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Enheten för sällskapsdjur

Sammanfattning av mötet i referensgruppen för hund
och katt den 20 maj 2010.
Deltagare:
Cecilia Wennergren- SVERAK, Karin Engstrand- Tullverket, Petra Waleij- SKK,
Katarina Sundberg- SKK, Cecilia Abelson- RAID, Anna-Lena HammarinSmittskyddsinstitutet (SMI) och Inger Nilsson- Länsstyrelsen Jönköping.
Via telefon deltog Alexandra Vilén- SVS/Smådjurssektionen och Johan Beck-FriisSveriges veterinärförbund
Från Jordbruksverket:
Suha Mohammad, Anna Lindgren, Lina Johannesson, Magnus Berg, Anna Appel
Lorentzon.

1) Nya regler för införsel av sällskapsdjur. Förordningen 998/2003 har
ändrats, vilket innebär vissa ändringar i sommar samt större ändringar
fr o m 1/1 2012.
Suha redovisade nya regelverket via power-point presentation. Se bifogad fil.
2) SJV inför ändringar i det nationella regelverket fr o m cirka 15/6 i
sommar.
Suha redovisade nya regelverket via power-point presentation. Se bifogad fil.
Idag den 27 maj 2010 beslutades att föreskrifterna träder i kraft den 14 juni 2010.
3) Anna-Lena Hammarin från SMI berättar o visar bilder från 2009 års
provtagning av fladdermöss avseende europeisk fladdermusrabies
(EBLV).
1985 påvisades fladdermusrabies i Danmark. Då dök de första funderingarna upp i Sverige
om Sverige också kan ha fladdermusrabies. 1986 påbörjades passiv övervakning av
fladdermös i Sverige. Passiv övervakning innebär att man undersöker hjärnmaterial från
döda djur. Fladdermöss är fridlysta, så man får inte döda djuren för att kunna undersöka
dem. Man ber därför allmänheten att skicka in de döda djur man hittar. När det gäller
eventuell smittorisk undviker man den lättast genom att bära handskar när man hanterar
Jordbruksverket | Vallgatan 8 | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2010-06-03

djuret. I Sverige sköter SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, om undersökningen på
djur. Samtliga djur som undersökts har varit negativa..

Rabies är en zoonos.Utbruten sjukdom av rabies har 100 % mortalitet. Ca 40 000-50 000
människor/ år dör av rabies. Störst risk utgör mutipla bett i ansikte, huvud och hals. Den
vanligaste inkubationstiden är 30-60 dagar. 99% av de humana fallen orsakas av hund.
De som jobbar med fladdermöss bör vara rabiesvaccinerade. Gränsen för mängden
antikroppar som man vill uppnå varierar från land till land. I Sverige har man satt gränsen till
minst 1,5 IE/ml för de som jobbar med fladdermusrabies.
Det finns ca 1000 arter av fladdermöss. I Sverige finns det 18 arter varav 12-14 arter
förekommer regelbundet.
En fladdermus kan äta 6000 myggor under en natt.
Fladdermöss kan tillfriskna från rabies, och då bli antikroppspositiva. I Spanien har man
visat att fladdermöss kan vara antikroppspositiva i flera år.
Under 2008-2009 utförde SMI och SVA, med stöd av Naturvårdsverket och
Jordbruksverket, ett projekt med upplägget ”aktiv övervakning” av fladdermöss. Aktiv
övervakning innebär att man samlar blod- och salivprov från levande fladdermöss och sedan
släpper djuren fria.
De djur som provtagits i det aktuella projetet har fångats i Skåne och Uppland.
2008 testade man 54 djur- Skåne 32 st och Uppland 22. Samtliga djur var negativa.
2009 testade man 116 djur- Skåne 77 st och Uppland 39 st. 8 djur, fångade på tre olika
ställen i Skåne, var antikroppspositiva
Sammanfattning: Har man antikroppar har man varit i kontakt med viruset. Man kan därför
tolka det som att fladdermössen i Sverige bär på viruset. Projektet har i stort sett inga pengar
kvar och fortsätter därför inte nästa år.

4) Övriga frågor
•

Sverak redovisar principerna i en avstängning av en medlem

Sverak berättade om ett exempel med ett ärende gällande en finsk katt som importerats till
Sverige, där flera papper har förfalskats.
Sverak begär in alla papper på en katt som ska registreras. I detta fall upptäcktes då att olika
uppgifter har givits till Sverak och Jordbruksevrket. Det har nu blivit ett disciplin-ärende i
disciplin-nämden. Beslutet blev att ägaren blev avstängd från all Sverak-verksamhet under 2
års tid. Överklagan från ägarens klubb inkom samma dag som mötet.
En anmälan till disciplin-nämden ska gå via en kattklubb. Det är nu vanligt med
djurskyddsärenden som hamnar i disciplin-nämden. Ärendena bedöms efter
allvarlighetsgrad.
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Vid lindrigt fel får man en varning eller en erinran, vilket är en mildare form av varning. Om
man fått en varning blir man förhindrad från viss verksamhet. En diplomerad uppfödare får
inte ha en varning.
Allvarligare former kan leda till avstängning. Man kan bli avstängd från utställning eller
annat beroende på felet som begåtts.
Antalet år man kan bli avstängd varierar också. För mindre förseelser kan man bli avstängd 3
månader och för grova brott kan man bli avstängd upp till 10 år.
Om man har blivit avstängd har man möjlighet att göra ett skriftligt prov för att slippa sin
avstängning. Man får då bevisa att man kan regelverket.
Sverak skickar ut information om avstängningar i pappers-cirkulär.
SKK berättar att man har ett parallellt system som Sverak. Om man blir utesluten från SKK
får du ansöka på nytt efter 5 år. En utesluten medlem kan inte registrera sin valpar i SKK.
Om man bryter mot djurskyddsregler kan man bli utesluten.
SKK:s disciplinärenden går ut till alla länsklubbar och specialklubbar, och når därför alla
medlemmar.
SKK har skarpa bullvanregler- dvs de som agerar bullvaner åt någon som har ett
disciplinärende hos SKK.
Antalet omhändertagande av hundar har ökat- mest gäller det vanvård. Antalet begärda
besök av kennelkonsulenter har ökat. SKK anser sig ha omfattande och relativt bra koll på
hundlivet. I hundkretsarna går ju informationen fram. Men problemen ligger ju ofta utanför
medlemskapet, då får ju då inte informationen.
SKK har dock märkt ett problem, främst med amerikansk staffordshirehundar från Serbien.
Både SKK och Sverak tar gärna emot information från Jordbruksverket gällande
smuggelhundar/katter.
Både SKK och Sverak har ett bra samarbete med andra klubbar i utlandet, vilket kan hjälpa
till vid efterforskning av eventuella smuggeldjur.
SKK efterfrågar mer information och samarbete med myndigheterna, främst Jordbruksverket
och Länsstyrelsen.
Enskilt möte mellan Jordbruksverket och SKK ska planeras in för att reda ut hur
Jordbruksverket och SKK kan kommunicera med varandra om enskilda smuggelärenden,
tips mm.
Övrigt
Observera de nya reglerna som kommer träda i kraft gällande de norska hundarna som
kommer som fraktdjur!
Tullverket flaggar för mer veterinär-hjälp vid den norska gränsen för dem som inte uppfyller
handelsreglerna.
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Obesvarade frågor från mötet:
1. Är de vaccinationer som blivit gjorda nu fortfarande godkända när det rekombinanta
vaccinet används? Överlapper de varandra?
Svar:
De nuvarande vaccinationer är giltiga om dem överlappas med de ny sk rekombinanta
vacciner.
2. Vad är definitionen av ett handelsdjur?
Svar:
Djur som är avsedda för försäljning, ägarbyte, djur som inte åtföljs av sin ägare eller
ombud, sällskapsdjur som reser i grupp och är fler än fem styck.
Om man reser och köper en hund utomlands ex Norge samt betalat hela summan och
köpeavtalet är klart, räknas inte som handelsdjur.
3. Vad betyder det att ett vaccin är godkänt av WHO?
Svar:
Ett inaktiverat vaccin med minst en antigen enhet per dos (WHO standard).

- Nästa möte
Nästa möte är föreslaget torsdagen vecka 43 eller 46 kl 13-16 på Jordbruksverket.
//
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