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MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2021-271
Beslut: MB-2021-167

1.6.2021

Verksamhet
Djurhållning

Beslut
ÅMHM ålägger er med stöd av 90 § lagen om djursjukdomar (FFS 76/2021) att
genomföra följande åtgärder senast 7.6.2021:
1.
2.
3.
4.
5.

Se till att Jin chipmärks på nytt.
Se till att Jin får ett nytt pass.
Se till att Jin får en förnyad rabiesvaccination som förs in i hans nya pass.
Isolera hundarna Jin och Lex (chipnr 752096700051876) och plocka upp
deras avföring tills det har gått tre dagar från avmaskningen. Åtgärdas
omedelbart.
Avmaska ovan nämnda hundarna med ett preparat som är verksam mot
Echinococcus multilocularis. Avmaskningen ska införas i passen av
veterinär.

Motivering
Punkt 1-3

Djurhållaren äger två hanhundar av rasen Collie som importerades
till Åland 2020. Vid kontroll av hundarnas importpapper visade det
sig att Jins transponder inte gick att läsa av. Hunden kan därmed inte
identifieras och det kan inte säkerställas att hunden och passet (och
därmed uppgifterna i passet) hör ihop.
Enligt 6 artikel punkt 1a samt 17 artikel punkt 1 Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av
förordning (EG) nr 998/2003 ska hundar vara märkta med en
transponder om de förflyttas mellan medlemsstaterna. Enligt 6
artikel punkt 1d samt 22 artikel samma förordning ska hundar
åtföljas av en identitetshandling (s.k. EU-pass). Enligt 6 artikel
punkt 1b samt bilaga III samma förordning ska hundar ha en giltig
rabiesvaccination om de förflyttas mellan medlemsstaterna.

Punkt 4-5

Vidare visade det sig att båda hundarna saknade giltig avmaskning
mot echinococcus vid införsel till Finland.
Enligt 6 § punkt 1 och 2 kommissionens delegerade förordning (EU)
2018/772 ska hundar som förs in till Finland behandlas med ett
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preparat som är verksamt mot Echinococcus multilocularis minst 24 och högst
120 timmar före införseln.
Bakgrund
Den 7.5.2021 inkom en anmälan som gav misstanke om brister i hundhållningen.
Enligt 46 § 1 mom. djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland har Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet rätt att utföra inspektion vid misstanke om
överträdelse av djurskyddslagen. Vid inspektionen konstaterades inga brister i
förhållande till djurskyddslagen men det visade sig att hundarna importerades
illegalt till Åland.
Inspektion utfördes 11.5.2021 och inspektionsprotokoll med hörande skickades
samma dag. Inga tillägg eller invändningar har meddelats myndigheten under
hörandetiden.
Avgift
75,00 Euro
För handläggning av föreläggandet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad
timme enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut (2020:125) om
taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Beslut om föreläggande

1 timme

Totalt

1 timme

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ketzia Karring
Sektionschef
Beslutande

Annett Pfeifer
Praktiserande veterinär
Föredragande

Bilagor
1.
Besvärsanvisning
2.
Faktura
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