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Enheten för sällskapsdjur

Referensgruppen för hundoch kattfrågor

Sammanfattning av referensgruppsmöte den 3 februari
2011
Deltagare: Catarina Kjellerstedt, Stockholms Regiondjursjukhus Bagarmossen, Karin
Engstrand, Tullverket, Cecilia Abelson, djursjukhuset Jönköping, Jerker Lawesson,
Poliskommissarie, utbildningsansvarig, Rikskriminalpolisen, Polishundtjänsten
Leif Carlsson, Polismyndigheten i Västra Götaland, Agneta Lönn, Chefsjurist, SKK,
Petra Walej, SKK och Cecilia Wennergren, SVERAK.

Från Jordbruksverket: Suha Mohammad, Maria Cedersmyg, Anna Lindgren och Anna
Appel Lorentzon.

1) Projekt för beräkning av sannolikheten att SE är fritt från rävens
dvärgbandmask.
2) Förslag från KOM till nytt regelverk angående avmaskning
3) Polisen beskriver sitt arbete med aggressiva hundar.
Tillståndsenheten i Skåne hade under 2010 ca 1000 tillsynsärenden. Man räknar
dock med att det finns ett stort mörkertal. Det är väldigt stora problem i
samhället idag med bl a lösa hundar i parker, lekparker mm. Varje myndighet
ansvarar för sina ärenden. Man kan som polis frivilligt söka till en utbildning till
instruktör. Efter några års jobb kan man jobba som besiktningsman för
väktarhundar mm. Det finns sedan ytterligare utbildningar att söka sig till. Det
finns idag 35 stycken besiktningsmän i landet. Arbetet är erfarenhetsbaserat. Det
krävs mycket praktik runt om i landet innan de kommer tillbaka till ”sin”
myndighet och får ett godkännande.
Det är ofta stora debatter om aggressiva hundar. Enligt polisens erfarenhet
glömmer man dock ofta bort offren. Debatterna kommer mer att handla om
djuren och djurens ägare. Mediastormen drar ofta fram en massa olika åsikter om
dessa hundar.
Ärenden sköts olika beroende på var de inträffar. I Skåne hamnar alla ärenden
om aggressiva hundar på ett och samma ställe; på Tillsynsenheten. I andra län
kan samma slags ärende hamna på ett annat ställe. Ett stort problem med dessa
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ärenden är att man ej kan omhänderta en hund innan något har hänt - innan det
händer något anses en hund vara ofarlig. Mycket av det ”felaktiga” beteendet hos
djuret beror på fel uppfostran.
Besiktningsmännen utför olika tester på hundarna; hur hunden reagerar på andra
hundar och på människor, i en jaktsituation mm. Under dessa besiktningar
handlar det mycket om säkerhet för alla inblandade; för personal som gör
besiktningen, för eventuell annan personal som medverkar, djuret själv,
eventuella andra hundar som är med under besiktning och även för djurets ägare
som ibland är med under besiktningarna. Djurägaren kan dock bli ålagd att inte
vara med.
När djuret angriper är det full aggression. Detta i sig kan vara ett stort problem,
då en del hundar kan väga upp till 50-80 kg. Det är särskilt svårt med stora
blandraser,t ex en korsning rysk ovtjarka/pitbull. Av etiskt skäl har man hos
polisen beslutat att hundar som är ohanterliga pga aggression inte får skjutas när
de är uppstallade hos polisen. Deltagare på mötet tipsar dock om att
arbetsskyddsombudet borde kolla på detta eftersom djuret ibland kan vara en fara
för besiktningsmannen.
Under besiktningen försöker man att återskapa den situation som föranlett
besiktningen. Man försöker därför skapa en testplats som påminner om djurets
hemmiljö.
Man jobbar en del med silhuetter av andra hundar och djur. Man befinner sig på
inhägnat område under besiktningarna. Vid tester utanför stängsel har man en
extra lina på djuret.
Största delen av de hundar som hanteras ligger utanför etablissemanget. En del
hundar blir omhändertagna på plats. Besiktningsmännen får vara med om en del
hot från djurägare och andra runt om kring. Det finns sk hundjurister som anser
sig föra djurets talan.
Bra samarbete mellan det praktiska arbetet och juridisk expertis är viktigt. Man
måste lära av varandra. Det är viktigt med bra dokumentation för alla, särskilt för
besiktningsmannen; här är det även viktigt med stöd från jurister.
Ärenden med aggressiva hundar är dock ofta lågprioriterade ärenden. Det sker
inte så många tester på farliga hundar. De brukar sprida information inför ett test
så att flera kan åka dit och vara med för att observera och lära sig.
Polisen använder sig oftast inte av filmning av djuret. Djurägare tillåts inte filma,
eftersom det har förekommit att filmer läggs ut på internet, vilket leder till
tolkningsdiskussioner.
2008-2010 omhändertogs 34 hundar. 16 stycken avlivades, 16 stycken
omplacerades, 1 gick tillbaka till ägaren och 1 blev djurskyddsärende.
2009 kom det in 677 anmälningar, men det är förmodligen ett stort mörkertal.
Det har blivit en sämre djurhållning i landet. Man upptäcker mer oönskade
beteenden som stör. Många djurägare verkar glömma bort att det handlar om djur
och har inte bra koll på hur man rättar till beteendeproblem.
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Baserat på hur mycket hundmat som säljs, beräknar man att det finns 800 000900 000 hundar i Sverige.
Före 1995 delade man upp Sverige i olika polisdistrikt. Man tittade mycket på
hur polisen i New York hanterade sina hundärenden. De hade lyckats bra med att
städa bland sina hundärenden. Ett gift polispar tog på sig uppgiften här i Sverige
och lyckades väldigt bra. Nu har dock myndigheten tagit tillbaka
närpolisdistrikten. Man har nu mycket mindre tid för dessa ärenden. Det är olika
hantering av dessa ärenden i olika delar av landet. I Stockholm har de t ex en
egen djurpolis. I Skåne och Göteborg har man även en bra hantering.
Förr i tiden var schäfern en stor bov gällande aggressiva hundar. Nu är schäfern
en mycket etablerad hund. I mitten av 90-talet kom de sk kamphundarna. Dessa
hundar var ofta kopplade till grov kriminalitet. Exempel på raser: pitbull, cane
Corso, boerboel. De som hade dessa hundar var oftast människor i behov av att
hävda sig, sk utstickare i samhället. Dobermann var en stor ras under en period,
men den ser de inte mycket av nu. Det startades en arbetsgrupp i Göteborg om
aggressiva hundar. 1994 kom djurskyddslagen, som förbjöd att ha pitbull. Den
skrevs senare om så att det istället blev förbud att ha hundar som har ett särskilt
aggressivt beteende, och man nämnde inte längre specifika hundraser. Enligt
erfarenhet kan man säga att tillåter man något är det inte lika intressant efter ett
tag.
4) Övriga punkter: - Åtalsanmälan mot person NN (SVERAK)
Det senaste som vi hört om ärendet är att NN har blivit kontaktad av åklagaren.
NN har då begärt ut allt underlag från oss gällande personens ärende. Efter att vi
skickat kopior på personens ärende till NN har vi inte hört något mer.
- Leptospiros hos hd i Stockholmstrakten
Det har upptäckts 3 fall i Stockholmstrakten. Det bedöms vara en inhemsk smitta.
All personal som berörts av detta har fått behandling.
Hundarna, som har samma ägare, har inte varit utomlands.
Sverige bedömer dock inte att vi har den variant som är mest allvarlig för hund i
landet.

Förslag på nästa möte: Jordbruksverket återkommer med förslag.
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