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Kravet er oppfylt
Type
Krav
krav
Nr.
Område 1- Generelle krav
NPA, SK

1.1

OFF, SK
NPA, SK

1.2

NPA, SK

1.3

NPA, SK

1.4

Kravpunkt

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

Egen avvikshåndtering
Avvik

Frist

Lukket

Det skal finnes en oversikt over hvor dokumentasjonen som
kreves for sertifisering finnes
Alle tilsynsrapporter fra Mattilsynet og rapporter som vedrører
dyrevelferd fra andre offentlige organ, revisjonsrapporter,
journaler, dokumenter, veterinærskjema og plasmacytoseresultater
skal oppbevares i minst tre år og kunne fremlegges på forespørsel
Alle offentlige pålegg og vedtak som omhandler dyrevelferd og
biprodukter, samt avvik fra revisjoner skal lukkes innen de angitte
frister
Lukking av avvik fra alle typer revisjoner skal meldes skriftlig på
angitte skjema til NPA innen de gitte fristene.
Egenrevisjon skal være utført i perioden 1. april til 31. august
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Kravet er oppfylt
Type
Krav
krav
Nr.
Område 2 – Lynne og avlsarbeid

Kravpunkt

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

Egen avvikshåndtering
Avvik

Frist

Lukket

OFF, SK
NPA, MK 2.1

Det skal finnes skriftlige rutiner for skånsom håndtering av dyr
Det skal til enhver tid være utplassert feller for innfangning av dyr.
Fellene skal sjekkes minst to ganger daglig***
Det skal finnes skriftlige rutiner for å sikre et positivt forhold
OFF, SK 2.2
mellom dyr og mennesker
Det skal føres journal over unormal aggresjon mellom dyr og tiltak
OFF, SK 2.3
for å redusere slik aggresjon
Det skal finnes skriftlige rutiner for utvalg av avlsdyr med tanke på
OFF, SK 2.4
lynne, helse og arvelige lidelser
OFF, SK 2.5
Det skal føres journal over tidspunkt for avvenning av valper
OFF, SK 2.6
Det skal føres journal over dyra i anlegget
Krav 2.1 merket med *** trer i kraft 1.4.2016 for allerede etablerte produsenter. Kravet gjelder for nye produsenter
Område 3 – Helse
OFF, SK
NPA, SK

3.1

NPA, SK

3.2

OFF, SK
NPA, SK

3.3

NPA, SK

3.4

Det skal finnes skriftlige rutiner for de daglige tilsynene av dyra
med tanke på sykdom og skader.
De daglige tilsynene skal journalføres
Det skal gjennomføres minst en ukentlig velferdsrunde utenom
fôring. Tilsynet skal journalføres
Alle syke eller skadde dyr skal umiddelbart tas hånd om. Bur med
syke/skadde dyr skal merkes.
Det skal føres journal over forekomst av sykdom og skader,
behandling, kontakt med veterinær, medisinbruk og dødelighet
Alle pelsdyrgårder skal ha helseavtale med en privatpraktiserende
veterinær.
Alle pelsdyrgårder skal ha dokumentert årlige veterinærtilsyn i
henhold til næringens egne krav.
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Det skal finnes et egnet sted for oppbevaring av medikamenter

NPA, SK
OFF, SK
NPA, SK
OFF, SK

3.5
3.6
3.7

OFF, SK 3.8
NPA, MK

NPA, SK

3.9

Mink skal testes i tråd med næringens testrutiner for
plasmacytose.
Ved påvist smitte skal næringens tiltak mot plasmacytose følges
Dyrene skal vaksineres i tråd med næringens- og offentlige krav.
Tidspunkt for vaksinering skal føres på helsekortet
Belastningen av parasitter og utøy skal overvåkes.
Ved behov skal tiltak iverksettes og journalføres
Det skal finnes en skriftlig rutine for smitteforebyggende tiltak.
Alle besøkende skal få utdelt overtrekkstøy og overtrekkssko.
Det skal være mulighet for vask og desinfeksjon
Det skal være et tydelig skille mellom ren og uren sone
Kjøp og salg av dyr skal journalføres.
Import av dyr skal kun skje fra land der helsestatus er godkjent av
næringen.
Eksport av dyr skal kun skje til land som er forhåndsgodkjent av
næringen
Kravet er oppfylt

Type
Krav
krav
Nr.
Område 4 – Fôr og vann
OFF, SK
OFF, SK

4.1
4.2

OFF, SK

4.3

OFF, MK 4.4
NPA, SK

Kravpunkt

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

Egen avvikshåndtering
Avvik

Frist

Lukket

Det skal finnes skriftlige rutiner for fôring av avlsdyr
Det skal føres journal over dato for mottatt fôr og mengde fôr
Det skal finnes skriftlig rutine for hygienisk lagring av fôr og
rengjøring av utstyr som brukes i forbindelse med lagring av fôr og
fôring
Alt utstyr som brukes i forbindelse med lagring av fôr og fôring skal
holdes rent.
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OFF, MK 4.5
OFF, MK
4.6
NPA, SK
OFF, SK

4.7

Renhold av fôrsilo skal journalføres
Alle dyr skal til enhver tid ha tilgang på drikkevann
Vanningsanlegg skal kontrolleres daglig og tilsynet skal
journalføres
Det skal finnes skriftlig rutine for håndtering av svikt i
drikkevannsanlegg
Kravet er oppfylt

Type
Krav
Kravpunkt
Ja
krav
Nr.
Område 5 – Fysisk miljø
OFF, MK 5.1
Alle dyr skal oppstalles i tråd med gjeldende krav til areal og høyde
Alle dyr skal oppstalles i bur som oppfyller gjeldende krav til
OFF, MK 5.2
burinnredning og bunnetting
Det skal finnes skriftlige rutiner for oppstalling av dyr i sosiale
OFF, SK 5.3
grupper og bruk av fleksible bursystemer
Det skal til enhver tid finnes tilstrekkelig antall ledige bur til dyr som
OFF, MK 5.4
har behov for individuell oppstalling
Minkkassene skal holdes tørre og rene og forsynes med tørt og
OFF, MK 5.5
rent redemateriale. Mink skal til enhver tid ha tilgang på halm med
unntak når det fôres ned på kassen
OFF, SK
Det skal finnes skriftlige rutiner for tilgang til aktivitetsobjekter.
5.6
NPA, SK
Alle dyr skal til enhver tid ha tilgang på aktivitetsobjekter og
kontrollen skal journalføres
Det skal ikke finnes skadelige gasser i for høye konsentrasjoner
OFF, MK 5.7
der dyrene oppholder seg
Kunstige lyskilder som muliggjør tilstrekkelig tilsyn med dyra skal
OFF, MK 5.8
være tilgjengelig
Bur og burinnredning skal være utformet og vedlikeholdt slik at
OFF, MK 5.9
dyra ikke utsettes for skade
OFF, MK 5.10
Pelsdyrhus som ikke er lukket med tette yttervegger fra gulv til

Nei

Ikke
aktuelt

Egen avvikshåndtering
Avvik

Frist

Lukket
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NPA, SK

tak, skal være inngjerdet.
Pelsdyrhus som er helt lukket med tette yttervegger fra gulv til tak
skal ha rømningssluse.
Pelsdyrhus som har yttergjerde i tilknytning til endevegg skal ha
rømningssluse.
Det skal finnes skiftelige rutiner for jevnlig ettersyn av yttergjerde
Alle dører i pelsdyrhus og porter i yttergjerdet skal holdes
NPA, MK
5.11
rutinemessig låst
OFF, MK
Ytterporter skal til enhver tid være utstyrt med fangarmer***
Krav 5. 11 merket med *** trer i kraft 1.4.2016 for allerede etablerte produsenter. Kravet gjelder for nye produsenter

Kravet er oppfylt
Type
Krav
Kravpunkt
krav
Nr.
Område 6 – Hygiene og renhold
Området i og rundt pelsdyrgården skal det være ryddig og gi et
OFF, MK 6.1
ordentlig inntrykk
OFF, MK
6.2
Vegetasjonen i pelsdyrgården skal holdes nede
NPA, MK
OFF, MK,
Bur skal rengjøres og desinfiseres ved behov.
6.3
NPA, SK
Pelsdyrhus skal rengjøres og renholdet skal journalføres
OFF, MK
Det skal finnes skriftlige rutiner for fjerning og håndtering av
6.4
NPA, SK
gjødsel

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

Egen avvikshåndtering
Avvik

Frist

Lukket

Område 7 – Avlivning
OFF, SK

7.1

OFF, MK 7.2

Den som rutinemessig avliver dyr skal ha dokumentert kunnskap
om regler, utstyr og metoder, samt alle aktiviteter i tilknytning til
avliving
Det skal kun brukes godkjente metoder og utstyr til avliving av dyr.
Før bruk av avlivingsutstyr skal det kontrolleres at utstyret er i
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OFF, SK

7.3

OFF, MK
7.4
NPA, SK
OFF, SK

7.5

orden
All avliving av dyr skal journalføres.
Avliving av dyr utenom pelsing skal journalføres både i helsekort
og i de daglige rutiner. Årsak til avliving skal oppgis

Det skal finnes skriftlige rutiner for avliving og håndtering av dyr i
forbindelse med avliving.
Det skal finnes skriftlige rutiner for håndtering av døde dyr, skrotter
og annet animalsk avfall
Kravet er oppfylt

Type
Krav
Kravpunkt
krav
Nr.
Område 8 – Kompetanse og opplæring
Produsenter skal kunne dokumentere å ha deltatt på
OFF, SK 8.1
kompetansegivende kurs innen dyrevelferd hos pelsdyr
Produsenter plikter å sette all arbeidshjelp inn i gårdens rutiner og
OFF, MK 8.2
journalføring. Ved behov skal rutiner og journaler foreligge i
NPA, SK
tospråklig utgave. Begge parter skal kvittere på gjennomgått
opplæring
Produsenter skal holde seg faglig oppdatert ved å delta på
NPA, SK 8.3
fagmøter minst annethvert år. Dato, sted og type møte skal
dokumenteres

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

Egen avvikshåndtering
Avvik

Frist

Lukket

Område 9 – Sikkerhet og bemanning
NPA, SK
Det skal finnes skriftlige rutiner for håndtering av uforutsette
OFF, SK 9.1
hendelser. Det skal umiddelbart varsles og tiltak skal iverksettes
ved rømning av dyr utenfor pelsdyranlegget
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OFF, MK
9.2
NPA, SK
OFF, MK,
9.3
NPA, SK

En oversikt over viktige telefonnummer og kontaktpersoner skal
finnes lett tilgjengelig i pelsdyrgården
Brannslukningsutstyr skal finnes i tilstrekkelig antall og være lett
tilgjengelig i pelsdyrgården. Det skal gjennomføres et årlig
dokumentert ettersyn av alt brannslukningsutstyr
Det skal finnes en bemanningsplan for året i pelsdyrgården

Utdyping av avvik og avvikshåndtering
Krav nr.

Beskrivelse av avvik

Tiltak for å lukke avvik
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