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Förslag från Nordiska rådet om nordiska åtgärder mot 

hundsmuggling 

Tullverkets svar 

Tullverket har tagit del av vad som framförs i Nordiska rådets förslag avseende åtgärder 

mot hundsmuggling. 

Tullverket anser att genomförande av samkörning mellan ID-registren i de nordiska 

länderna kan vara en bra lösning. Det bör dock i detta sammanhang uppmärksammas att 

flertalet av de olovligt införda hundarna, inte finns registrerade i dessa ID-register, varför 

det vore bra om de nordiska länderna även gemensamt verkade för tillgång till andra EU-

länders ID-register. Det är känt att den organiserade smugglingsverksamheten tar in hundar 

från bland annat Rumänien, Polen och Balkanländerna där det finns så kallade valpfabriker. 

Tullverket anser att det är bra om Ryssland stryks ur förteckningen över tredjeländer som 

anges i EU-förordningen. Skälet till det är att det är tveksamt om Ryssland verkligen har sin 

rabiessituation under kontroll mot bakgrund av landets storlek. Om Ryssland stryks från 

listan, kommer det att krävas att ett antikroppstest (titrering) har gjorts före införsel till 

Sverige av hundar. 

Utökade antikroppstester vid införsel av hundar som anses som handelsdjur kan vara en 

bra lösning. Dock uppstår då problemet med att detta kräver en närvaro av veterinärer vid 

gränspassage. En lösning kan vara att den som för in fler än fem hundar ska föranmäla 

detta till Tullverket/Jordbruksverket. För att en föranmälan av hundar ska kunna krävas vid 

införsel från annat EU-land krävs dock en ändring i gällande EU-bestämmelser. Vid 

föranmälan ska införselort anges så det går att planera för närvaro av tulltjänstemän och 

veterinär. När antikroppar saknas trots dokumentation som hävdar det, kan korrupta 

veterinärer avslöjas och bör sedan anmälas till sina respektive länders 

veterinärorganisationer.  

Vidare kan man i detta sammanhang även lyfta problem som uppmärksammats och som 

rör ärenden med falska sällskapsdjurpass där en veterinär intygar att hunden är 

rabiesvaccinerad samt mikrochippad. Vid kontroll av svensk veterinär har det visat sig att 

införda hundar inte var 12 veckor gamla vilket är ett grundkrav för rabiesvaccination. Det 

har också vid flera tillfällen visat sig att passen är falska och att löpnumren på passen har 

varit i nummerföljd vid införsel av flera hundar trots åldersskillnader och valpar från olika 

kullar. 

http://www.tullverket.se/
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Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit sakkunnige Jonas Karlsson. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 

Fredrik Holmberg och enhetschefen Cecilia Riddselius deltagit.  
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Charlotte Svensson 
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