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Enheten för sällskapsdjur
Maria Cedersmyg

Nyhetsbrev nr 1/2015 Hund och katt
1. NY LATHUND ”SÅ FYLLER DU I PASS”
Vi har skapat en ny lathund för de nya sällskapsdjurspassen: ”Så fyller du i
pass”. Du finner den i Jordbruksverkets webbshop. För att allmänheten inte ska
kunna läsa lathunden har vi lagt den på de lösenordsskyddade sidorna. Du måste
alltså logga in för att hitta ”Så fyller du i pass”.

2. STOPP FÖR VALPAR OCH KATTUNGAR UTAN
RABIESVACCINATION
Inga djur under 15 veckors ålder
Från och med den 29 december beviljar Jordbruksverket inte längre tillstånd för
införsel av ovaccinerade djur under tolv veckors ålder. Varken sällskapsdjur eller
handelsdjur ges alltså tillstånd.
Ett ungdjur kan därmed tidigast föras in i Sverige då det är 15 veckor gammalt,
förutsatt att det är id-märkt och rabiesvaccinerat för minst 21 dagar sedan.
Jordbruksverket handlägger (och beviljar om förutsättningar finns) de
ansökningar om tillstånd som kommit in senast den 28 december 2014.
Orsaken till stoppet för ovaccinerade djur
Skälet till Jordbruksverkets ställningstagande är att EU-kommissionen den 5
november i ett brev förtydligade för alla medlemsländer att de inte längre får
göra skillnad mellan djur från olika medlemsländer då de ger tillstånd för
införsel av ovaccinerade djur under tolv veckors ålder. Vidare får vi inte heller
välja att släppa in sällskapsdjur men inte handelsdjur. Valet avseende
ovaccinerade djur stod därför mellan att A) släppa in djur och tillåta valphandel
från alla EU-länder eller B) inte ge tillstånd alls. Jordbruksverket har övervägt de
två alternativen noggrant, och kommit fram till att ett stopp för införsel av
ovaccinerade djur är det enda tänkbara alternativet i dagsläget. Orsaken är den
okontrollerade rabiessituationen i de östra delarna av Europa i kombination med
risken för utvidgad handel med djur från tveksamma eller direkt olämpliga
miljöer.
Nackdelar och fördelar
Införselstoppet medför uppenbara nackdelar för de svenskar som är intresserade
av att köpa ett ungt djur utomlands; de får betala mer för att kunna ha djuret kvar
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hos uppfödaren till dess det är rabiesvaccinerat och 15 veckor gammalt, och de
mister flera veckor av den viktiga socialiserings- och präglingsperioden. Detta är
beklagligt.
Dock innebär stoppet också vissa tydliga fördelar. En skarp åldersgräns för
införsel sätts vid 15 veckor, vilket gör det lättare att skilja mellan smugglade och
legalt införda ungdjur. Vid besiktning av hundvalpar och kattungar kan du lättare
avgöra när du ska kontakta Jordbruksverket för att överlämna ärendet. I
tveksamma fall som rör en hundvalp kan du kontrollera om valpen har en
modertik i Sverige. Detsamma gäller för initierade köpare som likaså kan fråga
efter moderdjuret. Det blir alltså lättare att identifiera och ta avstånd från illegalt
införda djur.
En annan fördel är att vi hindrar den typ av handel som omfattar att små
nyavvanda djur köps in billigt i utlandet och förs ihop på en ny plats i Sverige
och säljs av efter hand. Av såväl djurskydds- som smittskyddsskäl är vi nöjda
med att kunna sätta stopp för den.
Inom vissa raser, till exempel fransk bulldog och mops, har hundhandlarnas
massimport av billigt uppfödda hundar lett till orimlig konkurrens för seriösa
svenska uppfödare. Köparna är många gånger helt okunniga förstagångsköpare
som väljer den billigaste och mest lättillgängliga valpen. De vet inte vad som
ingår i det högre priset på en kvalitetshund, inte heller vad som kännetecknar en
frisk valp och vad man kan kräva av en seriös säljare. Denna situation kommer
sannolikt att förbättras avsevärt då massimporten nu stoppas.
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