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2007-03-07
Art- och smittskyddsenheten

Sammanfattning från mötet den 21 februari 2007
mellan Tullen och Jordbruksverket
Deltagare: Karin Engstrand, Kjell Johansson och Karin Otterström fr Tulllverket, Ingrid
Eilertz, Maria Cedersmyg, Omar Abdurahman, Angelica Sternklint, Lina Johannesson och
Anna Appel från art- och smittskyddsenheten, Jordbruksverket (SJV)
Resultat 2006
Karin Otterström från Tullen började med att redogöra för resultatet under 2006.
Domar, grov smuggling:
•
•
•

11/2-06 greps 2 personer på Lernacken Tullstation med 11 stycken hundar från
Tjeckien. Samtliga hundar avlivades på plats. Utredning har visat att dessa 2 personer
troligen smugglat in minst 55 stycken hundar tidigare till Sverige.
18/3-06 greps 4 personer i Karlskorna med 11 hundar från Polen. Hundarna avlivades.
Personerna har erkänt tidigare resor. Två av personerna fick 1 års fängelse var, och de
andra två fick 6 månaders fängelse. Husransakan genomfördes i Polen.
30/3 stoppades 2 personer vid Lernacken med 4 stycken hundar från Spanien.
Hundarna avlivades. Detta ärendet ingår i en större utredning, rättegång sker den 29
maj 2007. Denna person håller tydligen fortfarande på att sälja hundar via Internet.

Ärenden för förundersökning:
Smuggling: Det inkom ca 120 tips till desken i Malmö under 2006. Av dom är 7
stycken skickade till tullåklagaren i Göteborg. 18 stycken ligger under förundersökning.
Desken går igenom alla tips de får in och ser till att rätt instans får materialet. Alla tips läggs
in i deras dator-register. Man märker att det är många återkommande namn i utredningarna.
Olovlig befattning: Ca 50 stycken ärenden ligger under förundersökning för
olovlig befattning (dvs ägaren har köpt en smuggelhund mot bättre vetande), och i 4 ärenden i
Karlshamn har höga böter dömts ut.
Vem gör vad?
Nivån på brottet bestämmer vem som går vidare med ärendet. Handlar det om t ex olovlig
befattning, som straffas med böter, handläggs det av Tullåklagare. Om det är grövre brott,
som leder till fängelse, handläggs det av allmän åklagare.
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Jordbruksverket tog upp frågan om alla åklagare vet om att djurägare kan dömas för olovlig
befattning av smuggeldjur. Karin Engstrand tar med sig frågan till ett tullåklagar-möte i april
2007, där 3-4 jurister kommer att finnas till förfogande.
Polisen har befogenhet att utreda ett smuggelbrott, i det fall det hamnar där först. Tullverket
lämnar dock aldrig över smuggelärenden till polisen.
Tullkriminalen är tullpersonal med specialutbildning inom brottsutredning.
Effekter av projektets framgångar
Annonseringen av småhundar på Internet har gått ner 60 % det senaste året. Man har fått stor
respons från allmänheten, som nu är mer observant och hör av sig mer.
Många journalister har hört av sig för att skriva reportage om projektet under året, vilket
också har hjälpt till att ge genomslagskraft.
Erfarenheter att lära av
En erfarenhet man har i projektet är att om man tvingas dra ned på resurserna blir spaningen
lidande, och det märks snabbt på resultaten.
Då det förekommer förfalskning av intyg och stämplar diskuterade vi hur man kan lösa det på
bästa sätt. Rainer på Tullverket (sjuk idag) har ett förslag på nytt gemensamt data-system, där
ID-märkning och andra uppgifter ska registreras. Tanken är att både veterinärer, tullpersonal
m fl. ska ha tillgång till detta system. Vi ska be Rainer beskriva detta närmre på nästa möte.
Andra förslag är: alla veterinärstämplar beställs numrerade hos SJV, större krav på
detaljuppgifter i de uppfödarintyg som Jordbruksverket begär in vid valpdispenser, och se
över märkningslagen.
Både SJV och Tullen ska se över den överenskommelse som finns om hantering av djur som
stoppats vid gränsen. Tullen är i dagsläget nöjd med den. Dock har den brister i praktiken.
Tullverket tog upp ett stort problem gällande folk som stoppas vid gränsen med djur som
saknar avmaskning. I många fall då jourhavande veterinär kontaktats av tullen, har
djurägaren ”pratat omkull” veterinären, som då gått med på att djurägaren får åka själv, utan
kontroll, till djursjukhus för att få djuret avmaskat. Detta är ett vanligt förekommande
problem vid tullplatser i Skåne, framför allt Lernacken.
SJV bollar idén att tulltjänstemännen kan ha tillgång till avmaskningsmedel som kan säljas till
djurägaren så denne kan behandla djuret under tulltjänstemannens överinseende. Karin
Engstrand tar med sig frågan om utlämning av avmaskningsmedel på tullplatsen till operativa
ledningen. Jordbruksverket ska också ska se över instruktionerna till veterinärerna om
avmaskning vid gränsen.
Den 22 februari 2007 ska möte hållas angående ifall projekt Puppy ska fortsätta. //
När detta protokoll skrivs har Jordbruksverket fått kännedom om att Puppy förlängs under
2007.

