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Enheten för sällskapsdjur
Maria Cedersmyg

Nyhetsbrev nr 2/2014 Hund och katt
1. NY FÖRORDNING GER NYA PASS FÖR SÄLLSKAPSDJUR
Den 29 december 2014 träder en ny förordning med villkor för att resa med
sällskapsdjur i kraft. Grundförutsättningarna är desamma men ett antal detaljer
ändras. Vi nämner nedan kort om de olika nyheterna, och informerar mera
ingående om de nya passen.
Förändringar som införs den 29 december i hela EU
-

Nya pass och nya intyg införs.

-

Rabiesvaccination får tidigast utföras när djuret är tolv veckor gammalt,
oavsett vaccinsort. På grund av väntetiden på 21 dagar efter
grundvaccinationen så får djuren alltså resa utomlands först då de är 15
veckor gamla.
EU-länderna får dock välja om de också vill släppa in a) valpar och kattungar
som är nyvaccinerade men inte har hunnit vänta 21 dagar efter vaccinationen,
samt b) valpar och kattungar som inte är vaccinerade.

-

Handel med valpar/kattungar under 15 veckors ålder över gränserna förbjuds
i hela EU.

-

Villkoren förenklas för att resa med större grupper av sällskapsdjur över sex
månaders ålder för att träna eller tävla inom EU.

-

Sällskapsdjur får resa ensamma i anslutning till ägarens resa (inom fem dagar
före/efter ägarens resa).

-

Tidsfristen för besiktning av handelsdjur höjs från 24 till 48 timmar.

-

Alla EU-länder ska göra kontroll av resande sällskapsdjur också vid sina inre
gränser.

Mera information kommer i november bland annat i Veterinärtidningen och på
veterinärkongressen.
Nya pass
De nya passen kommer att bli något mera omfattande. Bland annat införs en ny
sektion där den veterinär som utfärdar passet (dvs som har fyllt i de första tre
sidorna med uppgifter om djurets ägare och själva djuret) ska ange sina
kontaktuppgifter. Syftet är att kontrollmyndigheterna ska kunna få kontakt med
veterinären. I övrigt har en del detaljer förbättrats som gör passet lättare att läsa
och fylla i men svårare att förfalska.
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De nya passen kommer att få användas från och med den 29 december 2014. De
kommer att vara tillgängliga för beställning hos Jordbruksverket den 15
november. Du kan utfärda nya pass så snart du fått dem, men djurägarna kan
alltså inte resa med det nya passet förrän den 29 december 2014.
Vad händer med de gamla passen?
Från och med den 29 december 2014 får du inte längre utfärda den gamla typen
av pass som vi använder nu. Djurägarna får dock behålla och fortsätta använda
reda utfärdade gamla pass så länge det aktuella djuret lever. Nya
vaccinationsuppgifter etc får alltså noteras i redan utfärdade gamla pass.
Den 29 december måste du makulera alla blanka pass av den gamla typen som
du har kvar. Det gör du genom att slå hål igenom dem med ett hålslag.

2. DJURETS ID-NUMMER MÅSTE ANGES I JOURNALEN
I Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp
samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och
sjukvård anges villkor för journalföring. Det står bland annat följande i 7
kapitlet:
2 § Journal ska föras på svenska och vara tydlig och fullständig. Journalen ska
när det är möjligt innehålla följande uppgifter:
1. djurhållarens namn, adress och telefonnummer samt eventuellt
produktionsplatsnummer (ppn),
2. djurslag,
3. djurets kön,
4. djurets ålder eller åldersgrupp, samt
5. djurets identitet.

Det innebär att om djuret är ID-märkt så ska ID-numret anges i journalen,
eftersom ID-numret måste betraktas som synonymt med djurets identitet. Då du
skriver en journal måste du alltså ta reda på om djuret är ID-märkt och om så är
fallet föra in numret i journalen.//
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