Tilsynskampanje innførselkjæledyrkontroll 2012
Prosjekt “Black dog”
Kristiansand havn

KRISTIANSAND,
RAPPORT FRA PROSJEKTSGRUPPE
MATTILSYNET, DISTRIKTSKONTORET FOR VEST-AGDER

Sammendrag
Mattilsynet, Distriktskontoret for Vest-Agder,Kristiansandgjennomførte i løpet av juni, juli og
august 2012 en lokal tilsynskampanje på innførsel kontroll av kjæledyr på kontroll stedet
Kristiansand havn. Det ble ført tilsyn med144 passerende biler.Det ble sjekket 163 kjæledyr.
Det ble funnet mangler i henhold til gjeldende regelverk hos8,6%av de inspiserte dyrene.
Prosjektet hadde fokus på å avdekke kjæledyr som kjører på grønn uten å oppfylle
innførselsvilkårene.I dette tilfelle er avdekket mangler hos 25% av inspiserte kjæledyr som
kjørte på grønn sone.
Avvikene var varierte fra kjæledyr som manglet ormekur behandling til kjæledyr som ikke
oppfylte noen av innførselsvilkårene.
Kampanjen viste at selv om vi hadde intensiv kontroll på havna var det vanskelig å oppdage /
stoppe ALLE biler med dyr. Sammenligning av antall meldte kjæledyr (tall meldt til
Tollvesenet fra fergeselskapet) og antall kjæledyr faktisk kontrollert viser store avvik. Dette
tyder på et vesentlig mørketall.
Kristiansand,
Robert Ilievski
Leder av prosjektgruppen

Innhold
Sammendrag............................................................................................................................... 1
Bakgrunn .................................................................................................................................... 2
Mål ............................................................................................................................................. 2
Om kampanjen ........................................................................................................................... 2
Organisering ............................................................................................................................... 3
Resultat....................................................................................................................................... 3
Nærmere om de enkelte funn: .................................................................................................... 3
Måloppnåelse ............................................................................................................................. 4
Konklusjon ................................................................................................................................. 5

1

Bakgrunn
Tollvesenet melder om en stadig økning i innførselen av kjæledyr over Kristiansand havn.
Fra januar til juni i år har det vært en økning på 150 hunder. I 2011 ble 3200 hunder fysisk
kontrollert. 52 manglet dokumentert ormekur og ble behandlet på kaia. 17 hunder ble
avvist.(returnert, avlivet eller sendt til karantenestasjon)
Anslagsvis 1/3 av hundene som er forhåndsmeldt av Color Line blir ikke kontrollert (kjører
ikke på rødt). Trolig er det ikke alle som melder til Color Line at de reiser med kjæledyr.
Mørketallet er derfor trolig høyere.

Mål
•

•

Effektmål
–

Få en oversikt over hvor effektiv kontrollen av kjæledyr er med tanke på å
avdekke dyr som ikke oppfyller regelverkets krav til innførsel av kjæledyr.

–

Få en oversikt over omfanget av dyr som ikke melder seg for kontroll og
årsaken til dette.

Resultatmål

–

Redusert risiko for innførsel av dyr med alvorlige smittsomme sykdommer.

Om kampanjen
Kampanjen ble gjennomført i perioden 19.06 – 11.08.2012. Denne perioden ble valgt for at
det erfaringsmessig er mest trafikk med kjæledyr over Kristiansand havn i sommerferien.
Før oppstart av kampanjen ble det holdt et planleggingsmøte sammen med Tollvesenet
Kristiansand. Tollvesenet har vært positive og behjelpelige gjennom hele prosjektperioden.
De har lagt forholdene til rette slik at vi fikk utført kontrollen på en effektiv og hensiktsmessig
måte.
Tilsynet ble gjennomført både dag/ettermiddag og natt. Flest mulig kontroller ble lagt til
torsdager og fredager da det erfaringsmessig er mest trafikk i tilknytning til helgene.
Alle biler der det ble observert kjæledyr ble kontrollert, uavhengig av om de kjørte på rødt
eller grønt. Tollvesenet kontrollerte ingen av dyrene som kjørte på rødt de dagene
Mattilsynet var til stede. Det ble imidlertid registrert hvem som meldte seg for kontroll på rødt.
Tollvesenet stoppet biler med kjæledyr. Dyrene ble kontrollert av Mattilsynet.
Det var 2 inspektører fra Mattilsynet tilstede til enhver tid.
Det ble foretatt dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av alle dyr som ble
stoppet. Kontrollen ble dokumentert med stempel og signatur i kjæledyrets pass. Ved avvik
ble Mattilsynets samtykkeerklæring brukt, og dyreeier fikk utlevert skjemaet
“Refusedadmission og dog/cat/ferrets to Norway” samt informasjon om regelverk og
klagemuligheter på stedet.
Ved manglende ormekur fikk eier valget mellom å kontakte en privatpraktiserende veterinær
og behandle hunden på kaia for egen regning, eller å returnere med hunden.
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Ved alle andre avvik fikk dyreeier valget mellom retur med første mulige ferge, isolere
hunden på godkjent karantenestasjon til innførselsvilkårene var oppfylt, eller avlivning av
dyret. Dersom retur ikke var mulig før neste dag eller hunden skulle hentes av
karantenestasjonen, ble hunden isolert på kaia for eiers regning. Det er Falck som betjener
dette isolatet.
Alle tilsyn ble dokumentert i Mats på vanlig måte.

Organisering
Prosjekteier/-ansvarlig: Distriktssjef Eivind Kile
Prosjektleder: Robert Ilievski
Prosjektgruppe: Ingrid Torstensnes,Lars ErikHeggen,RobertIlievski og Gunn Kristin Osaland

Resultat
Det ble ført tilsyn med 163 kjæledyr, herav 2 katter og resten hunder.
Tabellen nedenfor viser fordelingen av antall tilsyn og antall dyr med og uten avvik.

Innførsel avkjæledyr kontrollert påKr.sand havn:
Kjørt på

Art
Antall

Grønn
sone

Hund

161

Katt
Andre

2
0

SUM

163

48

Rød
sone
113

Ant. kjæledyr
med mangler
O*
R** Chip/
pass
***
14
6
3

Avviksbehandling
Ormek
ur på
kaia

Isolert
på kaia

Karantene

Sendt
tilbake

8

4

3

3

8

4

3

3

2

48

115

14

6

3

*Ormekur
**Rabies
***Chip / Pass

Nærmere om de enkelte funn:
14 (8,6%) av alle 163 kontrollerte kjæledyrene hadde avvik.
12 stk(25%) av alle 48 kjæledyr som ble kontrollert på grønn sone og 2stk(1,7%) av 115
kjæledyr kontrollert på rød sone hadde avvik.
Avvikene fra innførselsregelverketvar som følger:
 14 mangler i forhold til ormekur.
 6 hadde mangler i forhold til rabiesvaksinering Eksempler:
o Hadde ikke rabiesvaksine.
o Vaksinen var ikke gyldig. Hunden var ikke revaksinert innen angitt
gyldighetsdato.
 3 hadde mangler i forhold tilid.merking.
 3 hadde mangler i forhold til kjæledyrpass.
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Dette resulterte i at 8 hunder ble behandlet mot echinococcose på kaia av
privatpraktiserende veterinær. Disse fikk reise videre etter behandling.
4 hunder ble satt i isolat på kaia i påvente av retur eller transport til godkjent
karantenestasjon. 3 eiere valgte å sette hundene i karantene på godkjent karantenestasjon til
innførselsvilkårene var oppfylt. I alle tilfellene ble Vestberg karantenestasjon brukt. .
Hundene ble hentet i Kristiansand av karantenestasjonens personal i egnede biler.
3 eiere valgte å returnere med første mulige ferge.

Måloppnåelse
Effektmål


Få en oversikt over hvor effektiv kontrollen av kjæledyr er med tanke på å avdekke
dyr som ikke oppfyller regelverkets krav til innførsel av kjæledyr.

Prosjektet viser at det er vanskelig å avdekke ALLE dyr som ikke oppfyller innførselskravene.
Dette kan skyldes:
1. Fasiliteter på kaia
2. Mangler på ressurser
3. Tidspress
4. Mangelfull informasjon til reisende om å melde seg for kontroll
5. Folk som ikke respekterer regelverket
6. Bevisst smugling


Få en oversikt over omfanget av dyr som ikke melder seg for kontroll og årsaken til
dette.

Rød sone
Prosjektet avdekte at to av de 14 som hadde avvik kjørte på rødt sone(de hadde meldt seg
for kontroll). Avvikene på disse to er manglende ormekur.
Årsaken til det ene avviket var at reisende hadde god tro at alt var i orden så lenge han har
vært hos veterinæren i Tyskland for ca.3 uker siden for årlig kontroll og hunden samtidig
hadde fått ormekur.I det andre tilfellet tok eieren sjansen på å reise uten behandling da dette
hadde gått bra før.
Grønn sone
Det er 48 kjæledyr som ble kontrollert på grønn sone.
12 (25%) av alle som kjørte på grønt hadde avvik. Alle manglet ormekur, 6 manglet rabies
vaksine og 3 manglet pass og ID-merking.
Grunnen til at disse kjørte på grønt varierer fra uvitenhet til bevisst smugling.

Forebygge smugling av hunder og andre dyr


Økt tilsynsaktivitet på et bestemt område vil kunne avdekke flere forhold, og på den
måten forebygge smugling.

Mer effektivt og målrettet tilsyn med dyr som innføres til Norge.


Slik målrettet kontroll er godt egnet til å sette fokus til problemstillingen.
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Resultatmål


Redusert risiko for innførsel av dyr med alvorlige smittsomme sykdommer.

Siden årsskiftet har det blitt enklere å billigere å innføre hunder til Norge fra land i EU/EØS
området. Det er en direkte sammenheng mellom antall hunder innført og risikoen for
innførsel av smittestoffer.
Sykdomssituasjonen spesielt i Sør- og Øst-Europa er vesentlig forskjellig fra den vi har i
Norge og økt innførsel av hunder fra disse landene vil innebære økt sannsynlighet for
innførsel av smittsomme sykdommer. For enkelte av disse sykdommene vil konsekvensene
være alvorlige dersom de etablerer seg her i landet.
Gjennom prosjektet har vi satt fokus på problemstillingen og avdekket omfanget av kjæledyr
som innføres uten at innførselsvilkårene er oppfylt.
I kontrollperioden ble 14 dyr med mangler nektet innført til Norge.

Konklusjon
Gjennom økt tilsyn brukte vi kampanjen til å skape økt oppmerksomhet rundt innførsel av
kjæledyr.
Kampanjen avdekket at 8,6%av de kontrollerte kjæledyrene hadde avvik.
Kampanjen hadde som hovedmål å avdekke avvikene ved innførsel av kjæledyr, spesielt til
de som ikke melder seg til Tollvesenet for kontroll. (kjører på grønt). 25%av dyrene som
kjørte på grønt hadde avvik.
Resultatet viser at de dyrene som har de alvorligste avvikene, f.eks oppfyller hverken
kravene til pass, id merking, ormekur eller rabiesvaksine ikke kjører på rødt.
Det kan være ulike grunner til dette.
Enten er de ikke kjent med regelverket, eller det kan være bevisst forsøk på smugling.
Konklusjonen må være at det er viktigst å stoppe dyrene som kjører på grønn sone, men det
er også disse som er vanskeligst å oppdage ved en ordinær kontroll.
Kampanjen viser at det er meget viktig med et godt samarbeid med Tollvesenet,informasjon
om gjeldende regelverk og regelmessig utveksling av erfaringer.
Det er også stort behov for informasjon til de reisende om gjeldende regelverk og plikt til å
melde seg til kontroll.

Kampanjen viser også at det er behov for større oppmerksomhet på informasjon om og
kontroll avinnførsel av kjæledyr.
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