Bilag 12 – Sundhed
(Version: 4. januar 2019)
Lovkrav
Bek.1650 § 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen
og en besætningsdyrlæge.
Bek. 1650 § 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer.
Stk. 2. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige mink på CHR-nummeret.
Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 2.
Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.
Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning.
Bek. 1650 § 5. Den ansvarlige for minkfarmen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis
antallet af mink registreret på CHR-nummeret pr. 1. juli er større end eller lig med:
1) 20 voksne hundyr eller
2) 100 hvalpe.
Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i stk. 1, hvis der ikke findes mink på CHR-nummeret i en sammenhængende
periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.
Bek. 1650 § 6. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal indgås skriftligt ved anvendelse af den
standardkontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen.
Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på
www.vetreg.dk.
Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale, og den ansvarlige for minkfarmen skal
opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter
aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.
Bek. 1650 § 7. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale kan opsiges af hver af parterne med en
måneds varsel.
Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på
www.vetreg.dk.
Bek. 1650 § 8. Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den ansvarlige for minkfarmen indgå en ny sundhedsrådgivningsaftale. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere
aftale ophører.
Bek. 1650 § 12. Den ansvarlige for besætningen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg, jf.
§§ 13 og 14, gennemføres.
Bek. 1650 § 13. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 3 og § 14.
Stk. 2. Rådgivningsbesøgene, jf. stk. 1, skal aflægges således, at
1) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. december til 1. marts, begge dage inklusive,
2) mindst 2 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. april til 1. september, begge dage inklusive, og således at 1 rådgivningsbesøg aflægges før fravænning af hvalpe og 1 rådgivningsbesøg aflægges efter
fravænning af hvalpe, og
3) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. september til 31. oktober, begge dage inklusive.
Stk. 3. I minkfarme, der på grund af sanering for smitsom sygdom ikke huser mink i perioden 1. december til
1. april begge dage inklusive, kan rådgivningsbesøg, der skal aflægges i denne periode, undlades.
Stk. 4. De i stk. 2 nævnte rådgivningsbesøg skal aflægges med et interval på mindst 14 dage.

Bek. 1650 § 14. En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal for sommerfarme omfatte mindst 2 årlige
rådgivningsbesøg.

Stk. 2. Rådgivningsbesøgene, jf. stk. 1, skal aflægges således, at
1) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 15. juni til 1. september, begge dage inklusive, og
2) mindst 1 rådgivningsbesøg finder sted i perioden 1. september til 31. oktober, begge dage inklusive.
Stk. 3. De i stk. 2. nævnte rådgivningsbesøg skal aflægges med et interval på mindst 14 dage.
Bek. 1650 § 15. Den ansvarlige for minkfarmen skal være til stede ved rådgivningsbesøget.
Bek. 1650 § 16. Når der første gang gennemføres et rådgivningsbesøg efter denne bekendtgørelse, skal
besætningsdyrlægen undervise den ansvarlige for minkfarmen i emnerne:
1) smittebeskyttelse,
2) burindretning,
3) optegnelser over døde mink og medicinanvendelse, og
4) korrekt håndtering af syge og tilskadekomne mink.
Stk. 2. Den ansvarlige for minkfarmen skal sørge for, at besætningsdyrlægen kan opfylde sin pligt efter stk.
1.
Bek. 1650 § 17. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 2.
Stk. 2. Hvis der huses andre pelsdyr end mink på samme CHR-nummer, skal rådgivningsbesøget tillige
omfatte en klinisk undersøgelse for bidskader på disse dyr.
Bek. 1650 § 18. Den ansvarlige for minkfarmen skal mellem rådgivningsbesøgene føre optegnelser over
medicinanvendelse, sygdomstilfælde og antallet af døde mink i minkfarmen.
Stk. 2. Optegnelserne skal forelægges besætningsdyrlægen, stedfortræderen eller anden dyrlæge ved det
førstkommende rådgivningsbesøg.
Stk. 3. Optegnelser over medicinanvendelse og antallet af døde mink skal opbevares i overensstemmelse
med gældende regler herom.
Bek. 1650 § 19. Besætningsdyrlægen, stedfortræderen eller anden dyrlæge afslutter hvert rådgivningsbesøg i minkfarmen med en skriftlig besøgsrapport.
Stk. 2. Rapporten skal indeholde:
1) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 2,
2) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 2, siden sidste rådgivningsbesøg,
3) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af sundhedstilstanden i minkfarmen siden sidste rådgivningsbesøg,
4) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende inden næste
rådgivningsbesøg,
5) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner, der er beskrevet i den seneste rapport,
6) vurdering af medicinforbruget på baggrund af sundhedstilstanden i minkfarmen og de opstillede besætningsdiagnoser, samt den for minkfarmen ansvarliges optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg, og
7) aftalte handlingsplaner til forbedring af dyresundheden indtil næste rådgivningsbesøg.
Stk. 3. Den rapport, der udarbejdes efter det første rådgivningsbesøg i en minkfarm, skal endvidere indeholde dokumentation for, at den undervisning, der er nævnt i § 16, har fundet sted.
Stk. 4. Besætningsdyrlægen, stedfortræderen eller anden dyrlæge skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den ansvarlige for minkfarmen.
Bek. 1650 § 20. Den ansvarlige for minkfarmen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den ansvarlige for minkfarmen at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten.
Stk. 2. Den ansvarlige for minkfarmen skal opbevare rapporten i mindst 2 år. Rapporten skal på forlangende
umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.
Bek 1646 § 3. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som dyreejeren har erhvervet gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af
lægemidler.
Stk. 2. Lægemidler til dyr skal opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.
Bek 1646 § 4. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktions-

dyr, for hvilke dyrlægen har udleveret en skriftlig anvisning.
Stk. 2. For lægemidler, som dyrlægen har ordineret på baggrund af en telefonkonsultation, gælder anvisningen fra det seneste rådgivningsbesøg.
Bek 1646 § 5. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr indenfor ordineringsperioden, medmindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens
udløb.
Stk. 2. Receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal opbevares på det CHR-nummer, som de er udleveret eller ordineret til, jf. dog stk. 3.
Bek 1646 § 6. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som af dyrlæge, apotek eller anden
virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler, er forsynet med en etiket.
Stk. 2. Hvis et lægemiddels etiket er placeret på en yderemballage, skal lægemidlet og yderemballagen
opbevares samlet. Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes.
Bek 1646 § 10. Dyreejeren må kun anvende lægemidler til behandling af dyr, hvis opbevaring er tilladt efter
§§ 3-6.
Bek 1646 § 11. Receptpligtige lægemidler skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.
Bek 1646 § 14. Ved udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal den besætningsansvarlige underskrive den af dyrlægen udleverede anvisning ved dyrlægens besøg.
Bek 1646 § 15. Den besætningsansvarlige skal opbevare de af dyrlægen udleverede anvisninger i besætningen i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg. Anvisningerne skal opbevares i datoorden og på
forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

Branchekode
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivning på minkfarme trådte i kraft pr. 1. januar 2019.
Indgåelse og opsigelse af aftalen
Alle CHR-numre med mindst 20 avlstæver eller 100 minkhvalpe pr. 1. juli skal omfattes af en sundhedsrådgivningsaftale. Det er den driftsansvarliges pligt at sørge for at aftalen bliver indgået. Aftalen indgås pr. CHRnummer også selvom den enkelte avler har flere CHR-numre eller der på én farm er oprettet flere CHRnumre eller besætningsnumre.
Sundhedsrådgivningsaftalen skal være skriftlig og man skal anvende den vedlagte standardaftale.
Avleren og dyrlægen har begge mulighed for at opsige en sundhedsrådgivningsaftale. Opsigelsen skal varsles mindst en måned før ophør. Hvis en sundhedsrådgivningsaftale opsiges, skal den driftsansvarlige, uanset hvem der har opsagt aftalen, sørge for at indgå en tilsvarende aftale med en anden dyrlæge. Den nye
aftale skal tidsmæssige træde i kraft fra den dag, hvor den opsagte aftale ophører.
Dyrlægen indberetter indgåelsen og eventuel opsigelse af en rådgivningsaftale i www.vetreg.dk.
Antal dyrlægebesøg
Der skal på minkfarme – undtaget sommerfarme og saneringsfarme - gennemføres mindst fire rådgivningsbesøg om året.
På sommerfarme - defineret som minkfarme, hvor der kun huses mink i perioden 15. juni til 31. december,
hvorefter samtlige dyr er pelset – skal der mindst udføres to rådgivningsbesøg.

På saneringsfarme - defineret som farme, der er nedpelset på grund af sygdom og står tomme i perioden 1.
december til 1. april – skal der mindst udføres tre besøg, da det ordinære rådgivningsbesøg i perioden 1.
december til 1. marts udelades.
Tidspunkter for dyrlægens rådgivningsbesøg
De fire rådgivningsbesøg skal udføres inden for nedenstående tidsrammer. Det er den besætningsansvarliges pligt at sørge for, at besøgene bliver udført i rette tid.
1. december til 1. marts
1. april til fravænning
Efter fravænning til 1. september
1. september til 31. oktober
På saneringsfarme kan dyrlægebesøget i perioden 1. december til 1. marts udelades.
På sommerfarme skal de to besøg udføres i perioderne 15. juni til 1. september og 1. september til 31. oktober.
Der må mindst være 14 dage mellem to rådgivningsbesøg.
Rådgivningsbesøgenes indhold
De enkelte rådgivningsbesøgs indhold fremgår af bekendtgørelsens bilag 2. Det er dyrlægens pligt at sørge
for, at forhold og emner bliver gennemgået under det enkelte dyrlægebesøg.
Første gang der udføres sundhedsrådgivning på farmen skal dyrlægen desuden sørge for, at den driftsansvarlige undervises i smittebeskyttelse, burindretning, optegnelser over døde mink og medicinanvendelse
samt korrekt håndtering af syge og tilskadekomne mink.
Det enkelte rådgivningsbesøg afrapporteres med en skriftlig besøgsrapport fra dyrlægen.
Øvrige pligter for avleren
Der skal opbevares en kopi af sundhedsrådgivningsaftalen på farmen. Kopien af rådgivningsaftalen skal på
forlangende vises og udleveres til kontrolmyndigheden.
Den ansvarlige for farmen skal være til stede ved rådgivningsbesøget.
Avleren skal som hidtil føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og antallet af døde mink
på farmen. Der er dermed ikke nogen ændringer i krav til farmens logbøger. Se nærmere i bilagene om optegnelser over døde dyr og optegnelser over medicinsk behandling. Logbøgerne skal forevises egen dyrlæge ved hvert rådgivningsbesøg.
Efter hvert rådgivningsbesøg skal den ansvarlige avler underskrive dyrlægens besøgsrapport. Med underskriften bekræftes, at avleren vil iværksætte de handlingsplaner, der fremgår af besøgsrapporten. Dyrlægens
besøgsrapport skal opbevares i mindst 2 år.
Medicinanvendelse
Som en del af reglerne om obligatorisk sundhedsrådgivning på minkfarm er ordineringsperioden for medicin
på minkfarme, ændret væsentligt. Dermed er der sikret sammenhæng mellem ordineringsperioden og intervallerne mellem de obligatoriske dyrlægebesøg.
Dyrlægen må nu ordinere receptpligtig medicin til anvendelse i:

- Indtil 120 dage i perioden 2. december til 31. juli.
- Indtil 63 dage i perioden 1. august til 1. december.
- Medicin ordineret inden 1. august må dog kun anvendes frem til 2. oktober.
Betingelserne for disse ordineringsperioder er følgende:
- Minkfarmen skal være omfattet af en obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale.
- Ordineringen skal vedrøre behandling af en sygdom, som dyrlægen selv har diagnosticeret i forbindelse
med et besøg på minkfarmen.
- Der skal være tale om en såkaldt besætningsdiagnose. Det er en diagnose for en sygdom, som optræder
regelmæssigt i minkfarmen, og som er karakteriseret ved symptomer, der er specifikt beskrevet af dyrlægen.
Hvis dyrlægen ikke kan stille en besætningsdiagnose er ordineringsperioden derimod maksimalt 35 dage.
Man må kun opbevare receptpligtig medicin indenfor ordineringsperioden og det er en betingelse, at der er
udleveret en skriftlig anvisning fra dyrlægen. Udløber ordineringsperioden skal medicinen derfor enten bortskaffes eller genordineres af dyrlægen.
Medicinen skal opbevares på det CHR-nummer, som det er udleveret og ordineret til. Opbevaringen skal
foregå under rene og ordentlige forhold. Medicinen skal være utilgængelig for uvedkommende.
Den driftsansvarlige skal ved udleveringen af medicinen underskrive anvisningssedlen fra dyrlægen og anvisningerne på denne seddel skal naturligvis følges ved den sene anvendelse af medicinen. Anvisningssedlerne skal opbevares i datoorden i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg. Anvisningssedlerne fra
dyrlægen kan f.eks. opbevares farmens medicinlogbog. Se bilaget om optegnelser over medicinsk behandling.
Overvågning og frekvens
Antallet og intervallerne mellem de lovpligtige dyrlægebesøg fremgår ovenfor.
Registrering og dokumentation
Dyrlægens besøgsrapport skal opbevares i mindst 2 år.
Anvisningssedlerne til receptpligtig medicin skal opbevares i datoorden i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg.

Korrigerende handlinger og rådgivning
Opstår der tvivl om sundhedsrådgivningsbesøg, medicinopbevaring eller anvendelse kontaktes besætningsdyrlægen.

