Bilag 5 – Personale og uddannelseskrav
Version: 4. januar 2019
Lovkrav:
Bek. nr. 707 § 3: Dyrene passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder
og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt.
Bek nr. 1646 § 7 Den besætningsansvarlige må kun indgive lægemidler til sine produktionsdyr, hvis den
pågældende har gennemgået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse af lægemidler
til produktionsdyr, og kan dokumentere dette.
Stk. 4. Undtaget fra kravet i stk. 1 om kursusdeltagelse er besætningsansvarlige, der pr. 1. februar 2007:
1) har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med hold af produktionsdyr, herunder
indgivelse af lægemidler til dyr, og
2) har opnået den i nr. 1 nævnte erfaring ved fuldtidsbeskæftigelse i en besætning.
Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan påbyde den ansvarlige for besætningen at deltage i det kursus, der er nævnt
i stk. 1, hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrolaktiviteter finder, at den besætningsansvarlige ikke
lever op til kravene vedrørende indgivelse af lægemidler til dyr. Fødevarestyrelsen kan endvidere påbyde
en besætningsansvarlig at lade de personer, der er nævnt i § 9, stk. 1, deltage i et kursus.
Stk. 7. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet i stk. 1, hvis ansøgeren kan
dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden måde end nævnt i stk. 1 og 4.
Stk. 8. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravene i stk. 2, hvis ansøgeren
kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer ved tilsvarende kurser i andre EU- og EØSlande.

Bek nr. 1646 § 9. Den besætningsansvarlige må kun lade ansatte indgive lægemidler til sine produktionsdyr, hvis de pågældende personer:
1) er over 18 år,
2) er gjort bekendt med indholdet af dyrlægens anvisning, og
3) har gennemgået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr, og kan dokumentere dette.
Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1, nr. 3 om kursusdeltagelse er ansatte, der pr. 1. februar 2007:
1) har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med hold af produktionsdyr, herunder
indgivelse af lægemidler til dyr, og
2) har opnået den i nr. 1 nævnte erfaring ved fuldtidsbeskæftigelse i en besætning.
Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet i stk. 1, hvis ansøgeren kan
dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden måde end nævnt i stk. 1, nr. 3.
Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet i stk. 4, hvis ansøgeren kan
dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer ved tilsvarende kurser i andre EU- og EØS-lande.
Bek nr. 1553 § 17. Indfangning, håndtering og flytning af pelsdyr skal udføres på en skånsom måde, der
påfører pelsdyret selv og de øvrige dyr mindst mulig uro eller frygt. Pelsdyr må ikke løftes eller bæres i halen eller ørene.
Bek nr. 1319 § 2. Ejeren af en minkfarm skal sikre, at de fysiske personer, der har det daglige ansvar for
driften af en minkfarm, har gennemført uddannelse og efteruddannelse m.v., jf. §§ 3 og 4, således, at de har
de fornødne faglige færdigheder og kvalifikationer til at udføre arbejdet.
Stk. 2. De fysiske personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, skal sikre, at de personer,
som de har beskæftiget til at passe og håndtere levende mink, har de fornødne faglige færdigheder og kvalifikationer til at udføre arbejdet.

Bek nr. 1319 § 3. Den eller de fysiske personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, skal
have gennemført en uddannelse, der består af:
1) en teoretisk del, der skal omfatte de i bilag 1 beskrevne emner og have en varighed af mindst 32 timer, jf. dog stk. 2, og
2) en praktisk del, der skal afvikles i en minkfarm med obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, og som
skal omfatte de i bilag 2 beskrevne emner og have en varighed af mindst 4 perioder af hver 37 timer.
Stk. 2. Den del af den teoretiske uddannelse, der vedrører aflivning, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, jf. bilag 1, pkt. 8,
kan undlades, hvis personen, senest ved uddannelsens afslutning, har erhvervet et kompetencebevis omfattende aflivning af mink, jf. §§ 22.
Stk. 3. Afholdes den del af den teoretiske uddannelse, der vedrører aflivning, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, jf. bilag 1,
pkt. 8, af en kursusudbyder, der er godkendt af Fødevarestyrelsen efter reglerne i kapitel 3 i denne bekendtgørelse, afsluttes denne del af uddannelsen med en prøve og, hvis prøven bestås, udstedelse af
kompetencebevis for aflivning af mink, jf. § 22.
Stk. 4. Uddannelsen, jf. stk. 1, skal senest være gennemført 1 år efter, at den pågældende har overtaget
ansvaret for driften.
Stk. 5. Kravene i stk. 1 og 4 gælder dog ikke for:
1) dyrlæger eller andre personer med relevant naturvidenskabelig kandidatuddannelse med indsigt i
husdyrbrug eller andre personer, der er tilknyttet en landbrugsskole, en brancheforening eller lignende,
som underviser i husdyrbrug,
2) personer, der kan dokumentere, at de har gennemført en af Undervisningsministeriet godkendt erhvervsuddannelse som landbrugsassistent, eller dyrepasserassistent eller disse uddannelsers efterfølgende trin eller en uddannelse der kan sidestilles hermed, eller
3) personer, der kan dokumentere, at de i en sammenhængende periode på 1 år inden for de sidste 10
år forud for den 1. januar 2012 har haft det daglige ansvar for driften af en minkfarm, og kan dokumentere at de har gennemført et undervisningsforløb, som beskrevet i bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme.
Stk. 6. Dokumentation for de i stk. 5, nr. 1, nr. 2 eller nr. 3, nævnte forhold skal på forlangende forevises for
kontrolmyndigheden.

Bek nr. 1319 § 4. Den eller de fysiske personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, skal
endvidere løbende gennemføre efteruddannelse, der skal omfatte de i bilag 3 beskrevne emner og have en
varighed af mindst 8 timer.
Stk. 2. Efteruddannelsen skal første gang være gennemført senest 3 år efter, at den pågældende har afsluttet uddannelsen, jf. § 3, stk. 1, afsluttet uddannelse som nævnt i § 3, stk. 5, nr. 2, eller gennemført undervisning, jf. § 3, stk. 5, nr. 3. Herefter skal efteruddannelsen gennemføres mindst hvert tredje år. Der er ikke
krav om efteruddannelse for personer, som nævnt i § 5, stk. 1, selvom de har det daglige ansvar for driften
af en minkfarm.

Bek nr. 1319 § 5. Uddannelse eller efteruddannelse, jf. §§ 3 og 4, skal afholdes af en dyrlæge, eller anden
person med relevant naturvidenskabelig kandidatuddannelse med indsigt i husdyrbrug, eller anden person,
der er tilknyttet en landbrugsskole, en brancheforening eller lignende som underviser i husdyrbrug.
Stk. 2. Den praktiske del af uddannelsen, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, kan dog forestås af en person, der har det
daglige ansvar for driften af en minkfarm med obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, og som har gennemført uddannelsen, jf. § 3.
Stk. 3. Den, der forestår uddannelse eller efteruddannelse, jf. stk. 1 og 2, udsteder og underskriver et bevis
for gennemførelse af uddannelse eller efteruddannelse. Beviset udstedes på formular, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk under Selvbetjening/Blanketter).
Stk. 4. Den der forestår uddannelse eller efteruddannelse, jf. stk. 1 og 2, opbevarer de oplysninger, der er
nødvendige for at udstede beviser, samt kopi af udstedte beviser i 5 år efter uddannelse eller efteruddannelse er gennemført.
Stk. 5. Dokumentation for gennemførelse af uddannelse eller efteruddannelse, jf. §§ 3 og 4, skal, af den, til
hvem det er udstedt, på forlangende forevises for kontrolmyndigheden.

Bek nr. 1319 § 7. Kravene i § 3, stk. 1 og 4, og § 5, stk. 1 og 2, kan fraviges for personer, der er statsborge-

re i et EU-land, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med herom, og som ønsker at etablere
sig i Danmark som ansvarlig for den daglige drift af en minkfarm eller som underviser, jf. § 5, hvis de opfylder betingelserne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i lov om adgang til udøvelse af visse
erhverv i Danmark.
Stk. 2. Personer, jf. stk. 1, som ønsker at etablere sig i Danmark som ansvarlig for den daglige drift af en
minkfarm eller som underviser, jf. § 5, skal ansøge Fødevarestyrelsen direkte eller via
www.businessindenmark.dk om adgang til at udøve det pågældende erhverv. Ansøgningen skal vedlægges:
1) bevis for den pågældendes nationalitet og
2) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, der giver adgang til at udøve det pågældende erhverv i vedkommende persons hjemland, og eventuel attestation for vedkommendes erhvervserfaring.

Bek nr. 1319 § 9. Personer, der er statsborgere i et EU-land, EØS-land eller i et land, som EU har indgået
aftale med herom, og som ønsker at udøve erhvervet som ansvarlig for den daglige drift af en minkfarm
eller som underviser, jf. § 5, i Danmark midlertidigt og lejlighedsvist, skal inden erhvervsudøvelsen indgive
skriftlig anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal fornyes en gang om året, hvis personen ønsker
at udøve det pågældende erhverv midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark i løbet af det kommende år.
Stk. 2. En anmeldelse, jf. stk.1, skal indeholde følgende oplysninger:
1) Anmelderens fulde navn.
2) Anmelderens bopælsadresse.
3) Anmelderens eventuelle adresse i Danmark.
Stk. 3. Den første anmeldelse skal tillige ledsages af:
1) Dokumentation for anmelderens nationalitet.
2) Attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet for, at anmelderen er lovligt etableret i
etableringslandet for dér at udøve det pågældende erhverv, og at anmelderen ikke har fået permanent
eller midlertidigt forbud mod at udøve det pågældende erhverv.
3) Bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer.

Forordning nr. 1099 art. 7. stk. 3. Uanset kravet i stk. 1 skal aflivning af pelsdyr foregå i tilstedeværelse af
og under direkte tilsyn af en person, der har et kompetencebevis, jf. artikel 21, som er udstedt for alle de
aktiviteter, der udføres under den pågældende persons tilsyn. Virksomhedslederne på pelsdyrfarme underretter på forhånd den kompetente myndighed om en forestående slagtning af dyr.

Branchekode
Bekendtgørelse om krav til uddannelse for personer beskæftiget i minkfarme trådte i kraft den 1. januar
2012.
Personalet
I det daglige skal dyrene passes af et antal personer, som sikrer, at alle dyrene mindst tilses én gang dagligt.
Der bør altid være en fuldtidsansat pr. ca. 1.500 avlstæver.
Den driftsansvarlige bør løbende holde sig opdateret med lovgivning og ny forskning. Dansk Pelsdyravlerforening orienterer løbende herom i medlemsbladet Dansk Pelsdyravl og hjemmesiden
www.danskeminkavlere.dk. Kopenhagen Forskning udgiver løbende rapporter samt en faglig årsberetning
om nye forskningsresultater. Disse kan findes på samme hjemmeside. Desuden afholdes informationsmøder
af pelsdyrkonsulenter, dyrlæger og offentlige forskningsinstitutioner.
Den driftsansvarlige skal instruere de ansatte, som håndterer/passer dyrene, så de altid har færdigheder og
viden, der sikrer korrekt håndtering og pasning af dyrene. For eksempel skal indfangning, håndtering og
flytning af minkene udføres på en skånsom måde. Mink må ikke løftes eller bæres i halen eller ørene.

”Kørekort” til avlere og ansatte driftsledere
Hvis minkavlere og driftsledere opfylder mindst et af nedenstående punkter, behøver man ikke yderligere
uddannelse for at have "kørekort" som minkavler/driftsleder:
- Vedkommende har en naturvidenskabelig uddannelse (dyrlæge, agronom, biolog m.m.) eller underviser i
husdyrbrug på f.eks. en landbrugsskole.
- Vedkommende er uddannet landmand, landbrugsassistent, dyrepasser eller dyrepasserassistent.
- Nuværende avlere og driftsledere, der kan dokumentere mindst 2 års sammenhængende erfaring med
driftsledelse af minkfarm i perioden op til den 20. december 2011 og har gennemført undervisning i forbindelse med obligatoriske sundhedsrådgivning (Bek. nr. 45 § 22 – se bilag 2). Undervisningen omfatter emnerne smittebeskyttelse, burindretning, medicin- og dødsfaldsregistrering samt håndtering af syge og tilskadekomne mink.
- Avleren/driftslederen er statsborger i et EU-land, EØS-land eller et land, som EU har aftale med og kan
dokumentere relevant uddannelse fra sit hjemland. Fødevarestyrelsen skal godkende den pågældende uddannelse fra det andet land (se afsnittet herom nedenfor).
Hvis avleren eller driftslederen ikke opfylder en af undtagelsesbetingelserne, er der krav om, at man senest 1
år efter ansættelsen som driftsleder eller opstart som avler har gennemført et kursus bestående af minimum
32 timers teori og minimum 4 perioder af hver 37 timer praktik på en minkfarm. De nærmere krav til uddannelsens indhold fremgår af bilag 1 og 2 i bekendtgørelsen.
De driftsansvarlige på farmene (ejer/driftsleder) skal tage en efteruddannelse på mindst 8 timer. Efteruddannelseskravet skal gennemføres senest 3 år efter nye ejere/driftsledere har afsluttet sin uddannelse som
minkavler. For eksisterende avlere/driftsledere, som er undtaget fra det generelle uddannelseskrav, skal
efteruddannelsen gennemføres senest 3 år efter vedkommende har gennemført undervisning i forbindelse
med den obligatoriske sundhedsrådgivning. De nærmere krav til efteruddannelsens indhold fremgår af bilag
3 i bekendtgørelsen.
Udenlandske driftsledere og ansatte
Personer, der ikke er statsborger i Danmark, kan ved etablering som minkavler, driftsleder eller minkpasser
på en minkfarm opfylde uddannelseskravene på samme måde som en dansk statsborger. Det vil sige ved at
opfylde de krav og undtagelser, som er beskrevet ovenfor.
For statsborgere fra et andet EU-land, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale herom, skal de
danske myndigheder dog anerkende de erhvervsmæssige/uddannelsesmæssige kvalifikationer, som udlændingen har opnået i sit hjemland. Dette gælder også selvom de uddannelsesmæssige krav i vedkommendes
hjemland er væsentlig lempeligere end i Danmark.
Hvis udlændingen ønsker fast at etablere sig i Danmark, skal han/hun ansøge Fødevarestyrelsen eller via
www.businessdanmark.dk om adgang til erhvervet. Ansøgningen skal som minimum indeholde:
- Bevis for den pågældendes nationalitet.
- Kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, der giver adgang til at udøve det pågældende erhverv i vedkommende persons hjemland, og eventuelt attestation for vedkommendes erhvervserfaring.
Hvis udlændingen kun ønsker midlertidig eller lejlighedsvis ansættelse som minkpasser på en dansk minkfarm, skal han/hun inden opstart af ansættelsen indgive en skriftlig anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal fornyes en gang årligt. Anmeldelsen skal indeholde følgende:
- Anmelderens fulde navn.
- Anmelderens bopælsadresse.
- Anmelderens eventuelle adresse i Danmark.

- Dokumentation for anmelderens nationalitet.
- Attestation fra den kompetente myndighed i hjemlandet for, at anmelderen er lovligt etableret i hjemlandet
for dér at udøve minkavl, og at anmelderen ikke har fået permanent eller midlertidigt forbud mod at udøve
erhvervet.
- Bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer.
Medicinkursus
Den driftsansvarlige må kun indgive lægemidler til dyr, hvis den pågældende har gennemgået et lovpligtigt
medicinhåndteringskursus eller pr. 1. februar 2007 havde mere end 6 måneders praktisk erfaring med husdyrhold, herunder indgivelse af lægemidler til dyr. Tilsvarende uddannelseskrav gælder for medarbejdere.
Medarbejdere skal desuden for at måtte indgive lægemidler være over 18 år og gjort bekendt med indholdet
af dyrlægens anvisninger til medicinen.

Aflivningskursus
Fra 1. januar 2013 skal aflivning af mink foregå i tilstedeværelse af og under direkte tilsyn af en person –
typisk driftslederen eller ejeren - der har et kompetencebevis, der omfatter aflivning af mink.
Indtil den 8. december 2015 har det været muligt at ansøge om et kompetencebevis efter forenklet procedure vedrørende henholdsvis aflivning af pelsdyr og slagteoperationer på slagteri. Fra og med den 9. december
2015 er det ikke længere muligt at ansøge om kompetencebevis efter forenklet procedure.
I stedet henvises til, at det er muligt at deltage i kursus til opnåelse af kompetencebevis hos godkendt kursusudbyder.
Kursusudbydere til kompetencebevis vedr. aflivning af pelsdyr:
Følgende udbyder er godkendt til afholdelse af kursus til opnåelse af kompetencebevis vedrørende aflivning
af pelsdyr (dyreart er angivet):
1. Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49
8700 Horsens
Tlf.: 7562 1799
www.bygholm.dk
info@bygholm.dk
Bygholm Landbrugsskole er godkendt til at afholde kurser for pelsdyrarten mink.

2. Agroskolen Hammerum
Hammerum Hovedgade 7
7400 Herning
Tlf.: 9711 6053
www.agroskolen.dk
agroskolen@agroskolen.dk
Agroskolen Hammerum er godkendt til at afholde kurser for pelsdyrarterne mink og chinchilla.

3. Grindsted Landbrugsskole
Tronsø Parkvej 40
7200 Grindsted
Tlf.: 7532 0722

www.grindstedlandbrugsskole.dk
grindls@grindls.dk
Grindsted Landbrugsskole er godkendt til at afholde kurser for pelsdyrarten mink

Overvågning og frekvens
Ingen.
Registrering og dokumentation
Dokumentation for avlerens og de ansattes uddannelse f.eks. i form af et kursusbevis opbevares på farmen
og skal på forlangende fremvises til kontrolmyndigheden.
Korrigerende handlinger og rådgivning
Hvis en ansat siger op eller man af en eller anden grund i perioder ikke kan finde kvalificeret personale, så
bør man f.eks. kontakte et vikarbureau.

