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Årligt zoo tilsyn – dyresundhed, dyrevelfærd og biprodukter.
tilstede under tilsynet var for virksomheden: Dyrlæge Peder
Didriksen, Zoolog Morten Vissing, for Fødevarestyrelsen:
embedsdyrlæger Ernst Andresen og Christina Lager
1

Tilsynet omfattede følgende områder i

1

virksomheden:stikprøvevist set alle uden og indendørs anlæg,

1

foderkøkken, foderopbevaring og karantænefaciliteter.
Omsætning:
Håndtering af modtagelse af dyr: virksomheden beskrev
procedure for modtagelse af dyr fra Balai hhv fra ikke-Balai

1

godkendt oprindelsessted

1
Håndtering af modtagelse af dyr af invasive arter blev
beskrevet.
Godkendelse m.v.: Det vurderes at Balaigodkendelsen kan
bevares på baggrund af de ved tilsynet gjorte observationer.
Virksomheden er klart afgrænset og adskilt fra omgivelser.
Karantænefaciliteter set, ok.
Generel drøftelse overordnet set vedr. vurdering af om
anlæggene er i passende vedligeholdelsesstand og fremstår
tidsvarende, ok.
Kontaktoplysninger til publikum findes ved døren.
X

Virksomheden er i proces med at lægge oplysningerne online.
Set stikprøvevist registre over: antallet af dyr af hver art, som
2 timer
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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 , drøftet muligheder for samling af oplysninger vedr tranporten
som pt ligger spredt, ok
Set en årlig sygdomsovervågningsplan, der omfatter kontrol med zoonoser,
kliniske-, laboratorie- samt post mortem-undersøgelser, og de iagttagelser, der er gjort i løbet af en eventuel
isolations- eller karantæneperiode samt evt. vaccination af dyr mod smitsomme sygdomme og sammenholdt
stikprøvevis med månedsrapporter og laboratoriesvar, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.
Der er planer om kastration af mårhunde snarest, hvilket planlægges at foregå på dyrlægens klinik udenfor zoo dyrlægen beskrev de overvejelser og procedurer for smittebeskyttelse, der var planlagt, hvilket ikke gav
anledning til bemærkninger.
Zoolog tilknyttet, ok
Drift og indretning: Publikumsbarrierer ved arter, der nærliggende kan forvolde skade, ok.
Smittebeskyttelsesforanstaltninger set stikprøvevist uden bemærkninger.
Postmortem faciliteter findes i kælderen.
Formidling om arter, levesteder og bevarelse set stikprøvevist eksempler herpå, ok.
Deltager i flere aktiviteter vedr.
Forskning og Uddannelse i færdigheder, som er relevante for artsbevarelse, samt udveksling af oplysninger
vedrørende arternes bevarelse. Der foregår avl i fangenskab i relevant omfang.
Der foretages registreringer til ZIMS, og der er deltagelse i EAZA avlsprogrammer i relevant omfang, herunder nu
deltagelse i EEP for odder.
Fodring sker under kontrollerede forhold og foderplaner tilgængelige hvor foder tilberedes.
Dyrevelfærd virksomhed: Indretning af sete anlæg tilgodeser dyrenes behov og i klappeanlæg kan dyrene
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komme uden for rækkevidde.
Dyrenes tilstand: de sete dyrs tilstand gav ikke anledning til bemærkninger.

Egenkontrol: (ABP)
opbevaring af biprodukter gav ikke anledning til bemærkninger.

Eneste biprodukt dr modtages er kyllinger fra topæg. Topæg har stadig ikke fået udfærdiget et følge dokument
itil leveringen og er stadig ikke godkendt til at levere døde kyllingertil foderbrug. Aqua medeler at leverancer fra
Topæg ophører indtil tilladelser og godkendelser er på plads
Der modtages ikke længere animalske biprodukter fra postordrefirmaet Peter Andrsen, da der er egnproduktion
af mus
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Information om Fødevarestyrelsens kontrol og retssikkerhed
Fødevarestyrelsens tilsynsførende kontrollerer eller

Regler (med evt. senere ændringer)

udtager prøver som led i den regelmæssige kontrol,

Anmeldelse af kontrolbesøg
Retssikkerhedsloven § 5, jf. lov nr. 442 af 2004.

med mindre der står andet på kontrolrapporten.
Kontrollen er som udgangspunkt ikke anmeldt i
forvejen, fordi reglerne kræver uanmeldt kontrol.

Adgang uden retskendelse
Lov om hold af dyr § 65, jf. lovbek. nr. 1 af 2019.

Ret til bistand
Den, som kontrollen retter sig mod, kan lade sig

Dyreværnsloven § 24 a, jf. lovbek. nr. 20 af 2018.
Dyrlægeloven § 33, jf. lovbek. nr. 48 af 2017.

repræsentere eller bistå af andre under kontrollen.

Foderstofloven § 3, jf. lovbek. nr. 1000 af 2018.

Hvis det af hensyn til især formålet med kontrollen
eller en effektiv kontrol i øvrigt er nødvendigt, skal
den tilsynsførende dog ikke vente på, at andre

Fødevareloven § 53, jf. lovbek. nr. 999 af 2018.
Økologiloven § 19, jf. lovbek. nr. 21 af 2017.
Landbrugsstøtteloven § 4, jf. lovbek. nr. 231 af 2018.

personer tilkaldes, før kontrollen går i gang. Hvis der
ikke ventes på bistanden eller repræsentationen, skal
den tilsynsførende begrunde dette mundtligt.

Relevante EU-regler om kontrol
Forordning 882/2004/EF
om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at

Den tilsynsførende har ret til at kontrollere
Den tilsynsførende har ret til at komme overalt i

foderstof- og fødevarelovgivningen samt
dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne

virksomheden, dyrlægepraksis eller på bedriften og
har ret til at undersøge transportmidler, forsendelser,

overholdes.

dokumenter, elektroniske data og lignende.

Forordning 1082/2003/EF
om gennemførelsesbestemmelser til Europa-

Formål med kontrol

Parlamentet og Rådets forordning.

Formålet er at kontrollere, at reglerne på foder-,
fødevare- og veterinærområdet bliver overholdt.

Forordning 1760/2000/EØF

Reglerne skal sikre dyr og menneskers sundhed, de

for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal

skal sikre forbrugerne sunde og sikre fødevarer, at
foder og fødevarer ikke markedsføres med ukorrekt

foretages i forbindelse med ordningen for identifikation
og registrering af kvæg.

eller vildledende mærkning, samt at tilvirkning og
salg af foder og fødevarer foregår hygiejnisk

Direktiv 96/23/EØF

forsvarligt.

om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes

Reglerne medvirker til at sikre foder- og fødevareproducenter samt forbrugere af fødevarerne rimelige
og ensartede vilkår.

for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i
levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af
direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning
89/187/EØF og 91/664/EØF.

Klagevejledning
Du/virksomheden kan inden 14 dage bede om en skriftlig begrundelse for afgørelsen.
Du/virksomheden kan endvidere klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra
modtagelsen af kontrolrapporten.
Hvis du/virksomheden ønsker at klage, skal du/virksomheden gøre det skriftligt, enten digitalt via
Fødevarestyrelsens hjemmeside og kontaktformular (fvst.dk/kontakt) eller pr. brev til Fødevarestyrelsen,
Stationsparken 31, 2600 Glostrup.
Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager, som modtages efter fristens udløb, vil
normalt ikke blive behandlet.

