Tvärvillkorskrav som gäller djurens välbefinnande.
Nya krav för 2016 har markerats med (2016).

PÄLSDJUR
Allmänna krav på djurhållningsplatsen
 Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren (2016)
 De material som pälsdjur kommer i kontakt med är trygga, kan rengöras grundligt och kan
desinfekteras (2016)
 Man ser till att utrymmena och anordningarna hålls tillräckligt rena och desinficeras
 Förvaringsutrymmets botten eller golv är beskaffat så att det inte orsakar djuren skada (2016)
 Kraven på burens bottennät uppfylls (2016)
 Flytande sekret avlägsnas på ett behörigt sätt eller absorberas i ströet (2016)
 Pälsfarmen är inhägnad eller djuren förhindras på annat sätt att rymma (2016)
 Fällor som används för infångande av bortsprunga djur inspekteras minst 2 gånger/dag (2016)
 Burarna är placerade så att djuren i de olika burarna inte kommer åt att skada eller smutsa ner
varandra (2016)
 Mellan burraderna finns tillräckligt utrymme (2016)
 Burarna är placerade så högt uppe att utrymmet under dem kan rengöras (2016)
Krav på utrymmena
 Utrymmeskraven på djurhållningsplatsen uppfylls
o Mink och iller
 Minst 2550 cm² per fullvuxet djur
 Minst 2550 cm² per moder med valpkull
 Minst 2550 cm² per två avvänjda valpar
 Om det finns flera än två avvänjda valpar i buren finns det för varje följande valp
minst 850 cm²
 Buren är minst 30 cm bred, minst 70 cm lång och minst 45 cm hög
o Räv
 Minst 0,8 m² per fullvuxet djur
 Minst 2,0 m² per moder med valpkull
 Minst 1,2 m² per två avvänjda valpar
 Om det finns flera än två avvänjda valpar i buren finns det för varje följande valp
minst 0,5 m²
 Buren är minst 75 cm bred, minst 100 cm lång och minst 70 cm hög
 Djurhållningsplatsen ger djuren tillräckligt skydd mot otjänligt väder
Förhållanden i djurstallet
 Belysningen är lämplig för pälsdjuren och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt
sätt
Tillsyn över välbefinnandet
 Pälsdjuren ses till minst en gång per dag (2016)
 Pälsdjur som insjuknat eller skadats ges behörig vård
 Medicinsk behandling bokförs (2016)
 Pälsdjur som dött på gården bokförs (2016)
 I rävburarna finns en hylla placerad på lämplig höjd (2016)
 Under valpningsperioden finns i rävarnas djurhållningsplats en tvådelad lya (2016)
 I förvaringsutrymmet för mink och iller finns året runt en lya, som är ströad och tillräckligt stor (2016)
Utfodring och vattning
 Djuren får tillräckligt med föda som är lämplig för dem
 Djuren har dagligen tillgång till tillräcklig mängd rent vatten
 Vattnings- och utfodringssystemets funktion kontrolleras dagligen (2016)
 Ett reservsystem finns med tanke på störningar i vattnings- och utfodringssystemets funktion (2016)
 Då man använder automatiska dricksanordningar vänjs djuren vid att använda dem (2016)
 Fodret och dricksvattnet hålls rena

