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Lovkrav: 

Bek. 1553, § 11. Pelsdyrene skal holdes rene.  

Stk. 2. De områder, som pelsdyrene kommer i kontakt med, skal renses med passende mellemrum og mindst en gang 

om året. Der skal endvidere om nødvendigt desinficeres.  

Stk. 3. Medens dyrene befinder sig i burene, skal de indvendige flader og alle indretninger, der findes indvendigt holdes 

ordentligt rene.  

Bek. 374, § 69. Der skal renses og rengøres på en pelsdyrfarm efter de nærmere regler i stk. 2-5. 

Stk. 2. Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen. Rensning inde i bure 

med avlstæver og små unger kan undlades i perioden fra 25. april til 1. juli, jf. dog § 80, stk. 5. Der må ikke i burene, eller 

på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt. Pelsdyrhaller, bure og redekasser 

skal i øvrigt rengøres én gang årligt. 

 
Branchekode 

 

Pelsdyrene skal holdes rene. Dette sikres ved, at burene mindst en gang om ugen renses for gødningsre-

ster. Mindre gødningsklatter i burmiljøet er således acceptable, hvis disse kan være opstået indenfor den 

sidste uge. Men hvis man ved det daglige tilsyn opdager bure, hvor en væsentlig del af bundtråden, rede-

kassen eller burets sider er dækket med gødning eller anden skidt, skal dette straks udbedres. 

 

Ugentlig rengøring af bundtråden i bure med avlstæver og hvalpe kan ved brug af hvalpenet udelades i peri-

oden fra 25. april til 1. juli. Der skal dog ved brug af hvalpenet som minimum foretages rensning af hvalpe-

nettet hver 4. uge.  

 

Mindst en gang årligt tømmes redekasserne for strøelse. Efterfølgende rengøres kasserne og buret grundigt 

for gødningsrester, foderrester, uld osv.  

 

Overvågning og frekvens 

Ved det daglige tilsyn efterses forekomsten af gødningsrester i burene. 

 

Registrering og dokumentation 

Ingen 

 

Korrigerende handlinger og rådgivning 

Hvis der konstateres beskidte dyr eller bure/redekasser med for meget gødning, skal dette straks løses. 

 


