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Årligt zoo tilsyn – dyresundhed, dyrevelfærd og biprodukter.
tilstede under tilsynet var biolog Janne Tofte - dyrlæge Claus
Andersen- samt undertegnede embedsdyrlæger Ernst H.
Andresen og Theresa Rasmussen
Tilsynet omfattede følgende områder i virksomheden:
1

Godkendelse m.v.: Det vurderes at godkendelsen kan i henhold

1

til bekendtgørelse 1397/2015 og AHL bevares på baggrund af
de ved tilsynet gjorte observationer.
Godkendelsen bevares, når følgende krav er opfyldt:
a) er under tilsyn af en af myndighederne udpeget

1

embedsdyrlæge, der:

1

i) besøger mindst en gang om året
ii) kontrollerer den godkendte dyrlæges arbejde og
gennemførelsen af den årlige sygdomsovervågningsplan .
Drøftet eventuel revidering af overvågningsplan med
udgangspunkt i AHL og de nye regelsæt så det sikrer sig, at
bestemmelserne i denne forordning overholdes .
b) kun dyr fra et andet godkendt organ, institut eller center må
overføres til etablissementet, jf. bestemmelserne
c) embedsdyrlægen kontrollerer stikprøvevis:
— at bestemmelserne i denne forodning er opfyldt
— at der ved de kliniske undersøgelser, post
mortem-undersøgelserne og laboratorieundersøgelserne af
dyrene ikke er påvist nogen af de sygdomme, der er aktuelle i
henhold til det aktuelle dyrehold
Anlægget er klart afgrænset og adskilt fra omgivelser med

X

Hegn.
Oversigtsplan - 47Hektar

3 timer 40 min.
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Generel drøftelse overordnet set vedr. vurdering af at anlæggene er i passende vedligeholdelsesstand og
fremstår tidsvarende
Kontaktoplysninger til publikum -- ok
Registre i ZIMS over:
antallet af dyr af hver art, som befinder sig på bedriften inkl. id, køn, alder
antallet af dyr, som er tilgået eller fraført, med oplysninger om transporten af dyrene og deres sundhedstilstand
- liste udleveret
resultatet af blodprøver og andre diagnoseprocedurer
resultaterne af post mortem-undersøgelser af dyr, som er døde i etablissementet, herunder dødfødte dyr - der
har været dødsfald blandt prezevalskiheste - blodprøver og obduktion tyder på mineralinsufficiens - parasitter

faguddannet personale – holdes opdateret
autoriseret dyrlæge :set månedsrapporter som gennemgår årlig sygdomsovervågningsplan, der omfatter kontrol
med zoonoser,
kliniske-, laboratorie- samt post mortem-undersøgelser, og
evt. vaccination af dyr mod smitsomme sygdomme og sikrer, at mistænkelige dødsfald eller symptomer på
anmeldepligtige sygdomme anmeldes til Fødevarestyrelsen,
Det sikres at tilførte dyr holdes isoleret i overensstemmelse med AHL, transportforordningen (nr. 1/2005) og
biproduktforordningen (nr. 1069/2009) overholdes
Dyrlægen er ansvarlig for den daglige overholdelse af dyresundhedskravene i dette direktiv og i
EU-bestemmelserne om dyrs velfærd under transport
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Bortskaffelse af animalsk affald er ikke aktuel da anlæggene er så store at der aldrig fjernes gødning fra
anlæggene
biolog tilknyttet

Drift og indretning: .
Deltager i følgende aktiviteter
1) Forskning, som bidrager til arternes bevarelse. - phd studere ulvehyl
2) Uddannelse i færdigheder, som er relevante for bevarelse. - guider og personale deltager i relevante møder og
seminarer
3) Udveksling af oplysninger vedrørende arternes bevarelse. - registrering sker i ZIMS
4) Avl i fangenskab set og kontrolleret traces certifikater på flyttede dyr
.
Fodring under kontrollerede forhold, opbevaringsrum og tilberedningsrum kontrolleret - foderplaner
tilgængelige hvor foder tilberedes.
Drøftet håndtering af rester/knogler efter fodring i anlæg
Midler til indfangning og isolering af dyr- beredskabsplan forefindes - al personale har udleveret kopi som de får
ved ansættelse
Dyrevelfærd virksomhed: Indretning af anlæg tilgodeser dyrenes behov særlig obs på klappeanlæg – kan dyrene
komme uden for rækkevidde? - drøftet postcorona hånddesinfektion
Alle dyr holdes til enhver tid i anlæg der opfylder deres behov, - der er ikke obeserveret tegn på sterotypisk
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adfærd
ingen konstruktive ændringer siden sidste tilsyn af anlæggene
Egenkontrol: (ABP)
følgedokumenter til modtagne biprodukter,kontrolleret følgende er bemærket. Dyreparken har modtaget
kyllinger fra TopÆg - der er stadig er ret stort lager i frosthuset, men processen er ifølge zoolog Janne Tofte
idnstillet indtil leverandøren får sine akkrditiver på plads
Hele godkendelsespakken med tilladelse til fodring med ABP produkter er under opgradering.
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