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Art- och smittskyddsenheten

Sammanfattning från mötet den 25 oktober 2006 med
Jordbruksverkets referensgrupp för sällskapsdjur
Deltagare:
Svenska Kennelklubben (SKK); Ulf Uddman,
Sveriges kattklubbars riksförbund (SVERAK); Katarina Wolfram,
Sveriges Veterinärförbund (SVF); Johan Beck-Friis,
Sveriges Veterinärmedicinska sällskap; Alexandra Vilén,
Djurskyddsmyndigheten; Christina Lindgren,
Länsveterinär Eva Stensfelt-Thuresson,
Tullverket; Karin Engstrand, Kjell Johansson,
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA); Gunilla Hallgren,
RAID; Ann-Katrin Gålnander,
Distriktsveterinärerna; Magnus Algotsson
Jordbruksverket (SJV); Ingrid Eilertz, Maria Cedersmyg, Omar Abdurahman,
Angelica Sternklint, Agneta Näsström, Anna Appel och Lina Johanesson från
art- och smittskyddsenheten.
Ej närvarande: Svenska Djursjukhusföreningen, Svenska Hundklubben,
Smittskyddsinstitutet, Veterinärer i Sverige och Rikspolisstyrelsen.

1. Svensk riskutvärdering avseende Echinococcus spp.
Maria Cedersmyg redovisar riskutvärderingen. SE länk till SVA´s hemsida (eller
sök på riskvärderingar):
http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=1349&searchstring=echinococcus
&visaarkiv=1
2. Referat från möte med de länder som fram till juli 2008 har särkrav.
Kommissionen ska före den 1 februari 2007 lägga fram ett förslag för EUparlamentet och rådet om ändring av förordning 998/2003/EC om hälsokrav för
förflyttning av sällskapsdjur. Förslaget ska gälla artiklarna 6, 8 och 16 i
förordningen, i vilka titerkontroll, dispenser för unga djur, karantänskrav enligt
nationella regelverk samt krav på skydd mot fästingar och dvärgbandmask
beskrivs.
Till sin hjälp har Kommissionen EFSA (European Food Safety Authority), som
ska utvärdera den vetenskapliga grunden för regelverket genom att studera
riskutvärderingar etc. Jordbruksverket ska den 1 december lämna underlag till
EFSA via Kommissionen, med riskutvärderingarna om rabiesantikroppstitrar och
dvärgbandmask som grund.
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
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De länder som har övergångskrav (FI, IRL, SE, UK, NO) möttes den 24 oktober
i Stockholm. Syftet var att se om länderna bedömde att det var lönande att enas
om ett gemensamt förslag till Kommissionen. Detta skulle kunna vara taktiskt
från förhandlingsstrategisk synpunkt.
Mötet inleddes med en lång diskussion om EFSA:s arbete med riskutvärderingar.
EFSA har kontaktat UK och SE och bett att få de riskutvärderingar som gjorts,
eftersom de har deadlines för att redovisa sitt arbete för Kommissionen. SE och
UK hade dock inte slutfört sina utvärderingar ännu, och har inte uppfattat någon
deadline inför Kommissionen, varför de olika parterna arbetar i otakt och EFSA
riskerar att inte få nytta av de andras utvärderingar. Mötet enades om att skriva
till Kommissionen och be om ett slutdatum för redovisning som medgav
samarbete mellan MS och EFSA.
Därefter tog de olika särkraven upp, och befintliga riskutvärderingar redovisades
och diskuterades (titerkontroll och karantän samt skydd mot dvärgbandmask
respektive fästingar)
Viktigaste slutsatsen från mötet var att alla vill ha kvar avmaskningskrav, och att
man enades om att EFSA får hjälpa oss vidare med vilket av systemen för
avmaskning som är det bästa att använda. Det är också väsentligt att man tänker
på dem som pendlar då man utformar det slutliga systemet för avmaskning så
man inte försvårar för de pendlande. I nuläget har endast SE ett sådant system.
Storbritannien vill gärna ha kvar sitt krav på behandling mot fästingar. Mötet
spekulerade i om KOM i syfte att likforma reglerna kan lägga ett generellt krav
på fästingbehandling på alla länder med övergångskrav. Det bedömdes som
mindre troligt.
Norges riskutvärdering gällande titerkontroll är förhållandevis lik Sveriges.
Storbritanniens riskutvärdering avseende titerkontroll är i nuläget inte klar än.
För deras del är det, förutom en vetenskaplig fråga, även en stor politisk fråga.
SE frågade om de har studerat kraven gentemot tredje land och karantänsfrågan.
Det hade de inte. SE poängterade att det kan vara viktigt att uttala sig i denna
fråga även om den inte tydligt ingick i Kommissionens uppdrag till EFSA
avseende förslg till framtida regelverk.
Sittande möte diskuterade under denna punkt också relaterade följdfrågor
SJV ska i sina uttalanden till Kommissionen påtala att dvärgbandmask ska
uppfattas som ett folkhälsoproblem, för att tydliggöra hur viktig frågan är för det
svenska samhället.
När det gäller katter och avmaskning har en utredning visat att katter inte kan
sprida dvärgbandmask. Men det krävs mer forskning för detta. Förslag är att
SVERAK själva går vidare med frågan och lobbar för att få pengar till att forska
vidare med frågan.
Just nu görs en studie på SVA angående godkänd titer beroende på om man ger 1
eller 2 rabiesvaccinationer på djuret.
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Betesvaccinsspridning görs för tillfället i de nya EU-länderna. Alla håller på eller
ska påbörja. Polen hållt på sedan –93 och har kommit långt. Lettland har hållt på
länge i mindre områden, utan bra resultat. I Estland skickar man in rävskallar till
laboratoriet från de områden man betesvaccinerar i, för att kolla att vaccinerna
ger antikroppsutveckling. I gengäld har man fått sämre rabiesövervakning pga att
dessa rävskallar inte kontrolleras för rabies.
Målet är att alla EU-länder ska vara rabiesfria, vilket är ett rimligt och
genomförbart må. Däremot är det svårt att kunna inverka på situationen i
länderna utanför EU, som t ex Ryssland.
3. Diskussioner kring möjliga framtidsscenarion
Man kan inte förhindra djurägarna från att resa med sina djur. Som det verkar
ökar snarare resandet. Det är därför viktigt att informara om de övriga
djursjukdomar som finns i världen.
Det finns inom gruppen många olika åsikter om vilket ståndpunkt SE ska inta
avseende framtida regelverk. Enighet råder om att krav på avmaskning är viktigt
för SE att få ha kvar, men åsikterna varierar om vilket system som är att föredra.
Vissa parter vill behålla titerkontrollerna inom EU, andra anser att de kan slopas.
Karantänskravet diskuterades mycket litet.
Dock hann vi inte diskutera frågan närmare vid detta mötestillfälle.
4. Smuggling
Kjell Johannsson från Tullverket meddelade att Tullverket är mycket nöjda med
den genomslagskraft som inslaget på Anslagstavlan som visade på TV under
sommaren. De fick in ca 190-195 tips.
Tipsen kommer direkt till Kjell Johansson och Rainer Svensson, för att sedan
slussas vidare till analytiker.
Kjell berättade om ett möte han och Rainer ska på tillsammans med Maria
Cedersmyg i Norge. De ska där presentera projekt Puppy för de norska
myndigheterna. Norska Mattilsynet har bett om detta möte, då de är väldigt
inspirerade att starta upp liknande projekt i Norge.
Den 31 december 2006 tar projekt Puppy slut. Ingen vet ännu om det ska
fortsätta. Beslutet ligger på central nivå.
Tullen kommer starta samarbete med Blocket angående hur annonserna där ska
se ut.
5. Övrigt
SKK berättar om sin kontroll av illegala hundar.
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Valpar under 7 månader- tillstånden kontrolleras.
Valpar över 7 månader- kontroll från vissa länder (karantänsländer).
Fler än 3 hundar kontrolleras.
SKK har plockat bort medlemmar efter vissa kontroller för att stävja smuggling.
SJV har använt sig av polishandräckning några gånger, då det handlat om
hotfulla situationer. Detta är en ny hantering, SJV håller på att arbeta fram
rutiner för detta.

Nästa möte
21 februari 2007 kl. 13:00-16:00 på Jordbruksverket.
Tema: Regelverket för resa med sällskapsdjur.
//
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