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Årligt zoo tilsyn – dyresundhed, dyrevelfærd
Tilstede var Virksomhedens repræsentant: Morten Vissing,
samt Dyrlæge Peder Didriksen og for Fødevarestyrelsen:
embedsdyrlæger Lena Hemmingsen, Ernst Andresen og
Christina Lager
Tilsynet omfattede følgende områder i virksomheden:
indendørs og udendørs anlæg, terrarier og akvarier, kælder,
køkken, foderopbevaring, varmerum med foderdyr,
kRnænefaciliteter (karantænehus set udfra gennem glasdøre)
Omsætning: set TRACES INTRA.SE.2018.0002210 for grævling
fra Sverige og set samme dyr i ZIMS, ok
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 og gennemgået ok
Generel drøftelse overordnet set vedr. vurdering af om
anlæggene er i passende vedligeholdelsesstand og fremstår
tidsvarende
Kontaktoplysninger til publikum hænger ved døren og findes på
hjemmesiden.
Der findes regsitre med følgende oplysninger (til dels i ZIMS)
antallet af dyr af hver art, som 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
resultatet af blodprøver og andre diagnoseprocedurer
resultaterne af post mortem-undersøgelser af dyr, som er døde
i etablissementet, herunder dødfødte dyr
de iagttagelser, der er gjort i løbet af en eventuel isolations-
eller karantæneperiode
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Set og gennemgået den årlige sygdomsovervågningsplan, der omfatter kontrol med zoonoser, kliniske-,
laboratorie- samt post mortem-undersøgelser, og
evt. vaccination af dyr mod smitsomme sygdomme, samt sammenholdt denne med de måndtlige rapporter fra
dyrlægen , stikprøvevist set ok.

Der holdes judasmårhunde i karantænen jf tilladelse og disse er medtaget i sygdomsovervågningsplanen, ok
ingen kommentarer
Drift og indretning: Publikumsbarrierer ved arter, der nærliggende kan forvolde skade.

Smittebeskyttelsesforanstaltninger set og drøftet uden bemærkninger

Postmortem faciliteter set, ingen kommentarer

Formidling om arter, levesteder og bevarelse eksempler set - ok.
Deltager i aktiviteter vedr forskning og uddannelse som bidrager til arternes bevarelse.
samt i udveksling af oplysninger vedrørende arternes bevarelse, avl i fangenskab og bestandgenoprettelse

Fodring under kontrollerede forhold, foderplaner tilgængelige hvor foder tilberedes. ok.
Dyrevelfærd virksomhed:
Alle sete dyr holdes i anlæg der opfylder deres behov.
Dyrenes tilstand gav ved de sete dyr ikke anledning til bemærkninger
godkendelsessag 2021-10-711-03193
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Tilsyn mhp på godkendelse af nye anlæg:
Virksomheden har ved brev af 07. maj 2021 ansøgt om godkendelse af nye anlæg til tamgeder og tamhøns
Tilstede var Virksomhedens repræsentant: Morten Vissing, samt Dyrlæge Peder Didriksen og for
Fødevarestyrelsen: embedsdyrlæger Lena Hemmingsen, Ernst Andresen og Christina Lager
Anlæggene er placeret i skoletjenesten, se ansøgning, hvoraf placering, størrelse og indbyrdes placering fremgår.
Udtalelse af sagkyndig: var vedlagt ansøgningen
Formidlingen omkring nævnte anlæg: eksempler er set og drøftet

Det findes at anlæggene ved besigtigelsen dd ikke er færdigbygget og der aftales et senere tilsyn, når anlægget
er færdigt.
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