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Policy 

VSF-Sverige stöder organisationer som arbetar med Dog Population Management (DPM) i 

form av populationskontroll av gatuhundar, rabiesprofylax, samt utbildningsinsatser för 

befolkningen. Det är viktigt att organisationernas arbete med smittskydd och 

populationsbegränsning är effektivt och långsiktigt, samtidigt som hänsyn tas till det 

individuella djurets hälsa och välfärd.  

Föreningen kan på olika sätt stödja veterinärer och djursjukvårdare som vill resa från Sverige 

till andra länder för att arbeta med DPM om medlen gynnar den lokala mottagande 

organisationen och deras arbete. Stöd kan t ex ges till utrustning, lokala transporter vid 

vaccinations- och kastrationskampanjer samt till läkemedel. VSF-Sverige betalar däremot inte 

resekostnader för veterinärer eller djursjukvårdare som reser från Sverige till andra länder för 

att arbeta med insatser för gatuhundar. 

VSF-Sverige avråder från import av gatuhundar till Sverige och stöder ej organisationer där 

export av gatuhundar till andra länder ingår i verksamheten. 

 

Bakgrund 

Hjälpinsatser 

VSF-Sverige har en skyldighet mot både medlemmar, givare samt mot de ofta resurssvaga 

länder och organisationer vi stödjer att använda ekonomiska resurser på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det är viktigt att donerade medel gör skillnad. Att använda 

ekonomiska resurser till resor i form av t ex flygbiljetter för veterinärer och djursjukvårdare 

som vill deltaga i kastrationskampanjer utomlands, är ett mycket ineffektivt sätt att använda 

resurserna. Kostnaden per kastration blir väldigt hög och resultatet i förhållande till insatsen 

låg. 

Importer 

Att importera gatuhundar till Sverige innebär att man riskerar att utsätta vår befintliga 

hundpopulation för nya sjukdomar och lidanden. Den som importerar en hund kan få hem en 

sjuk individ, med sjukdomar som inte alltid går att bota. 

Gatuhundar utsätts för många fler smittrisker än hundar som har ett hem. De många 

kontakterna hundarna emellan gör att smittvägarna är fler och gatuhundar är också utsatta för 

stickande insekter och parasiter i större utsträckning, vilka kan sprida sjukdom. Sjukdomar 



kan i många fall också vara subkliniska, vilket betyder att de inte ger några synliga symtom 

och kanske inte går att påvisa med tillgängliga undersökningsmetoder.   

En hund som har en subklinisk sjukdom riskerar att bli sjuk av att flyttas. Den psykiska och 

fysiska påfrestning, som en lång flytt innebär, kan leda till att sjukdomar blossar upp och ger 

symptom först när hunden anlänt till Sverige.  

Jordbruksverket får fortlöpande in rapporter om främmande sjukdomar som normalt inte finns 

i Sverige, men som importerade hundar har haft med sig. Man kan heller inte vaccinera 

hundarna mot alla de sjukdomar de kan drabbas av och vissa sjukdomar är även svåra att bota.  

Det finns även en risk för att rabies förs in i Sverige med gatuhundar, då rabies förekommer i 

många av de länder man importerar hundar ifrån. Även en vaccinerad hund kan föra smittan 

med sig. Rabies kan ha en lång inkubationstid och om vaccinationen har skett efter 

smittotillfället kan hunden fortfarande utveckla och sprida denna dödliga sjukdom. 

Hundar som inte socialiserats ordentligt under valpperioden och som levt en stor del av sitt liv 

som gatuhundar kan också uppleva stor stress under infångande och transport till Sverige och 

kan få svårt att anpassa sig till att leva instängda i hem tillsammans med människor. Importer 

av gatuhundar kan därför innebära ett djurskyddsproblem. 

Att importera hundar till Sverige är inte heller ett kostnadseffektivt sätt att arbeta, med tanke 

på dyra resor och omkostnader.  

Jordbruksverket avråder från inköp och import av gatuhundar med okänd bakgrund och 

rekommenderar hjälpinsatser för hundarna på plats i stället. VSF-Sverige följer dessa 

rekommendationer. 

 


