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Yttrande över medlemsförslag till Nordiska ministerrådet om nordiska åtgärder emot 
hundsmuggling, A 1877/tillväxt  
 
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) anser att Nordiska rådets förslag till Nordiska 
ministerrådet är en viktig del i arbetet att stoppa olaglig införsel av valpar. Föreningens 
synpunkter på förslaget är följande; 
 

• Ett nordiskt ID-register på hundar är välkommet och en bra början. Svenska 
Djurskyddsföreningen vill ändå framhålla vikten av att arbetet med ett internationellt 
register fortsätter och att fler europeiska länder ansluter sig.  
 

• Svenska Djurskyddsföreningen är positiv till förslaget att Ryssland stryks från listan 
enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 576/2013. Föreningen anser dock att Statens 
Veterinärmedicinska anstalt, SVA, är den instans som slutligt bör avgöra vilka länder 
som ska listas eller eventuellt strykas från listan enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 
576/2013.  

 
• Svenska Djurskyddsföreningen är positiv till att de nordiska länderna stärker 

möjligheterna att få ta antikroppstester mot vissa sjukdomar vid införsel av valpar 
klassade som handelsdjur.  

 
Handeln med smuggelhundar är ett stort djurskyddsproblem inte bara i Norden utan även i 
övriga Europa. Med denna illegala handel följer dessutom allvarliga smittorisker för andra 
djur samt, inte minst, människor. Svenska Djurskyddsföreningen anser att ytterligare 
åtgärder behövs och vill särskilt framhålla följande; 
 

• Frågan om ytterligare undantag i den sekretesslagstiftning och tystnadsplikt som 
veterinärer lyder under behöver utredas. Idag har veterinärer en skyldighet enligt 
epizooti- eller zoonoslagen att anmäla misstanke om vissa sjukdomar och får därmed 
bryta sekretessen/tystnadsplikten. Om veterinären misstänker att ett djur är olagligt 
infört i landet finns däremot ingen möjlighet att anmäla detta om det inte samtidigt 
finns en misstanke om smittsam sjukdom. Svenska Djurskyddsföreningen anser att 
veterinärer måste ges möjlighet att anmäla misstanke om olagligt införda djur även i 
de fall där misstanke om smitta inte finns.  
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• Gränsen för handelsdjur bör sänkas från fem till två individer för att försvåra införsel 
av valpar i grupp.  
 

• Det behövs verktyg för att möjliggöra spårbarhet av uppfödare och säljare. Krav på 
registrering av uppfödare och säljare på digitala köp- och säljforum skulle göra 
handeln mer transparent och försvåra illegal handel med hundar. Organisationen 
Four Paws International har utarbetat en modell för detta, se länk nedan. Svenska 
Djurskyddsföreningen föreslår att de nordiska länderna tittar närmare på om 
modellen går att implementera.     

 
• Vidare är Svenska Djurskyddsföreningen starkt kritisk till avsaknaden av offentlig 

karantän. Djur med möjlig smitta som förs in av privatperson hänvisas till 
hemkarantän med näst intill obefintlig kontroll. Svenska Djurskyddsföreningen anser 
att ansvaret för att förhindra spridning av allvarlig smitta inte kan läggas på enskilda 
privatpersoner som inte kan förväntas ha insikt i de förödande konsekvenser en 
smittspridning skulle ha för vårt samhälle. Detta ansvar bör och måste tas av staten.  
 

 
 
 
Källa: 
Four Paws International, Tracing the Trade: Tracing the Trade - Companion Animals - Topics - 
Campaigns & Topics - FOUR PAWS International (four-paws.org) 
 
 
 
För Svenska Djurskyddsföreningen  
Maria Lönn 
Generalsekreterare 
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