
Branchekode 

Ved fund af en eller flere døde mink noteres dette 
samme	dag	i	farmens	dødsfaldslogbog.	Eksempel	
på standard dødsfaldslogbog fra Dansk Pelsdyrav-
lerforening er vedlagt.

Optegnelserne føres pr. farmenhed, hvis denne 
er opdelt i flere CHR-numre. Optegnelserne skal 
føres pr. CHR-nummer, hvis man har flere farme.

Antallet af døde hvalpe noteres fra 2011 allerede 
fra fødselstidspunktet. Det kan dog være vanske-
ligt at konstatere dødsfald hos de nyfødte hvalpe, 
og man skal bestemt ikke begynde at indføre 
nye tilsynsprocedurer, som kunne kompromittere 
dyrenes velfærd, for at finde døde hvalpe i rede-
kasserne. Hvis der derimod er tale om, at man i 
forbindelse med det daglige tilsyn konstaterer, at 
der er en død hvalp, så er kravet om, at det skal 
registreres, gældende, også selvom det er en 
ikkefravænnet hvalp. Den døde hvalp fjernes fra 
buret og opbevares i en fryser. Der er altså ikke 
tale om at ændre på driftsrutinerne – men om at 
notere de døde hvalpe, som man også med de 
hidtidige rutiner har konstateret.

Døde	avlsdyr	noteres	året	rundt.	Efter	livdyr- 
sortering/pelsning betragtes hvalpe/ungdyr  
som avlsdyr.

I rubrikken ”Bemærkninger” noteres forhold, som 
kan være mulige årsager til forhøjet dødelighed på 
en bestemt dag. Af praktiske grunde kan logbo-
gen f.eks. ophænges ved fryseren, hvori de døde 
dyr skal opbevares.

overvågnIng og frekvens
Dødsfaldslogbogen anvendes af avleren, dyrlæger 
og andre rådgivere til løbende at vurdere sund-
hedsstatus på farmen. 

regIstrerIng og dokumentatIon
Dødsfaldslisten skal føres dagligt i tilfælde af  
fund af døde dyr. 

Dødsfaldslogbogen skal til enhver tid dække  
3 år tilbage.

Optegnelserne skal på forlangende forevises eller 
udleveres til den kontrollerende myndighed. Sørg 
derfor for, at optegnelserne altid opbevares på 
den enkelte farm.

korrIgerende handlInger og rådgIvnIng
Opstår der tvivl omkring føring af dødsfalds- 
optegnelserne kontaktes den praktiserende  
dyrlæge. Konstateres et atypisk antal dødsfald  
på farmen skal dette drøftes med den praktise-
rende dyrlæge.

Bilag 14: 
optegnelser oVer døde dyr 

(Version 1, 30. juni 2011)

lovkrav:

Bek. nr. 707 § 6:	Enhver,	der	holder	dyr,	skal	føre	optegnelser	over	al	medicinsk	behandling	og	over	antallet	af	døde	dyr,	

som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn.

Stk. 2: Hvis de i stk. 1 nævnte oplysninger kræves optegnet i anden forbindelse, er en sådan optegnelse også tilstræk-

kelig til at opfylde bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3: Disse optegnelser skal opbevares i mindst 3 år og stilles til rådighed for en repræsentant fra Fødevaredirektora-

tet i forbindelse med en inspektion eller efter anmodning.
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