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Enheten för sällskapsdjur

Sammanfattning av mötet i referensgruppen för hund
och katt den 24 september 2009.
Externa deltagare: Länsveterinärerna – Inger Nilsson, Sverak - Cecilia Wennergren,
Tullverket- Karin Engstrand, SKK – Catarina Sundberg, Sveriges Veterinärförbund Johan Beck-Friis, SVA – Jessica Ingman.
Deltagare från SJV: Maria Cedersmyg, Omar Abdurahman, Björn Dahlén, Claes
Anderson, Susanne Lindell, Lina Johannesson och Anna Appel Lorentzon.
1) Nya medarbetare: Susanne Lindell och Claes Anderson.
Susanne började jobba på enheten för sällskapsdjur den 1 september 2009.
Hon har en bakgrund som bl a biolog och djurskyddsinspektör. Susanne
kommer att arbeta med djurskydd för hund och katt och djurskydd
offentlig förevisning av cirkus och djurpark.
Även Claes började jobba på enheten för sällskapsdjur den 1 september
2009. Han har en bakgrund som biolog med inriktning på djurs beteende
och välfärd. Han kommer att arbeta med införsel av valpar och kattungar
yngre än 3 månader, djurskydd sällskapsdjur (förutom hund/katt), L80,
artskyddsförordning djur och växter.
2) Djurskyddsutredningen samt hantering av lösspringande katter
(Björn D)
Se bifogad presentation.
3) Utbildning av personal på hunddagis
(Susanne Lindell)
Den ansvariga på t ex hunddagis ska ha en relevant utbildning för
området. Länsstyrelsen ska bedöma utbildningskvalifikationer samt om
personalen gått igenom utbildningen. Denna bedömning kan vara svår att
göra. Det finns 21 stycken länsstyrelser och alla kan göra olika
bedömningar. Länsstyrelsen efterfrågar mer specifika krav som de kan gå
efter. Susanne berättar att det finns ett yttrande från januari 2009 som är
ställt till Länsstyrelsen i Västernorrland om just detta. Länsstyrelsen anger
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att det är önskvärt att detta yttrande sprids till alla länsstyrelser i landet.
Susanne ska se till att remissvägledningen skickas ut till alla länsstyrelser.
Dock är det fortfarande upp till länsstyrelsen att göra den slutliga
bedömningen. Det finns 7 punkter om utbildningen. Det finns inte
specificerat om vem som ska utbilda. Susanne ska jämföra med L80. Det
framkommer under diskussionen önskemål om kvalitetssäkring.
4) Problematiken kring MRSA och MRSP
(Omar A)
Det är ett stort problem med den sk sjukhussjukan. Zoonosrådet tillsatte en
arbetsgrupp för att ta fram rekommendationer om hur man begränsar
spridning. Smittskyddsläkaren är ansvarig för människan samt för djur i
bostaden. MRSA har upptäckts hos häst, hund och katt? Kinfe Girma på
Jordbruksverket är ansvarig för remissen om detta. Det är dock många
frågor som kvarstår.
När det gäller MRSP rapporterades mer än 100 fall under år 2008. I januari 2008
blev MRSP anmälningspliktig. Men behovet att förhindra smittspridningen
kvarstår. Bengt Larsson på Jordbruksverket har tagit upp med SVA om att ta
fram riktilinjer om hur man ska förhålla sig till smittan. De frågor som kvarstår
är bl.a. Behandling av djur som testats positivt för MRSP, vård av dessa djur när
de kommer hem (läkt sår men fortfarande bärare), deras kontakt med andra djur,
människor och omgivningen. Förebyggande åtgärder för att hantera infektion
med MRSP främst för djurägare, smådjurs kliniker och djursjukhus.
MRSP och risken för avel med sådana djur som bär smittan, råd till djurägare
vad man bör göra.
Inger Nilsson från Länsstyrelsen berättar att zoonosrådet sammanträdde
föregående vecka. Hon efterlyser riktlinjer om vad som gäller för andra
djur än hund och katt. T ex häst, ridskolor. Vad händer vid ett utbrott?
Omar förtydligar då att häst inte räknas som sällskapsdjur när det gäller
miljöbalen. Riktlinjerna som ska tas fram gäller endast för sällskapsdjur. Det
finns också ett parallellt arbete med att uppdatera MRSA som zoonos i J112.
Detta kommer att omfatta häst
5) Förändringar i villkoren för införsel av valpar och kattungar
(Maria C)
Förordningen rör endast smittskydd. Det vi begränsar i nuläget rör ej
smittskydd. Vi har därför inte stöd att begränsa antalet mängd valpar och
kattungar som folk vill föra in under 3 månaders ålder. Frågan blir nu
istället hur vi kan kontrollera försäljningen av djur inne i landet? Frågan
skickas med till branscherna. § 16-tillstånden är upp till
djurskyddsinspektörerna att kontrollera.
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Åsikter om att det är olyckligt om vi släpper handeln med valpar och
kattungar fri kommer upp under diskussionen. Kan man inte åberopa
smittskydd för begränsningen av antalet?
Dock har Jordbruksverket också kommit fram till att begränsningen inte
rör smittskyddet. Om det ej finns rabies i landet vi godkänner valpen från
spelar antalet ingen roll. Införseln blir då lika ofarlig om du för in 1 valp
som om du för in 10 stycken. Men Jordbruksverket kommer inte att släppa
det helt fritt. Vi kontrollerar fortfarande landet och vilka uppfödare djuret
kommer från. Men vi kan ej ha det som ett handelshinder.
Ett förslag som har uppkommit inom EU är att begränsa antalet djur för
handel inom EU, som man i dagsläget endast har utanför EU. KOM vill att
man begränsar till 5 stycken djur. Över 5 djur räknas det som handelsvara.
Då krävs att en officiell veterinär gör en klinisk hälsoundersökning inom
24 timmar före avresan. Detta kan ju vara en säkerhet i sig.
Jordbruksverket tar gärna emot förslag och tips om en lösning!
6) Förordningen om införsel av sällskapsdjur
(Maria C)
Det finns ett förslag till ändring som rör 4 punkter:
-

Noggrannare teknisk beskrivning av de mikrochip som får
användas.

-

Brebare definition av vilka rabiesvacciner som är godkända också s.k rekombinantvacciner föreslås.

-

Förlängning av nuvarande regelverk ang. antikroppstiter och
avmaskning/fästingkontroll till 31 december 2011.

-

Tillägg att beslut om förebyggande åtgärder mot andra
sjukdomar än rabies vid behov ska tas av kommissionen enligt
”kommittologiförfarande”. Som en följd av detta kommer också
ett tillägg i artikel 5 om att passet, utöver intyg om giltig
vaccination mot rabies, ska innehålla intyg om att förebyggande
åtgärder avseende andra sjukdomar är rabies vid behov utförts
på djuret (detta bedöms vara en öppning som Kommissionen
ger oss att jobba vidare med dvärgbandmaskregler!).

Flertalet länder satte sig emot förlängningen av regelverket men alla
accepterade övriga tre förslag. Förhandlingarna är nu i ”remi-läge”, dvs
det finns en blockerande minoritet mot förslaget men dock inte heller
någon kvalificerande majoritet för det. Rådet och parlamentet måste nu
komma överens för att det ska bli någon ändring. Om de inte kommer
överens faller förslaget och våra tilläggskrav försvinner. SE jobbar hårt
för att förslaget ska gå igenom i sin nuvarande form eller i
kompromissform
allt
för
att
åtminstone
öppna
för
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kommittologiförfarandet så att vi kan diskutera vidare
Kommissionen om vårt behov att skydda oss mot dvärgbandmask.
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med

Den 24 november 2009 ska ett vetenskapligt seminarium om rävens
dvärgbandmask hållas i Bryssel som ett led i vårt arbete mot
dvärgbandmasken. Maria C är samordnare för detta seminarium.
Det verkar som att antikroppskontrollen kommer att släppas helt från
EU- och listade länder. Eftersom redan en nivå på 0,1-0,2 IE/ml har visat
sig vara skyddande i samband med pågående utbrott och vi vet att de
flesta hundar får en titer över 0,1 IE/ml, så innebär dessa hundar
sannolikt en mycket liten smittrisk. WHO har dock satt upp gränsen så
högt som till 0,5 IE/ml för att eliminera risken för falskt positiva
provsvar. Vidare har ju resten av EU klarat sig ifrån rabiesfall utan att ha
titerkravet. Slopandet av titertestet borde leda till att smugglingen
minskar betydligt; vissa djurägare som annars struntar i allt pga att det tar
så lång tid att förbereda kanske nu istället vaccinerar om det är det enda
som krävs för att få resa lagligt. Vidare blir det färre som gör fel pga att
de inte visste bättre, och det är bra om myndigheten inte längre behöver
hantera dem.
7) Mårdhunden – en s.k. invasiv art. Varför är den intressant?
(Maria C)
Naturvårdsverket vill bli bättre på att definiera invasiva arter. Det har tagits
fram program och pilotstudier på olika arter. En är mårdhunden. Det är en
oönskad ras som är ett hot mot mångfald och hälsa. Man vill bli av med
mårdhunden överlag. Man har påbörjat med webbkamera-övervakning
samt sändarhalsband för att övervaka hur de rör sig.
Mårdhunden är väldigt bra på att etablera sig i olika miljöer. Den får ca 916 valpar/kull. Den klarar sig bra långt norrut. Den konkurrerar ej med räv
och grävling och är väldigt anpassningsbar. Den härstammar från Asien.
Mårdhunden släpptes ut i det fria mellan 1920-1950. 1947 sågs den i
svenska Norrbotten för första gången. Mårdhunden finns också i Finland
och Danmark.
Mårdhunden är en utmärkt spridare av både rabies och dvärgbandmask.
Första fallet av dvärgbandmask på mårdhund i Tyskland upptäcktes under
sommaren 2009. Glädjande nog har man konstaterat att betesvaccineringen
mot rabies fungerar också på mårdhund.
8) Övriga frågor:
-

(screening av EBLV1 o 2 hos svenska fladdermöss). Denna
fråga skjuts fram till senare möte.
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-

Maria C berättar om ett aktuellt fall hon arbetar med.
Jordbruksverket, Länsstyrelsen och DV hjälps åt med att agera i
ett djurskydds- och smittskyddsärende. Det är en person som
har misskött sina djur sedan 2005 och nu dessutom har fört in
sina hundar illegalt från Tyskland.

-

Ett samarbete mellan SKK, Sverak och Länsstyrelsen och även
Jordbruksverket efterlyses gällande ärenden om djurförbud. Pga
juridiska hinder har Länsstyrelsen inte möjlighet idag att aktivt
ge ut information om djurförbud till organisationerna. SKK
nystar i dessa ärenden så gott det går men ser att ett utökat
samarbete skulle ge större möjlighet att komma åt
bulvanverksamhet. För SKK gäller det uteslutning i minst 5 år.
Sedan tas ärenden upp för prövning. De har även ett
registreringsförbud i 2-3 år. För Sverak gäller avstängning.
Avel är ej tillåten under avstängningen.

-

Smuggelärenden- minskat eller ökat? SKK bedömer att
importen ökar, men att smugglingen minskar. Jordbruksverket
bifogar statistik över smugglingen.

-

Projekt Puppy. Projektet var mest inriktat på ligor. Som det
verkar är det inte lika mycket organiserad smuggling. Karin ska
dock kolla vidare om en uppföljning av projektet samt om det
finns efterfrågan om ett nytt projekt.

-

Sverak har kört igång med sitt ID-register. Alla katter ska
finnas i detta register. Den 1 advent är det kattens dag samt
invigning av registret. Det är gratis att registrera sin katt i detta
register. Länk till registret finns utlagt på www.sverak.se .

-

SKK jobbar på en valphänvisningssajt. De siktar på att ha den
utlagd i början av 2010. Där ska man kunna hitta olika
information för en valpköpare som t ex vilka vaccinationer man
ska ge sin hund mm.

- Nästa möte
Nästa möte är bestämt till den 3 december kl 13-16 på Jordbruksverket. //
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