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Behandlas i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden 
 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 

om nordiska åtgärder emot hundsmuggling     

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att de nationella ID-register på hundar som hålls i respektive nordiskt land 

ges möjlighet att samköras. 

 

att verka för att Ryssland stryks från förteckningen av territorier och tredje-

länder som anges i artikel 13 i förordning (EU) nr 576/2013. 

 

att  de nordiska länderna med inspiration från Norges rutiner stärker grunden 

för att få ta antikroppstester mot sjukdomar som rabies vid införsel av valpar 

klassade som handelsdjur vid gränsövergång. 

Bakgrund 

Efterfrågan på hundar som sällskapsdjur har skjutit i höjden under den pågående Co-

ronapandemin. Många finner att ensamhet kan brytas och att arbete från hemmet 

underlättar möjligheten att ha hund. 

Den stora efterfrågeökningen har medfört att köerna hos registrerade och seriösa 

uppfödare blivit mycket långa. 

 

Detta utnyttjar skrupellösa ligor till att från industriella avelsfarmar under svåra för-

hållanden importera hundar till nordiska länder. De säljs sedan med stora vinstmar-

ginaler via annonsplattformar på internet. De större annonsplattformarna som Fa-

cebook och Blocket för en ojämn kamp mot de oseriösa annonserna. På mindre seri-

ösa annonsplattformar ligger mängder av google-översatta och likartade annonser 

med mycket låga priser för valpar.  Det här är samma ligor och logistiska nätverk som 

också handlar med droger, falska ID-handlingar och människor.  

 

Valparna föds upp i så kallade valp-fabriker under mycket svåra och osanitära förhål-

landen. Många av dem spenderar sin korta uppväxttid i fabrikerna utsatta för sjuk-

domar och stress innan de under plågsamma förhållanden smugglas in i nordiska 

länder. Det är inte ovanligt att valpar får sina ben och munnar hoptejpade under re-
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san för att de inte ska upptäckas när de passerar gränsen. Långt ifrån alla valpar över-

lever resan. 

 

Smugglingen är ur ett djurskyddsperspektiv och etiskt sett förkastlig. Men införseln 

av hundar representerar också en allvarlig hälsorisk för människor. Rabies, parasiter 

och multiresistenta bakterier är zoonoser vi riskerar få etablerade i våra länder till 

följd av smugglingen. 

 

Flertalet valpar importeras också lagligt med hjälp av falska dokument. Enligt 

svenska Tullverket inkommer 30-50 valpar till Sverige dagligen under till synes lagliga 

former. 

 

Den tragiska kommersen med valpar på de här premisserna kan beivras med skärpt 

nationell lagstiftning och fortsatta intensifierade informationsinsatser gentemot kö-

pare. Men det finns också samarbeten de nordiska länderna kan vidta för att effekti-

visera kampen mot smugglarna.  

 

Ett är att de nationella ID-register på hundar som hålls i respektive nordiskt land ges 

möjlighet att samköras. De nordiska länderna bör möjliggöra detta och sedan verka 

för att fler europeiska länder ansluter sig. 

 

Djur som förs in i grupper om mer än fem djur refereras till som handelsdjur. Då 

handlar det inte om en ägare som tar med sig sitt djur utan djur som förs in i landet 

för att hamna någon annanstans. EU reglerar vilka krav som kan ställas vid import av 

dessa djur. I enlighet med Kommissionens genomförandeordning nr 577/2013 finns 

en lista med länder utanför EU varifrån djur med korrekta papper kan föras in i nor-

diska länder. På den listan finns även Ryssland, som av till exempel Statens veteri-

närmedicinska anstalt i Sverige betecknas som ett högriskland. Ryssland bör strykas 

från listan.  

 

Det är också angeläget att de nordiska länderna tillsammans kan stärka grunden för 

att få ta antikroppstester mot sjukdomar som rabies. Norge har trots sin status som 

EES-medlem kommit längst i att kunna göra dessa tester, även mot import från län-

der i EU. Det är angeläget att även övriga nordiska länder stärker denna möjlighet 

bortom irreguljära stickprov. När antikroppar saknas trots dokumentation som häv-

dar det, kan korrupta veterinärer avslöjas och bör sedan anmälas till sina respektive 

länders veterinärorganisationer.   

 

 

 

 

 

 

 

Utskottet för tillväxt och utveckling beslutade vid sitt möte den 29 juni 2021 att 

sända mittengruppens förslag gällande hundsmuggling på remiss/höring och gav 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0577-20210101
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sekretariatet i uppdrag att sända höringsbreven till de nationella delegationerna den 

19 juli 2021 för vidarebefordran till relevanta nationella myndigheter och organisat-

ioner i Norden.  

 

Yttrande har inkommit från arton myndigheter och organisationer i Norden:   

 

Sverige: Tullverket, Polismyndigheten, Jordbruksverket, Statens veterinärmedi-

cinska anstalt, Sveriges veterinärförbund, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska 

kennelklubben, Svenska djurskyddsföreningen  

 

Norge: Lantbruks- og matdepartementet 

 

Finland: Regionförvaltningsverket södra Finland, Tulli/bevakningsavdelningen, Skat-

teförvaltningen/Stabs-och rättsenheten, Finlands jord- och skogsbruksministerium, 

Polisen 

 

Danmark: Skatteministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Den 

Danske Dyrlægeforening 

 

Island: Matvælastofnun/The Icelandic Food and Veterinary Authority (MAST)  

 

Nedan återges en sammanställning av myndigheternas och organisationernas för-

slag. 
 

1. Förslaget att de nordiska länderna samkör sina nationella ID-register på hun-

dar. 

Elva respondenter har ställt sig positiva, åtta har hänvisat till EU. Av dessa åtta har 

fyra även responderat positivt och en negativt på medlemsförslaget. Övriga återstå-

ende fyra myndigheter/organisationer har responderat negativt till förslaget eller 

inte besvarat förslaget då man avvaktar resultat från nationella utredningar.   

Konklusionen är att flertalet är positiva till förslaget men att en samkörning av nat-

ionella ID-register även bör innefatta EU.  

 
2. Förslaget att man tillsammans i enlighet med Kommissionens genomföran-

deordning 577/2013 aktivt verkar för att Ryssland stryks på listan över länder 

utanför EU varifrån djur med korrekta papper kan föras in i Norden. 

Tolv myndigheter/organisationer har responderat positivt på medlemsförslaget samt 

tre hänvisat till annan nationell myndighet att besvara frågan. Myndigheterna man 

hänvisat till har responderat positivt till medlemsförslaget. 

 

Konklusionen är att det finns ett stort flertal som backar upp mittengruppens förslag.  

 

3. Förslaget att övriga nordiska länder med inspiration från den norska mo-

dellen stärker möjligheten för att ta antikroppstester mot sjukdomar ex. vis 
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rabies. På så sätt identifieras såväl hundar med falsk dokumentation som de 

veterinärer som utfärdat dokumenten.  

 

Femton myndigheter/organisationer har ställt sig positiva till förslaget. En myndig-

het hänvisar till EU, en har inte svarat och en hänvisar till annan myndighet.  

Konklusionen är att det finns ett stort flertal som ställer sig positiva till mittengrup-

pens förslag.  

Notera att trots ett stort antal respondenter från de nordiska länderna varierar den 

nationella fördelningen mellan länderna, vilket kan ge en viss osäkerhet till om man 

kan sammanfatta svaren som en nordisk hållning till medlemsförslagen. 

Utskottets synpunkter 

Hundsmuggling är ett problem som aktualiserats då efterfrågan på hundar under Co-

ronapandemin har stigit, vilket medfört att köerna hos de registrerade och seriösa 

uppfödarna blivit långa. Detta har i sin tur lett till att kriminella ligor sett en möjlighet 

att möta efterfrågan genom att importera hundar från industriliknande avelsfarmar 

utanför Norden. Hundarna har sedan sålts vidare i Norden med stora vinstmarginaler 

via annonsplatser på internet. Utskottet ansåg att medlemsförslaget var aktuellt och 

relevant och man beslutade vid utskottsmötet den 29 juni 2021 att sända frågan på 

remiss/höring i de nordiska länderna. 

 

Av de arton remissvar som inkommit har flertalet inte några synpunkter medan några 

fåtal är tveksamma eller negativa. De tveksamma vill avvakta resultaten från nation-

ella utredningar eller hänvisar i sina svar till EU eller till andra nationella myndigheter.  

 

Flertalet av respondenterna har i sina remissvar, trots en variation i fördelningen av 

respondenter nationellt mellan länderna, ställt sig positiva till medlemsförslaget. 

Frågan är aktuell och av största betydelse i kampen mot skrupellös kriminalitet där liv 

sätts på spel av handel som genomförs av samma ligor och nätverk som handlar med 

droger, falska ID-handlingar och människor. Utskottets ställer sig därför bakom mit-

tengruppens förslag. 

 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

 

- att de nordiska länderna samkör sina nationella ID-register på hundar 

 

- att man tillsammans i enlighet med Kommissionens genomförandeordning 

577/2013 aktivt verkar för att Ryssland stryks på listan över länder utanför EU 

varifrån djur med korrekta papper kan föras in i Norden.  

 

- att övriga nordiska länder med inspiration från den norska modellen stärker 

sin möjlighet för att ta antikroppstester mot sjukdomar ex. vis rabies. På så 

sätt identifieras såväl hundar med falsk dokumentation som de veterinärer 

som utfärdat dokumenten. 
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Norden den 25 januari 2022 
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Joakim Strand (sv) 
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Kjell-Arne Ottosson (KD) 
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Orri Páll Jóhannsson (NGV) 

Pål Jonson (M) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Vilhelm Junnila (saf) 

Åsa Karlsson (S) 
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