
Det er muligt at finde uddybende faglig informa-
tion på hjemmesiden Kopenhagen Furs hjemme-
side – f.eks. generel information under  
www.kopenhagenfur.com/avler/farmen og  
rapporter om forskningsresultater mv. på 
www.kopenhagenfur.com/avler/fagligt. Desuden 
informeres løbende om faglig nyt i Kopenhagen 
Furs medlemsblad Dansk Pelsdyravl.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes  
uddybende information om velfærdskontrol i pels-
dyrbesætninger: www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/
Dyrevelfaerd/Velfaerdkontrol/Sider/forside.aspx.

Relevant lovgivning
Dette kodeks bygger på al lovgivning omkring 
dyrevelfærd, nærmere bestemt:  

anvendelse af lægemidleR til dyR: 
• Bekendtgørelse nr. 780 af 24/06/2010 om  
 dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr  
 samt offentlig kontrol og fødevarevirksom- 
 heders egenkontrol med restkoncentrationer.
• Med senere ændringer som følge af bekendt- 
 gørelse nr. 1028 af 27/08/2010 og bekendt- 
 gørelse nr. 567 af 06/06/2011

Beskyttelse af landBRugsdyR: 
• Bekendtgørelse nr. 707 af 18/07/2000 om  
 mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr 

Beskyttelse af pelsdyR: 
• Bekendtgørelse nr. 1734 af 22/12/2006 om  
 beskyttelse af pelsdyr 
• Med senere ændringer som følge af bekendt- 
 gørelse nr. 383 af 24/04/2007, bekendtgørelse 
 nr. 614 af 25/06/2009 og bekendtgørelse  
 nr. 856 af 27/06/2013

det CentRale HusdyRBRugsRegisteR (CHR): 
• Bekendtgørelse nr. 973 af 28/09/2011 om  
 registrering af besætninger i CHR 

dyRevæRnsloven: 
• Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 04/12/2007  
 Dyreværnsloven 
• Med senere ændringer som følge af lov nr. 499  
 af 12/06/2009, lov nr. 500 af 12/06/2009 og 
 Lov nr. 717 af 25/06/2010. 

foRBud mod slagtning og aflivning af 
dRægtige pRoduktionsdyR: 
• Lov nr. 269 af 21/04/2004 om forbud mod  
 slagtning og aflivning af drægtige produktions-
 dyr og heste i den sidste tiendedel af  
 drægtighedsperioden 

slagtning og aflivning af dyR: 
• Bekendtgørelse nr. 583 af 06/06/2007 om  
 slagtning og aflivning af dyr 
• Rådets forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 24.  
 september 2009 om beskyttelse af dyr på 
 aflivningstidspunktet

opBevaRing af døde dyR: 
• Bekendtgørelse nr. 558 af 01/06/2011 om  
 opbevaring m.m. af døde produktionsdyr
  
oBligatoRisk sundHedsRågivning:
• Bekendtgørelse nr. 261 af 30/03/2011 om  
 obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme 
• Med senere ændringer som følge af 
 bekendtgørelse nr. 568 af 06/06/2011

uddannelse af peRsonale:
• Bekendtgørelse nr. 1289 af 20/12/2011 om  
 krav til uddannelse mv. for personer  
 beskæftiget i mink-farme.

Bilag 17: 
Faglig inFormation og relevant 
lovgivning  

(version 4, marts 2014)


