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Årligt zoo tilsyn - dyresundhed, dyrevelfærd og biprodukter.
tilstede under tilsynet var for virksomheden Frank Vigh-Larsen,
Janne Tofte, Dyrlæge Claus Andersen samt for FVST:
embedsdyrlæger Ernst Andresen og Christina Lager.
Tilsynet omfattede følgende områder i virksomheden: Alle
1

udendørsanlæg. Der er staldanlæg til visse arter, men ikke

1

nogen egentlige indendørs anlæg, hvor dyrene opholder sig i
længere tid.
Godkendelse m.v.: Det vurderes at Balaigodkendelsen kan
bevares på baggrund af de ved tilsynet gjorte observationer.

1

Virksomheden er klart afgrænset og adskilt fra omgivelser.

1
Kontaktoplysninger til publikum findes på hjemmesiden, ok.
Der findes registre over: antallet af dyr af hver art, inkl. id, køn,
alder, dyr, som er tilgået eller fraført, med oplysninger om
transporten af dyrene og deres sundhedstilstand, resultatet af
blodprøver og andre diagnoseprocedurer samt resultaterne af
post mortem-undersøgelser og de iagttagelser, der er gjort i
løbet af en eventuel isolations- eller karantæneperiode
Set den årlige sygdomsovervågningsplan,og stikprøvevist set og
sammenholdt med dyrlægens månedsrapporter.

Drift og indretning: Publikumsbarrierer ved arter, der
nærliggende kan forvolde skade. Ok.
Smittebeskyttelsesforanstaltninger set stikprøvevist, ok.
X
Formidling om arter, levesteder og bevarelse. Set stikprøvevist,
ok.
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Deltager i følgende aktiviteter:
Forskning: virksomeheden stiller viden og faciliteter til rådighed for et forskningsprojekt, der netop er sat i gang
vedr adfærd hos isbjørne i samarbejde med EAZA EEP samt KU/KBH Zoo med henblik på at udvikle et
velfærdsscoringssystem for arten.
Udveksling af oplysninger vedrørende arternes bevarelse sker via ZIMS.
Der sker avl i fangenskab i relevant omfang.
Der planlægges at deltage i genudsætning af arter i naturen i det det er planen at Pz.- hestene skal indgå i
genudsætningen, det har endnu ikke været relevant, da de først netop har modtaget avlhingsten.
Registreringer foregår til ZIMS, og der er deltagelse i EAZA avlsprogrammer.
Dyrevelfærd virksomhed: Indretning af de sete anlæg tilgodeser dyrenes behov og i gedeanlægget kan dyrene
komme uden for rækkevidde
De sete dyrs tilstand gav ikke anledning til bemærkninger.
Egenkontrol: (ABP)
følgedokumenter til modtagne biprodukter set stikprøvevist, ok
oversigt over modtagne biprodukter, set stikprøvevist, ok
Der foreligger godkendelser til div aktiviteter indenfor biproduktområdet. Sagsnumre medtaget og Vet Nord vil
gennemgå de foreliggende tilladelser mhp at undersøge om der skal ændres i tilladelsesporteføljen i fht de
beskrevne aktiviteter.
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