hantera än de personer som
smugglat t ex narkotika.
Tullens uppfattning är att den organiserade smugglingen har minskat,
eftersom man har betydligt färre fall just vid gränsen.
5. Övriga frågor
Tullen uppmärksammar problemet med avvisning vid vissa tullstationer
(t ex inte möjligt att avvisa djuret direkt om det inte går returbåt eller –
flyg). Ingrid Eilertz berättar om planerna för eventuell korttidsförvaring
på olika djursjukhus runt om i landet. Ole Frykman menar att lämpliga
lokaler redan finns på de flesta djursjukhusen, men problemet ligger i
arbetsskyddsregler för personalen.
SJV ska jobba vidare med detaljerade specifikationskrav innan vidare
kontakt tas med djursjukhusen.
Jonas Karlsson upplyser att det är tänkbart att Tullen kan vara
behjälplig vid kortare transporter till djursjukhus inom 15-20 minuters
körsträcka från gränsen.

Rabies har konstaterats hos en hundvalp som infördes till Finland.
Valpen importerades från Indien i strid med gällande bestämmelser och
med bristfälliga dokument. Mer information står på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/aktuellt/?id=775

SJV inväntar information om hunden stoppats vid gränsen eller
befunnits i landet, samt om smittspårning gjorts Vid eventuella
restriktioner för hundar och katter yngre än 3 månader från Finland
kommer SJV meddela detta.

•

Eva Stensfelt-Thuresson tog upp problemet med omärkta katter. I
många kommuner är det en sanitär olägenhet med förvildade katter.
Djurskyddet Sverige har gjort en enkät och frågat vilka kommuner som
har märkningstvång av katter. Det finns ett antal kommuner i landet
som har ordningsföreskrifter om hållande av katt. Men när detta
prövades i domstol framkom det att lagstöd saknas för detta. Det finns
en stor efterfrågan om att det ska bli obligatorisk märkning av katter.
Sverak ställer sig bakom förslaget. De har i dagsläget redan krav på
märkning av utställningskatter.

Eva Stensfelt-Thuresson efterfrågar mer återrapportering gällande
smuggelärenden. Länsveterinärerna önskar veta vad som hänt efter
besluten fattats av SJV. SJV tar med sig detta i hanteringen.

Eva Stensfelt-Thuresson efterlyser även statistik länsvis för
smuggelhundar och katter. SJV ska kolla upp detta och återkomma.

Sammansättning av Referensgruppen diskuterades. Gruppen var enig
om att det är positivt att ta med djurskyddsfrågor och synpunkter i
denna grupp. Den är ett bra forum som täcker upp det mesta. Man kan
dock planera mötet efter de frågor som ska tas upp, t ex att vissa
berörda endast är med på delar av mötet. Det togs även upp att vissa
möten kan skötas via telefon eller videoanläggning.

6. Nästa möte //
Vecka 6 i februari 2008. SJV återkommer med exakt dag.

