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Enheten för sällskapsdjur
Maria Cedersmyg

Nyhetsbrev nr VI Hund och katt
NY WEBB - NY PRENUMERATION
Du som är veterinär och vill få Jordbruksverkets nyhetsbrev kan anmäla dig som
prenumerant på hundkatt@jordbruksverket.se. Om du tidigare prenumererat men inte
fått just detta brev så beror det på att vi bytt webbplats och de som tidigare var inlagda
som prenumeranter har tyvärr fallit bort. Anmäl dig då på nytt på
hundkatt@jordbruksverket.se .
RING TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP PÅ JOURTID!
Jordbruksverket har en jourtjänst för beredskapsfrågor av alla de sorter vilken
kallas Tjänsteman i Beredskap, TiB. Landets veterinärer kan nå TiB då inte
Jordbruksverket har öppet för att diskutera t ex misstankar om smittsam sjukdom
eller få beslut i införselärenden vid gränsen eller beslut om lämplig åtgärd vid
misstankar om smuggling.
Telefonnumret är 036- 12 72 55, och öppettider är vardagar efter 16.30 samt
helgdagar.

INFÖRSELREGLERNAS ÖDE AVGÖRS INOM KORT
Europaparlamentet har sagt Ja till förslaget om 18 månaders förlängning, och
endast ministerrådets röstning återstår. Röstningen genomförs i april, och så
snart vi har klara besked kommer vi att sända ut ett särskilt nyhetsbrev till er.

ID-NUMRET – SÅ ANVÄNDBART!
Vi vill uppmärksamma er på hur värdefullt det är att notera djurets ID-nummer i
alla journaler och andra handlingar ni utfärdar. En journal med djurets IDnummer kan användas som bevis i smugglingsärenden eller i juridiska tvister
med t ex försäkringsbolagen. Bristande ID-uppgifter kan å andra sidan stå både
djurägaren och kliniken dyrt.
ID-numret ska kontrolleras inför varje ny notis i passet. De som ska resa
utomlands vill inte bli stående med ett djur vars microchip slutat fungera, så det
är dessutom en god idé att göra en extra microchip-scan på de djur som inom
kort ska t ex semestra, tävla, jaga eller paras utomlands. Jordbruksverket
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rekommenderar att veterinärer och kliniker gör det till sin rutin att alltid
kontrollera djurets märkning inför varje typ av vaccination.
Om ID-märkningen av ett djur som är känt på kliniken plötsligen slutar att
fungera så kan djuret märkas om och det nya numret noteras i passet. Om djuret
inte är känt måste man påbörja en ny vaccinationsprocess i ett nytt pass.

HUNDREGISTRET PÅ NÄTET
Verket jobbar med att vecka 17 introducera elektronisk anmälan till registret
samt möjlighet att söka en given hund via nätet. Vår förhoppning är att registret
ska blir mera användbart också i smuggelutredningar.
Vi ber er att jobba för att få alla Sveriges hundar registrerade i hundregistret.
Bäst är om ni aldrig släpper en omärkt hund från kliniken, utan kan övertala
ägaren att låta märka sin hund samt att ni kan hjälpa till att få den registrerad.
Hundar som inte är märkta ska anmälas till polisen, som har tillsynsansvaret i
frågan om märkning av hundar. Vägrar ägaren att låta märka djuret är det alltså
läge att diskutera en polisanmälan.

HUNDAR, KATTER O ILLRAR FÅR NU VACCINERAS MOT RABIES
UTAN SÄRSKILT TILLSTÅND
Den gamla föreskriften K45 om vaccination av djur mot rabies har slopats i och
med att villkoren för rabiesvaccination har lagts in i föreskriften om veterinärers
behörighet. Kraven på särskilt tillstånd från Jordbruksverket för vaccination av
iller och häst har slopats, och också hundar och katter som ska stanna i landet får
vaccineras fritt. Samtidigt försvinner kravet på att fylla i vaccinationsintyget
D17. Vi ber er att noga notera djurets ID-nummer i er journal, så att det går att
kontrollera vilket djur som vaccinerats.

RABISINS GILTIGHETSTID
Ni är flera som undrar över Rabisins giltighetstid och hur Jordbruksverket kan
rekommendera 1 år + 45 dagars giltighetstid när det står 1 år i FASS vet.
Rekommendationerna har sig grund i historiken kring reglerna; innan den
gemensamma förordningen ifördes hade Sverige som krav att Rabisin fick
användas med max 1 år och 45 dagars intervall. När förordningen infördes fanns
det ett antal djurägare vars djur sedan tidigare var revaccinerade med längre
intervall än ett år (dock max 45 dagar mer) och hade godkänd titer efter detta.
Risken var att dessa revaccinationer och titerprov nu skulle klassas som ogiltiga,
och djurägarna därmed skulle tvingas ta ett nytt titerprov. Jordbruksverket tog
därför kontakt med Merials svenska kontor och diskuterade frågan, och man
enades om att det skulle vara acceptabelt att tillåta revaccination med upp till 1 år
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och 45 dagars intervall också fortsatt trots att Rabisin är noterat i FASS som ett
ettårsvaccin.

GILTIGHETSTID FÖR ÖVRIGA VACCINATIONER I PASSET
Många djurägare vill ha också andra vaccinationer än rabiesvaccinationer iförda i
passet. Du för då in den giltighetstid som anges i FASS vet. Om man använder
DHPPI kan det dock uppstå diskussioner om vilken giltighetstid som ska noteras,
eftersom de olika komponenterna har olika giltighetstid. Vi föreslår att ni noterar
den kortare tiden för att djurägaren inte ska missa revaccinationen, men att ni
också diskuterar med djurägaren vilka rekommendationer som finns för de olika
komponenterna.

DUBBLA PASS ELLER ÖVERFÖRDA UPPGIFTER?
EU-kommissionen har utrett frågan om hur man ska gå till väga när sidorna i ett
pass angående avmaskning blivit fulla. Kommissionen anger att veterinären inte
får föra över vaccinationsuppgifterna från det gamla passet till ett nytt pass utan
ska utfärda ytterligare ett pass för djuret som ett slags komplement till det
befintliga. Djurägaren måste därmed hålla reda på två pass vid varje resetillfälle.
Jordbruksverket tycker lösningen är krånglig, och kommer att ta upp frågan med
Kommissionen vid lämpligt tillfälle. Till dess får ni göra som föreslagits; utfärda
ett andra pass som komplement till det första. //
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