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Enheten för sällskapsdjur
Maria Cedersmyg

Nyhetsbrev nr 1/2014 Hund och katt
Här kommer en hel del information om id-nummer, pass, sporrar och annat
matnyttigt.
Utse gärna en medarbetare som ansvarar för att gå igenom våra nyhetsbrev och
förmedla informationen till alla andra, till exempel genom att gå igenom breven
på ett frukostmöte eller liknande.

1. ID-NUMRET BÖR SKRIVAS IN I JOURNALEN OCH
KONTROLLERAS VARJE GÅNG
Varje klinik bör ha som rutin att notera djurets id-nummer i journalen och
kontrollera det vid varje besök. På så vis kan kliniken minska risken för följande
misstag:
-

Att fel djur behandlas.

-

Att kliniken missar valpar som fått fel pass/förväxlats

-

Att djurägaren begår försäkringsbedrägeri.

-

Att ett djur som ska resa utomlands vaccineras utan att man upptäcker att
chipet slutat fungera. Djuret fastnar vid gränsen och ägaren får stora problem.

-

Att smugglade djur tvättas.

Se även utförlig information om lagkrav avseende journalföring och intyg i
Nyhetsbrev nr 2, 2013.
2. FÖRA IN ID-NUMRET I PASSET
Gör så här om du ska utfärda ett pass och djuret är märkt med chip men datum
för id-märkning är okänt:
Fyll i ”Microchip checked and read (dag)-(mån)-2014”.
Skriv ut månaden med bokstäver för att undvika missförstånd.
Det går däremot inte att utfärda ett pass åt en tatuerad hund om datum för
tatueringen är okänd. Orsaken är att en tatuering ju bara är en godkänd id-metod
om den är utförd före 3 juli 2011. En sådan hund måste först märkas om med
chip innan den kan få ett pass.
Om du lämnar raden för id-märkning tom så är rabiesvaccinationerna inte giltiga,
så det är viktigt att du skriver korrekt.
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3. GLÖM INTE DATUM FÖR REVACCINATION
Det är nödvändigt att du skriver in datum för revaccination i passet. Annars kan
man inte avgöra om nästa vaccination utförts inom rätt intervall och är en
revaccination eller om den ska betraktas som en grundvaccination. Det kan vara
avgörande för den som vill resa med sitt djur inom den första 21-dagarsperioden
efter den följande vaccinationen. Vid osäkerhet klassas alltid en följande
vaccination som en grundvaccination, och då råder alltså 21 dagars resekarens
innan djuret får resa inom EU.

4. GÖRA PASS ÅT DJUR FRÅN TREDJE LAND
Gör så här då du ska utförda ett pass åt ett djur som från tredje land som flyttat
till Europa:
Kontrollera microchipet. Skriv in datum för märkningen om det är känt. Om
datumet är okänt kan du skriva så som beskrivs under 2. ovan.
För att du ska kunna för in en tidigare utförd rabiesvaccination i passet så måste
du ha tillgång till det gamla vaccinationsintyget i original. Du måste också
kontakta den veterinär som utfärdat intyget för att försäkra dig om uppgifternas
riktighet.
Om du inte kan göra detta så måste du istället vaccinera om djuret.
Vaccinationen räknas då som en grundvaccination, och 21 dagars resekarens
råder därmed.

5. SOMMAR = FLER SMUGGELHUNDAR
Under sommaren brukar antalet smuggelhundar som upptäcks i landet öka. Vi
ber er vara extra uppmärksamma på djurens chipnr – vissa typer har ju
landskoder som visar varifrån djuret kommer – samt på de eventuella dokument
som hör till djuret. Fråga gärna hur köpet gick till. Om du hyser misstankar om
att något är fel ber vi dig kopiera handlingarna och kontakta oss på
Jordbruksverket. På jourtid finns också vår Tjänsteman i beredskap (TiB) som
kan besluta i smuggelärenden.

6. GATUHUNDAR FRÅN RUMÄNIEN OCH UNGERN ÄR ETT
PROBLEM
Vi har på senare tid blivit kontaktade angående flera ärenden med gatuhundar
från framför allt Rumänien och Ungern. Hundarna har både haft felaktiga
dokument och varit sjuka. Exempelvis har vi konstaterat två fall av TVT
(transmissibel venereal tumör). Vi vill uppmana er alla att vara uppmärksamma
på detta. Vidare vore det av stor värde om ni alla ville kontrollera adopterade
hundars id-nummer och jämföra med passet.
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7. SPORRARNA FÅR INTE TAS BORT
Vi har förstått att information om att det inte längre är tillåtet att operera bort
sporrar på hundar utan veterinärmedicinska skäl inte har nått ut till alla
veterinärer och vi vill därför påminna om detta. Huvudregeln är att inga
operationer får utföras utan veterinärmedicinska skäl. Att ta bort sporrar på hund
har tidigare varit ett undantag från denna regel. Sedan 1 januari 2014 har detta
undantag tagits bort i och med en ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och
personal inom djurens häls- och sjukvård. Det är alltså inte längre tillåtet att ta
bort sporrar på hundvalpar i förebyggande syfte.
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