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Dyrevelferdstiltak for
pelsdyrnæringen i Norge

Oppsummering av forrige handlingsplan
Handlingsplan for dyrevelferd 2008-2012 er et viktig
redskap for å sikre at pelsdyrs velferd blir ivaretatt på
en god måte. Handlingsplanen trekker fram en rekke
satsningsområder innenfor dyrevelferd, og bidrar til å
styrke oppdretternes kunnskap om dyrevelferd
generelt. Den trekker fram områder hvor det er
behov for ytterligere kunnskap gjennom samarbeid
med forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Handlingsplanen viderefører flere av tiltakene
fra Forskrift om hold av pelsdyr. Forslagene bygger
på forskning, erfaringer fra praktisk pelsdyrhold og
generell kunnskap om pelsdyr. Det overordnede
målet er å heve velferden til pelsdyra så langt som
mulig innenfor de kunnskapsmessige, forskrifts
messige og praktiske rammer som er gjeldende til
enhver tid.
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Forord
Dyrevelferden skal være sentral i alle ledd av
pelsdyrproduksjonen. Kunnskapsbygging,
holdningsskapende arbeid, informasjon og
rådgivning er viktige virkemidler for å
oppnå de dyrevelferdsmessige målene som
er satt i handlingsplanen.
Norsk pelsdyrnæring arbeider for at
pelsdyr skal mestre sitt miljø på en best
mulig måte gjennom tiltak innen avl,
oppstallingsmiljø og røkt og stell.
Handlingsplanen skal bidra til trivsel for
dyr og bonde i en optimal produksjon som
er med på å skape tillitt til pelsdyrnæringa.
Næringen har derfor prioritert arbeidet
med FarmSert. Vi må også bidra til
nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å
forstå dyrevelferd bedre. Det Europeiske

kvalitetssikringssystemet WelFur skal
implementeres på europeiske gårder for å
sikre god dyrevelferd. WelFur består av de
fire hovedområdene oppstalling, fôring,
helse og adekvat atferd og det er European
Fur Breeders Association (EFBA) som er
initiativtaker. Næringen skal følge med på
implementeringen av WelFur og samordne
WelFur og FarmSert på en god måte.
Eksisterende dyrevelferdstiltak skal
videreføres og med sterkere satsing på
følgende områder;

•
•
•
•

Handlingsplan for dyrevelferd
FarmSert som inkluderer helsetjenesten
Kurs, opplæring, seminarer og fagmøter
Forskning, både nasjonalt og
internasjonalt

Styret i Norges Pelsdyralslag
Oslo, februar 2013

Bertran Thrane Skadsem

Henning Dalbakk

Mikal Kvaal

Trond Sørum

Bjørnar Berg
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Dyrevelferd
Dyrevelferd defineres i mange sammenhenger som
«Dyrets opplevelse av egen tilstand med hensyn på dets
forsøk på å mestre sitt miljø».
Dyrevelferd handler om hvordan dyr påvirkes av miljøet og hvordan de
opplever sin situasjon. Dyrevelferd er en egenskap ved individet, ikke
besetning. Velferdsnivået påvirkes av balansen mellom positive og negative
opplevelser. Helsemessige, atferdsmessige og fysiologiske indikatorer er
viktige verktøy for å vurdere dyrets tilstand. Det er derfor viktig å ta hensyn
til hvordan vi kan påvirke enkeltindividet gjennom avl og sosialisering,
samtidig som det er viktig å legge vekt på hvordan dyret er oppstallet.
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Domestisering
Domestisering er den prosessen der en populasjon av dyr
blir tilpasset til mennesker og det oppstallingsmiljøet
menneskene tilbyr, både gjennom genetiske endringer over
generasjoner og miljøpåvirkninger som enkeltindividet
erfarer innen hver generasjon.
Det at et dyr er domestisert medfører at det har skjedd tilpasninger både til
oppstallingsmiljø og til mennesker gjennom endringer i dyrets terskel for å
reagere negativt på ulike påvirkninger i miljøet. I alt dyrehold har det vært,
og er det fremdeles en pågående seleksjon for tilpasning til oppstallingsmiljø. Dette kan gjøres ved å ta ut dyr som ikke reproduserer, eller som på
andre måter viser tegn til å ikke takle miljøet. En effektiv måte å øke
pelsdyras domestiseringsgrad ytterligere, er å vektlegge lynne i avlsarbeidet
da dette gir dyr som lettere tilpasser seg håndtering og kontakt med
mennesker og på den måten får en bedre velferd.
Atferdsmessige endringer, som reflekterer gradvis tilpasning til oppstallingsmiljøet, omfatter blant annet forbedret reproduksjon og redusert fryktsomhet og aggresjon hos dyrene.
På siden til høyre kan du se eksempler på domestiseringsprosessen.
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Fra villmink til mink i pelsdyrgård

Villmink
Villminken er utpreget slank i kroppen og har et relativt smalt hode.
Dekkhårene er sterke, men relativt stive og ujevne i lengden. Fargen
er i alt vesentlig mørk brun underpels, med enda mørkere dekkhår.
Minken lever normalt utpreget solitært, dvs. den lever alene i et eget
revir og søker bare sammen i parringstiden.

Mink i pelsdyrgård
Mink i moderne pelsdyrgårder har en kropp som er betydelig lengre
og kraftigere enn villminken. De er også bredere i hode/snutepartiet
og dette er spesielt utpreget på hanminken. Pelsen er betydelig
tettere og dypere og hårene er mer jevnlange og av bedre kvalitet.
Minken finnes i en rekke ulike fargevarianter.

Fra fjellrev til blårevtyper

Fjellrev
Fjellreven er et utpreget polardyr, med en rekke karakteristika for
disse dyretypene. Det kan nevnes at den har en gulhvit farge om
vinteren som skifter over til en gråbrun sommerpels. I vill tilstand
finnes den også i en mørk gråblå fargevariant. Den er relativ lettbygd,
med små avrundede ører og stor evne til fettlagring på kroppen om
høsten. Reproduksjonen er nært knyttet til mattilgangen, især
lemenbestanden. Ved dårlig lemenår er reproduksjonen svært lav,
mens i år med god mattilgang kan valpetallet være stort.

Blårevtyper
Dette er den moderne pelsdyrgårdens utgave av fjellreven. Den har
høyere kroppsvekt og er generelt større og kraftigere enn fjellreven.
Hodet er bredere og benbygningen kraftigere. Pelsen til blåreven er
mye tettere og kraftigere, og skifter ikke farge på samme måte som
den vinterhvite fjellreven. Det finnes en rekke fargevarianter av
blåreven, hvorav shadow reven er den vanligste, som er hvit/gråhvit
året rundt.

Fra rødrev til sølvrevtyper

Rødrev
Rødreven er en slank og en relativt høybeint revetype, som under
nordiske forhold normalt lever solitært. Den er typisk opportunist og
variert i matveien og er meget tilpasningsdyktig i sitt levesett, noe
som gjør at den også finnes i urbane strøk. Med en mer stabil
mattilgang er valperesultatet mindre variabelt enn hos fjellreven.

Sølvrevtyper
Sølvreven er en mørk/svart fargevariant av rødreven. Fargen
forekommer også i vill tilstand, mest i en overgangsform som kalles
korsrev. Sølvrevtypene er større og kraftigere og pelsen er tettere
og dypere og med bedre kvalitet på hårene enn rødreven. Sølvreven
forekommer i en lang rekke fargevarianter. Reproduksjonsmessig
skiller den seg ikke vesentlig fra rødreven, men på grunn av god
fôring og stell er valperesultater høyere enn hos rødreven.
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Foto: European Fur Breeders´ Association
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Handlingsplan for dyrevelferd 2013 - 2018
En pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der forskrifter og bransjekrav etterleves, der aktiv
kvalitetssikring og dyrevelferdstanken går igjen i daglige rutiner og gjøremål. Dyra skal være
tilpasset sitt miljø ved at de viser tillitsfullhet og adekvat atferd.

Ny handlingsplan
Den nye handlingsplanen gjøres gjeldene fra
2013 og strekker seg til 2018. Denne tidsrammen er i samsvar med overgangsperioden for
enkelte krav fastsatt i Forskrift om hold av
pelsdyr.
Norges Pelsdyralslag ønsker kunnskapsrike
pelsdyrbønder med veldrevne, rasjonelle og
fremtidsrettede pelsdyrgårder. Dette vil være et
godt utgangspunkt for å sikre at pelsdyrs velferd
blir ivaretatt i alle ledd av produksjonen.
Handlingsplanen identifiserer ulike satsings
områder for dyrevelferdsarbeidet og beskriver
bakgrunn, målsettinger og iverksetting av
tiltakene. Både eksisterende og nye tiltak er
beskrevet. Handlingsplanen skal fungere som et

arbeidsverktøy for å konkretisere og systematisere
arbeidet innenfor dyrevelferd. Videre skal planen
være en pådriver for å skape positive holdninger
til arbeidet med dyrevelferd i norsk pelsdyrhold
og være med på å sikre at lover og forskrifter
knyttet til pelsdyrhold etterleves.
Det er Dyrevelferdsrådet som står bak revideringen av handlingsplanen. Rådet består av pelsdyrbøndene Mikal Kvaal (leder) og Kjell Hodne
samt forsker Anne Lene Hovland (UMB).
Rådgiver i dyrevelferd Hege Gaudernack
Tønnesen (NPA) er rådets sekretær. De nye
tiltakene i handlingsplanene skal utarbeides,
evalueres og implementeres over de kommende
seks årene. Det er Dyrevelferdsrådet som skal
evaluere tiltakene og fremdriften av arbeidet.
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HOVEDMÅLSETTING
En pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der
forskrifter og bransjekrav etterleves, der aktiv
kvalitetssikring og dyrevelferdstanken går
igjen i daglige rutiner og gjøremål. Dyra skal
være tilpasset sitt miljø ved at de viser tillitsfullhet og adekvat atferd.

DYREVELFERDSTILTAK
FOR PELSDYRNÆRINGEN
Handlingsplanen omfatter åtte hovedområder som
næringen skal legge ekstra vekt på de kommende seks
årene. Nye tiltak beskrevet under hvert hovedområde
er tiltak utover de allerede eksisterende tiltakene.
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1. KOMPETANSE OM DYREVELFERD
Bakgrunn
Norges Pelsdyralslag ønsker å ivareta velferden til
pelsdyr på en god måte. Det krever en kontinuerlig formidling, oppdatering og videreføring av
tiltak som næringen har iverksatt for å sikre et
sterkt fokus på dyrevelferd. Basert på forskning
og praktisk erfaring formidles kunnskap om
dyrevelferd til pelsdyroppdretterne som så skal
sette dette ut i praksis.

Målsetting
Alle landets pelsdyroppdrettere skal dokumentere god teoretisk og praktisk kunnskap om
pelsdyrhold og dyrevelferd. Oppdretterne skal
kunne omsette teori til praksis, drive forskriftsmessig og på en god måte. Implementering av
denne kunnskapen vil heve dyrenes velferdsnivå.

Eksisterende tiltak
Følgende tiltak skal opprettholdes.
1.	Kompetansekurs i dyrevelferd: I samarbeid
med forskningsmiljøet på Universitetet for
Miljø og Biovitenskap (UMB) har næringen
utarbeidet et kurs som gir kompetanse i
pelsdyrhold med fokus på dyrevelferd
gjennom de ulike fasene av produksjonen.
Kurset har i 2012 blitt gjennomført av alle
oppdrettere og blir tilbudt ved behov for nye
oppdrettere.
2.	Kurs/seminar/fagmøter relatert til dyre
velferd: Hensikten er å formidle informasjon
til oppdrettere om dyrevelferd så vel som å
skape gode holdninger hos den enkelte
oppdretter.
3.	Dyrevelferdsrådet: Rådet ble opprettet i
1995 og består av oppdrettere, forskere og
rådgivere i Norges Pelsdyralslag (NPA). Rådet
14

reviderer og evaluerer fremdriften til
handlingsplanen og fokuserer på tiltak som
fremmer god velferd hos pelsdyr.
Dyrevelferdsrådet deler ut Mikkelprisen
annenhvert år til de oppdretterne som
spesielt utmerker seg for godt dyrehold og
kvalitet i pelsdyrholdet.
4.	Forskning: NPA samarbeider med forsknings
miljøer innenfor etologi og dyrevelferd.
5.	Sertifiseringssystem: Kvalitetssikrings
systemet, FarmSert, bygger på Forskrift om
hold av pelsdyr sammen med næringas egne
bransjekrav. FarmSert er en obligatorisk
ordning for pelsdyroppdrettere fra 1. januar
2012. Systemet består av håndbok, kravstandard og veileder. Eksterne revisorer tilknyttet
Matmerk sikrer uhildet revisjon. FarmSert
følges tett opp og blir revidert årlig.

Nye tiltak
• Obligatorisk oppstarterkurs for nye
produsenter
• Økt fokus på tilrettelegging for nye
produsenter
• Økt fokus på dyrevelferd gjennom
fadderordningen

Gjennomføring
• U
 tarbeide oppstarterkurs for nye produsenter
• Utarbeide flere prosedyrer og retningslinjer
for nye produsenter
• Utarbeide flere prosedyrer og retningslinjer
for fadderordninger med spesiell fokus på
dyrevelferd

Bryr seg om dyra
Tidlig og positiv kontakt mellom
dyr og mennesker er viktige grep
for å få tillitsfulle dyr.
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2.	OPPSTALLINGSFORHOLD
Bakgrunn
Dyrevelferdsloven og Forskrift om hold av
pelsdyr gir rammebetingelser for oppstalling av
dyr. I tillegg gir ny kunnskap om dyras
preferanser og atferd nye muligheter for å
forbedre dyras velferd. Fleksible burløsninger,
frostfri vannforsyning og skjul med tre tette
vegger er noen av momentene som skal være
implementert innen 2015.

Målsetting
Oppstalling av dyr skal skje i tråd med lover og
forskrifter, som alle oppdrettere plikter å gjøre
seg kjent med. NPA skal gi råd og veiledning om
praktisk tilrettelegging og gode tekniske løsninger for driften.

Eksisterende tiltak
1.	Liggehyller og klatrebur: All rev skal i dag
ha tilgang til liggehylle. Mink skal ha tilgang
til liggehylle fra 2015, men mange oppfyller
forskriftskravet allerede. Minktisper skal fra
2015 ha tilgang til klatrebur eller to enkeltbur i vinterhalvåret. Det er viktig å fortsette
innsettingen av klatrebur til avlstispene og
liggehyller til mink, slik at man oppfyller
forskriftskravene innen 2015.
2.	Aktivitetsobjekter: Å gi dyr tilgang til
gjenstander som stimulerer til lek,
utforskning, gnaging og aktivitet er et viktig
velferdsforbedrende tiltak. Alle dyr trenger
beskjeftigelse, både voksne og valper. Alle dyr
skal ha tilgang til aktivitetsobjekter. Et godt
aktivitetsobjekt gir dyr økt mulighet for å
utføre naturlig aktivitet, gir bedre trivsel og
tannhelse og kan redusere forekomsten av
stereotypier, slåssing og pelsgnag.
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Nye tiltak
• Dyr skal tilbys et mer stimulerende miljø
gjennom variasjon i tilgjengelig areal ved
å bruke fleksible burløsninger
• Kartlegging av alternativt underlag til
revevalper og utarbeide anbefalinger for
underlag til valper
• Anbefaling om å benytte en tykkere og
rustfri tråd enn forskriftenes krav på
1,8 mm ved utskifting av bunnetting og
ved nybygging til mink
• Innen 2015 skal alle oppholdsenheter være
utstyrt med 3-veggs skjul til rev
• Innen 2015 skal alle oppholdsenheter være
utstyrt med liggehyller til mink
• Basert på forskning og erfaringer skal det
gis anbefalinger om hvilke aktivitetsobjekter
som er mest hensiktsmessige i de ulike
fasene av produksjonen
• Innen 2015 skal alle dyr ha tilgang til frostfri
automatisk vannforsyning. Alle dyr skal til enhver
tid ha tilgang til drikkevann av god kvalitet

Gjennomføring
• K
 onsekvensene av sosial oppstalling av pelsdyr
skal kartlegges gjennom forskning og utprøving
• Utarbeide anbefalinger og løsninger for
utforming av oppholdsenheten
• Gi anbefalinger om utforming og plassering
av 3-veggskjul til rev
• Gi anbefalinger om utforming og plassering
av liggehyller til mink
• Gi anbefalinger om bruk av aktivitetsobjekter
til avvente dyr
• Gi anbefalinger om montering av automatisk
og frostfri vannforsyning

Fleksible burløsninger

Økt burareal og større variasjon i miljøet

Stimulerer til økt aktivitet

Økt avstand mellom avlstispene

Bedre fysisk helse

Redusert sosialt stress

God brunstutvikling

Bedre dyrevelferd

Flere fødte og avvendte valper
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Fleksible burløsninger
Burberikelser gir økt trivsel for
dyra, her i form av liggehylle.
Foto: European Fur Breeders´ Association
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3.	RELASJONen MELLOM DYR
Bakgrunn
Dyr skal i større grad gis adgang til ønsket sosial
kontakt med andre dyr. Utviklingen går i retning
av større enheter og dyra skal i henhold til
forskriftskrav oppstalles flere sammen. Dette
krever at den praktiske utformingen av anlegget
må tilrettelegges på en måte som gir dyra
variasjon i oppholdsmiljøet og valgmulighet med
hensyn til oppholdssted i buret og tilstrekkelig
eteplass.

Målsetting
Utformingen av bur og oppstallingsmiljø må
legge til rette for at dyra får mulighet til positiv
sosial kontakt.

Nye tiltak
• Økt fokus på sosial toleranse
• Økt fokus på gruppehold og
gruppesammensetning
• Økt fokus på tidsperioder for sosial kontakt
• Økt fokus på røkt og stell

Gjennomføring
• D
 et skal i avlsarbeidet legges større vekt på
sosial toleranse
• Det skal gjennomføres forskning og utvikling
knyttet til sosial kontakt, gruppehold og
gruppesammensetning
• Rådgiving med økt fokus på røkt og stell,
tidspunkt for utflytting av dyr og sammen
setning av dyr
• Utarbeide rutiner for å forebygge aggresjon
hos rev i forbindelse med fôring
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4.	RELASJONen MELLOM DYR
OG MENNESKER
Bakgrunn
Høsten 2011 ble det gjennomført en kartlegging
av pelsdyras tillitsfullhet ovenfor mennesker.
Resultatene viser viktigheten av å opprettholde
tiltak som ytterligere bedrer forholdet mellom
dyr og mennesker. Kartleggingen viste også klare
forskjeller i lynneegenskapene mellom besetningene. Lynnekartleggingen vil bli fulgt opp med
nye undersøkelser. Grunnlaget for tillitsfulle dyr
ligger i røkters håndtering og væremåte, og et
avlsarbeid der dyrenes tillitsfullhet får en
markert plass.

Målsetting
Øke andelen tillitsfulle dyr og andelen dyr som
lett lar seg håndtere.

Eksisterende tiltak
1.	Utvelgelse: Avlsdyr skal være godt sosialisert
overfor mennesker. Lynne skal vektlegges i
avlsutvalget.
2.	Rådgiving og veiledning: Gir anbefalinger
om utvelgelse av avlsdyr.
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Nye tiltak
• Økt fokus på utvelgelse av tillitsfulle avlsdyr
• Økt fokus på rutiner for håndtering av dyr
• Økt fokus på rutiner for sosialisering av dyr
• Følge opp og gjenta lynnekartleggingen
fra 2011

Gjennomføring
• D
 et skal utarbeides og tilbys kurs for å
gjenkjenne og velge ut av tillitsfulle avlsdyr
• Det skal utarbeides konkrete rutiner for
håndtering og sosialisering
• I samarbeid med UMB skal det gjennomføres
en ny kartlegging av lynne hos mink og rev

Sunne relasjoner
Domestiserte dyr skal være
trygge på menneskene.
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5.	ERNÆRING OG HOLDSTYRING
Bakgrunn
Fôring av dyr skal være optimalisert for deres
fysiologiske utvikling.

Målsetting
Dyr skal være i «riktig» hold i forhold til den
fasen av produksjonen de befinner seg i, og det
skal tas hensyn til at avlsdyr skal være i riktig
kondisjon til reproduksjonssesongen.

Eksisterende tiltak
1.	Holdstyring: Det holdes kurs og gis råd om
fôring og holdvurdering. Fôringsrutiner og
fôrmengde tilpasses slik at også de største
dyrene kan bevege seg normalt. På denne
måten unngår man behovet for sterk justering av hold fram mot avlsperioden.
2.	Rådgiving og veiledning: NPA anbefaler at
potensielle avlsdyr velges ut på et tidlig
tidspunkt. I dette foreløpige utvalget skal det
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først og fremst tas hensyn til dyras potensielle
avlsverdi for fruktbarhet, atferd og tillitsfullhet. Tidlig utvalg muliggjør enklere hold
styring frem mot reproduksjonssesongen.

Nye tiltak
• Bedre rutiner knyttet til fôring og
holdvurdering
• Nye oppdrettere skal gjennomføre kurs om
fôring og holdvurdering

Gjennomføring
• U
 tarbeide nye retningslinjer for holdstyring
og fôring gjennom året.
• Utarbeide et obligatorisk kursopplegg for
nystartere knyttet til oppbevaring av fôr,
fôring, fôringsrutiner og holdstyring.
Kurset skal være en del av det obligatoriske
oppstarterkurset.
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6.	AVLSTILTAK
Bakgrunn
Avlsarbeid er langsiktig og det er viktig å ha en
grunngitt og avveid vektlegging av egenskaper
som inngår i avlsmålet. Det er en forutsetning at
avlsarbeidet foregår med avlsdyr som er frie for
arvelige sykdommer og defekter. Dyras lynne og
tillitsfullhet skal sammen med fruktbarhet ha en
markert plass i avlsarbeidet. Dyr skal holdes i
sosiale grupper og følgelig må dyrenes sosiale
toleranse vektlegges i avlsarbeidet.

Målsetting
Avlsarbeidet skal medvirke til å øke dyras tillit til
mennesker, øke sosial toleranse overfor andre dyr
og få en høyere terskel for stressreaksjoner.
Avlsdyrutvalget skal inkludere fruktbarhet og
vektlegge at dyr er frie for arvelige sykdommer
og defekter.

Eksisterende tiltak
1.	Informasjon: Kurs, rådgiving og informasjon
om avlsarbeid til oppdretterne.

3.	Tillitsfullhet: Dokumenterer testing av
tillitsfullhet før dyr benyttes i avl.
4.	Innavl: Forebygger innavl gjennom utvelgelse
og innkjøp av avlsdyr samt gjennom
avlsprogrammer

Nye tiltak
• Utarbeide ny avlsplan med økt fokus på
tillitsfullhet
• Utarbeide kursopplegg for gjennomføring
av lynnetesting

Gjennomføring
• U
 tarbeide en ny avlsplan hvor atferd og
tillitsfullhet blir ytterligere vektlagt
• Utvikle og tilby kurs for opplæring i
systematisk testing av dyrenes tillitsfullhet

2.	Avlsprogram: Arbeider for å sikre at flest
mulig oppdrettere benytter moderne avls
programmer. Nye web-baserte avlsprogram
som bygger videre på eksisterende program.
Det gis råd og veiledning om bruk av
avlsprogram.
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7.	HELSE
Bakgrunn
Forutsetning for et godt og bærekraftig husdyrhold er at dyra har god helse. Pelsdyra i Norge
har god helse, med lite sykdom og skader. Det
må likevel arbeides kontinuerlig for å beholde,
overvåke og forbedre helsesituasjonen. Som ved
annet dyrehold vil det fra tid til annen oppstå
sykdom og skader på enkeltdyr. Det er nulltoleranse for at disse dyra ikke blir tatt hånd om og
fulgt opp.

Målsetting
Oppdretter skal ha en dyrestamme med god
helse og med lav sykdoms- og skadefrekvens.
Det skal fortsatt arbeides aktivt med forebyggede
tiltak for å sikre god helse. Når det oppstår
sykdom og skader, skal dyr umiddelbart tas hånd
om og nødvendige tiltak skal iverksettes.

Eksisterende tiltak
1.	Helsetjeneste: Oppdretter inngår avtale med
veterinær som skal gjennomføre årlige, obligatoriske veterinærbesøk. Veterinærene fungerer
som rådgiver og støttespiller for oppdretteren.
2.	Kompetansebygging: Kompetansebyggende
kurs om pelsdyr og pelsdyrsykdommer for
oppdrettere og veterinærer tilknyttet
helsetjenesten.
3.	Håndtering av syke/skadde dyr: Det gjøres
fortløpende registreringer av syke, skadde og
døde dyr. Det iverksettes nødvendige tiltak
for å påse at hvert enkelt individ får den
oppfølgingen det har behov for.
4.	Helse: Arbeider med å redusere andelen
sålegjengere.
5.	Behandling: Evaluere behovet for å etablere
beredskapslager av medisiner/vaksiner.
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6.	Forebyggende helseprogram: Plasmacytose er
en smittsom virussykdom som forekommer
hos mink. Sykdommen overvåkes gjennom et
obligatorisk testprogram der oppdrettere
sender inn blodprøver til analyse flere ganger
i året.
7.	Smitteovervåkning: I samarbeid med
Mattilsynet arbeides det for god kontroll og
oppfølging av import av dyr.
8.	Vaksinering: Arbeider med vaksinasjons
programmet for mink.
9.	Antibiotika: Overvåker bruken av antibiotika.

Nye tiltak
• Økt fokus på forebygging av ulike
sykdommer (eks. fettlever og urinstein)
• Økt fokus på forebygging av smittsomme/
arvelige sykdommer(eks. tannkjøttbetennelse og ørebetennelse på sølvrev samt
øyebetennelse på blårev)
• Økt fokus på oppfølging av valper
• Økt fokus på behandlingsanbefalinger og
veiledning om sykdommer og skader

Gjennomføring
• F
 orebygging av sykdommer gjennom
prøvetaking, rådgiving og tettere kontakt
med veterinær
• Utarbeide ytterligere rutiner og retningslinjer
for valpeperioden
• Tilby kurs og rådgiving for oppdrettere og
veterinærer
• Arbeide for økt kunnskap om ulike
sykdommer
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8.	PRODUKSJONSMILJØ
Bakgrunn
Besetningsstørrelsen for både rev og mink har
økt de siste årene. Det er foretatt betydelige
investeringer i driftsenhetene for å etterleve
forskriftskrav. Behovet for arbeidshjelp i ulike
deler av produksjonen er som følge av større
besetninger økende, og dette krever en tettere
oppfølging fra driftsansvarlig oppdretter.
Uforutsette hendelser skal kunne håndteres på
en rask og effektiv måte.

Målsetting
Det skal være forutsigbarhet og kontroll i alle
ledd av produksjonen. Det skal være nok
menneskelige ressurser med kompetanse
tilgjengelig, slik at velferden til dyrene til en hver
tid blir ivaretatt.

Eksisterende tiltak
1.	Dokumentasjon: Dokumentasjon av drifta
med hensyn til journaler, skriftlige rutiner og
daglige journalføringer.
2.	Forskrift om hold av pelsdyr: Oppgradering
av gårdene er iverksatt for å tilfredsstille nye
krav i forskriften som skal være ferdig
implementert innen henholdsvis 2015
og 2018.
3.	Bemanning: Det skal være nok folk på
gården til å ha tilstrekkelig tilsyn med dyrene
og dyrenes miljø.
4.	Kompetanse: Alle som arbeider med dyr skal
ha tilstrekkelig opplæring og få oppfølging
slik at dyrevelferden blir ivaretatt.
Driftsansvarlig skal dokumentere at arbeidshjelp får nødvendig opplæring.
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PRODUKSJONSMILJØ, forts.

5.	Atferd: Oppdretter må kjenne til dyrs
normalatferd og kunne gjenkjenne unormal
atferd, slik at det iverksettes nødvendige tiltak
ved forekomst av unormal atferd.
6.	Helse: Det skal til en hver tid være nok ledige
bur til syke/skadde dyr for å muliggjøre
individuell oppstalling.

Nye tiltak
• Økt fokus på tilgang til ledige bur for
dyr som har behov for ekstra tilsyn
• Økt fokus på å overholde frister for
veterinærbesøk og plasmacytosetesting
• Økt fokus på opplæring av arbeidshjelp
• Økt fokus på riktig tidsbruk og til riktig tid
• Økt fokus på tilstrekkelig bemanning

Gjennomføring
• O
 ppdretter skal planlegge gjennomføring
av driften med hensyn til dyretall og
burkapasitet
• Oppdretter skal ha tettere samarbeid med
lokale veterinær
• Oppdretter skal planlegge veterinærbesøk og
blodprøvetaking på et tidlig tidspunkt
• Oppdretter skal planlegge og tilfredstille
behovet for bemanning i de ulike produksjonsperiodene, og med spesiell fokus på
perioder med økt dyretetthet og dyretall
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