Bilag 1 – Bure
(Version: 3. maj 2017)
Lovkrav:

Bek. 1553 § 7. Ved udformning, etablering og vedligeholdelse af indhegninger, bygninger, bure og udstyr til
pelsdyr skal følgende krav overholdes:
1) Skarpe kanter og fremspring skal undgås.
Bek. 1553 § 25. I bure til mink, ildere eller fritter skal burhøjden være tilstrækkelig til, at pelsdyrene kan rejse
sig på bagbenene.
Stk. 2. Bure til mink, ildere eller fritter skal placeres i en højde, der gør det let at fjerne gødningen. Bure må
ikke anbringes oven på hinanden.
Bek. 1553 § 26. Mink, ildere og fritter skal have adgang til et frit tilgængeligt areal, der eksklusiv redekasser
ikke må være mindre end 30 cm bredt og 70 cm langt (i ét plan), og som skal opfylde følgende minimumskrav:
1) Enkelt voksent dyr: 2550 cm2 dog minimum 637,5 cm2 pr. kg. dyr.
2) Enkelt voksent dyr med hvalpe eller unger: 2550 cm 2.
3) Op til to ungdyr efter fravænning: 2550 cm 2 dog minimum 318,75 cm2 pr. kg. dyr.
Stk. 2. Minimumshøjden i det frit tilgængelige areal skal være 45 cm.
Stk. 3. Hvis der indsættes flere end to ungdyr efter fravænning, skal der føres ekstra tilsyn med dyrene og
være mindst 850 cm 2 yderligere pr. dyr end anført i stk. 1, nr. 3.
Branchekode
Konstruktion af bure

Billedet ovenfor viser et standardbur
I et standardbur, der opfylder minimumskravene 30 cm bred (i et plan), 45 cm høj, 70 cm lang (i et plan) og et samlet
bundareal på 2.550 cm2 må følgende indhuses:
- Et voksent dyr. Det vil sige dyr, som i pelssæsonen er udtaget til avl.
- En avlstæve med hvalpe indtil fravænning.

- En avlstæve med en af hendes hanhvalpe må indhuses i disse bure indtil pelsning.
- to ungdyr indtil pelsning.
Hylder, rør samt andre beskæftigelsesobjekter karambolerer ikke med højdekravet, da de fungerer som berigelse af
indhusningsmiljøet.

Billedet ovenfor viser et etagebur.
I et etagebur eller anden burtype, som anvendes til gruppeindhusning skal minimumskravene 30 cm bred og 70 cm lang
begge være opfyldt i minimum et plan. Højdekravet på 45 cm skal opfyldes i alle plan. Ved gruppeindhusning kræves
mindst 850 cm2 pr. ekstra dyr sammenlignet med ovenstående. Det vil sige følgende bundareal:
3 dyr = 3.400 cm2
4 dyr = 4.250 cm2
5 dyr = 5.100 cm2
og så fremdeles.
Hullet mellem de to etager i etagebure må ikke medregnes ved opgørelsen af bundarealet..
Når bredde- og længdekravene på henholdsvis 30 og 70 cm er opfyldt i ét plan, behøves resten af buret/øvrige plan –
f.eks. overetagen i et etagebur - ikke at opfylde disse minimumskrav. Overetagen kan derfor f.eks. være 30 cm bred og
50 cm lang.
Højdekravet på minimum 45 cm gælder hele buret – også overetagen i et etagebur. Hvis højdekravet ikke er opfyldt i en
del af buret – f.eks. på grund af skråvægge eller en indbygget redekasse - må dette bundareal ikke medregnes ved beregning af det tilgængelige burareal i cm 2. Det gør sig ofte gældende i gammeldags topcylinderbure, hvor redekassen
hænger inde i buret.

Vægtgrænser
Ved indhusning af avlsdyr enkeltvis skal burene foruden ovenstående krav også sammenholdes med dyrenes vægt.
Bundarealet skal således opfylde minimumskravet 637,5 cm2 pr. kg. dyr. Det vil sige, at der f.eks. i standard 6-rumsbur,
hvor det enkelte burrum måler 30 x 90 cm, svarende til 2.700 cm2 maksimalt må indhuses avlsdyr, der vejer 4,235 kg.
En tilsvarende sammenhæng mellem burstørrelser og dyrenes vægt er fastsat ved indhusning af to ungdyr. Bundarealet
skal således opfylde minimumskravet 318,75 cm2 pr. kg. dyr. Det vil sige, at der f.eks. i standard 6-rumsbur, hvor det
enkelte burrum måler 30 x 90 cm, svarende til 2.700 cm2 maksimalt må indhuses 2 ungdyr, der tilsammen vejer 8,470
kg.

Ombygning
Der findes mange forskellige typer bure på farmene, som ikke opfylder ovenstående krav. Disse må ikke længere anvendes. I mange tilfælde vil de dog kunne ombygges, så alle kravene er tilgodeset.
Det gælder f.eks. 8-rumsbure, der typisk måler ca. 20 x 75 cm eller 20 x 90 cm pr. rum. De er ikke lovlige, da breddekravet til burene og kravet til det samlede bundareal ikke er opfyldt. Disse bure kan ikke lovliggøres ved at klippe et hul i
skillerummet, så dyrene har adgang til to bure, da resten af skillerummet fortsat karambolerer med breddekravet. Eneste
ombygningsmulighed er derfor at fjerne skillerummet helt eller som minimum i en længde af 70 cm.
Der findes også 6-rumsbure med målene 30 x 75 cm. De er heller ikke lovlige, da kravet om et bundareal på 2.550 cm2
ikke er opfyldt. Disse bure kan lovliggøres ved at fjerne et skillerum eller tilføre en overetage, der eksklusiv hullet måler
300 cm2. Overetagen skal være minimum 45 cm høj.
For mange gammeldags topcylinderbure er en ombygning ikke lige for, da de ofte er for korte – under 70 cm. I tilfælde,
hvor burene dog er mindst 70 cm lange, kan redekassen evt. monteres uden på buret og bure skal slås sammen for at
opfylde breddekravet på 30 cm og kravet om minimum 2.550 cm2 i bundareal.

Vedligeholdelse
Burene skal vedligeholdes, så der ikke forekommer skarpe kanter eller fremspring, der kan påføre dyrene
skade – f.eks. ødelagt tråd.
Overvågning og frekvens
Ved det daglige tilsyn efterses om der forekommer ødelagt tråd i burene.
Registrering og dokumentation
Ingen
Korrigerende handlinger og rådgivning
Hvis der konstateres ødelagt tråd eller lignende, der kan påføre dyrene skade udbedres problemet samme
dag.

