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Referensgruppen för hund- och kattfrågor mötesprotokoll


Information om den nya förordningen om resekrav för hund, katt och iller
som kommer att gälla från början av 2015 – se bifogad powerpoint.



Adoptivhundar – information om att Sverige avser se över regelverket kring
handel med hundar under 2014 i samband med revideringen av föreskriften
inför de nya resereglerna (anknyter till punkten ovan om nya reseregler).



Nya regler för införsel av hundar och katter från Sverige till Norge – se
bifogad kopia från Mattilsynets hemsida.



Ett större smuggelärende redovisades



Information om förestående förändringar i föreskriften om att träna och
tävla med djur – se bifogad powerpoint.



Information om de avslutade övergångsreglerna (som omfattade undantag
från vissa storlekskrav och krav på dagsljusinsläpp) i L102 om hållande av
hund och katt – se bifogad powerpoint.



SJV bad om förslag på frågor att ta upp vid nästa möte, och fick två förslag:
-

Vem sätter den etisk/moraliska riktningen för djurhälsoverksamheten i
Sverige? Har djursjukhusen en uttalad policy för när och hur länge ett
djur ska behandlas och när man ska sätta stopp och låta djuret somna in?
Vem tar djurets parti när ägaren vill behandla trots att djuret är
terminalsjukt och hur förklarar vi för en djurägare som är emot aktiv
dödshjälp för människor att vi tycker det är bra att kunna hjälpa djuren
att dö? En jättefråga – men diskussionen behövs!

-

Hur sköts tillsynen av att veterinärer följer lagkraven i D9 och K112 vad
gäller antibiotikaanvändning? Hur får man utlandsutbildade specialister
som vant sig vid att använda bredspektrumantibiotika att följa svensk
lag?



Nya rutiner för gruppens möten: Vi har minst två möten per år varav ett är
ett möte då vi bjuder in en gästtalare, och övriga är telefonmöten där alla får
materialet i förväg och kan följa med i informationen.
SJV sänder en påminnelse (”save the date”- info) ett par månader i förväg så
att alla som vill kan delta också på plats vid de möten som vi bjuder in gäst
till.



Nästa möte är 17 oktober kl 13.00-16.00, förhoppningsvis med en gäst som
talar antibiotikapolicy och tillsyn.//

