UTKAST
Forskrift om endring av forskrift om hold av pelsdyr
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om
dyrevelferd § 19, § 23, § 24 og § 25, jf. kgl. res 11. juni 2010 nr. 814.

I
I forskrift 17. mars 2011 nr. 296 om hold av pelsdyr skal det gjøres følgende endringer:
§ 8 skal lyde:
§ 8. Rutiner og journal
Dyreholder skal ha skriftlige rutiner som sikrer overholdelse av
dyrevelferdslovgivningens krav, herunder for
a) forebygging og avdekking av sykdom og skader
b) håndtering og sosialisering av dyrene
c) testing av avlsdyr for tillitsfullhet
d) tilrettelegging for ønsket sosial kontakt mellom dyr
e) bruk av stimulerende aktivitetsobjekter og eventuelt innretninger
f) bruk av fleksible oppstallingssystemer
g) fôring av avlsdyr
h) hygienisk lagring av fôr
i) kontroll med tekniske innretninger og plan for alternative løsninger
j) håndtering av skrotter
Dyreholder skal føre journal over
a) dyrene i anlegget
b) tidspunkt for avvenning
c) aggresjon mellom dyr og tiltak for å redusere slik aggresjon
d) sykdom, skader, behandling, kontakt med veterinær, medisinbruk og dødelighet.
Kjente eller sannsynlige årsaker til skader og dødelighet skal angis
e) all avliving
Opplysningene i journalen skal være tilgjengelige for Mattilsynet i minst tre år.

§ 11 sjette ledd skal lyde:
Oppholdsenheten skal til enhver tid være beriket med egnede aktivitetsobjekter og
eventuelt innretninger som stimulerer dyrene til lek, gnaging, utforsking og variert fysisk
aktivitet. Halm alene til mink er ikke tilstrekkelig som aktivitetsobjekt. Aktivitetsobjektene
må skiftes tilstrekkelig ofte for å sikre mulighet for variert aktivitet.

§ 17 sjette ledd oppheves
§ 17 sjuende ledd blir nytt sjette ledd og skal lyde:
Dersom det er nødvendig å redusere dyrenes vekt, skal dette skje ved å benytte fôr
med lavere energiinnhold eller ved å øke dyrenes fysiske aktivitet. Den tiden dyrene
bruker til å ete, skal ikke reduseres.

§§ 24a og 24 b oppheves

§ 27 siste ledd annet punktum oppheves

§ 32a oppheves

§ 36 c) og d) oppheves

§ 37 siste ledd oppheves

II
Forskriften trer i kraft straks.

