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Enheten för CITES foder och djurprodukter

CWD kan spridas via lockmedel
De första fallen i Europa av prionsjukdomen Chronic Wasting Disease, CWD påvisades
tidigare i år på en vildren och två älgar i Norge. CWD förekommer sedan tidigare i
Nordamerika. CWD kan spridas via urin, saliv, avföring och blod. Därför kan lockmedel
som innehåller urin eller andra delar från hjortdjur med CWD sprida smitta. Det är inte
tillåtet att föra in lockmedel som innehåller urin till EU, Schweiz och Norge.

Införsel av lockmedel måste anmälas till den veterinära gränskontrollen
Lockmedel som innehåller urin och andra doftämnen från djur kan köpas på Internet, mässor
eller i butik. Där säljs även produkter som inte är tillåtna att använda. Om du köper eller för
in lockmedel till Sverige ska du anmäla införseln till den veterinära gränskontrollen. Om du
inte anmäler införseln så klassificeras den som smuggling. Du får ta in vissa doftprodukter
via den veterinära gränskontrollen, men t.ex. obehandlad urin och andra obehandlade delar
av djur är inte tillåtet att ta in för användning som lockmedel. Oavsett vad säljaren eller
exportören säger så anses lockmedel alltid vara obehandlade/obearbetade.
Urin eller andra delar från vilda och inhägnade hjortdjur inom EU (här inkluderas även
Schweiz och Norge) får inte heller föras in till Sverige för användning som lockmedel. All
användning av urin som lockmedel från djur som är eller misstänks vara smittförande är
förbjudet. Vissa delstater i USA har förbjudit användandet av lockmedel gjorda av urin.
Med anledning av det rådande läget bör lockmedel baserade på urin eller andra delar av
hjortdjur bara användas inom det område där det samlats in (ett område som djuret skulle ha
kunnat förväntas röra sig inom).
Om du har lockmedel som inte är från Sverige och baserade på urin, avföring eller andra
delar från djur ska dessa förstöras. Ett sätt är att lägga dessa i de vanliga soporna som går till
förbränning.
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