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till
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BILAGA II
Villkor för utfärdande av tillstånd
1.

Registrering och kvalifikationer

1.1.

Verksamheten ska vara registrerad för pälsdjursuppfödning i enlighet med
unionslagstiftning och nationell lagstiftning.

1.2.

Den person vars verksamhet är registrerad i enlighet med punkt 1.1 ska vara
registrerad som innehavare av mårdhundar för pälsdjursuppfödning i enlighet med
nationell lagstiftning. Den personen ska ha relevanta kvalifikationer och vara ytterst
ansvarig för all personal som arbetar inom verksamheten.

1.3.

Alla medlemmar av personalen ska
–
vara medvetna om kraven för hållning och avel av invasiva främmande arter av
unionsbetydelse, särskilt mårdhundar,
–
delta i utbildning och information minst två gånger per år för att utveckla sin
yrkeskompetens,
–
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dokumentera den utbildning de deltar i eller behålla deltagarintyg.

1.4.

Ny personal ska få lämplig introduktionsutbildning.

2.

Burar

2.1.

Alla djur ska förvaras i burar.

2.2.

Alla burar i användning ska vara rymningssäkra.

2.3.

Burarna ska vara av stålnät. Maskstorleken får inte överstiga 11,5 cm².

2.4.

Luckan på varje bur ska säkras med ett lås så att djuren inte kan öppna den.

2.5.

Burarna ska tillåta utfodring, avlägsnande av gödsel, inspektion och annan hantering
med minsta möjliga behov av att ha burarna öppna.

2.6.

När en bur måste hållas öppen under en längre tidsperiod, och det råder uppenbar
risk att djuret rymmer, ska djuret flyttas till en annan bur.

3.

Stängsel

3.1.

Området kring anläggningen ska omgärdas av ett rymningssäkert stängsel.

3.2.

Stängslet ska vara minst 1,8 m hög och, om marken och stängslet tillåter det, grävas
ned på ett djup av minst 20 cm.

3.3.

Stängslets maskstorlek får inte överstiga 50 x 50 cm².

3.4.

Skivor av metall (eller annat lämpligt material för att förhindra rymning, om ett djur
lyckas klättra upp) ska installeras längs stängslets ovankant.

3.5.

Stängslet ska kontrolleras dagligen. Det ska föras register över stängslets kvalitet och
alla renoveringsarbeten som utförs.
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3.6.

Portar och dörrar ska vara rymningssäkra när de är stängda.

4.

Utslaktning

4.1.

Utslaktning av djur ska ske på anläggningen i slutna byggnader inom det inhägnade
området.

5.

Kapacitet

5.1.

Om andra arter än mårdhund hålls och avlas på anläggningen, får det totala antalet
exemplar av alla arter inte överskrida den slutna förvaringens kapacitet.

6.

Riskbegränsande åtgärder

6.1.

En förteckning över de personer som ska kontaktas i nödsituationer och vid
extraordinära omständigheter ska tydligt anslås i anläggningen och regelbundet
uppdateras.

6.2.

I händelse av rymning från burar eller anläggningen ska en omprövning göras av
stängsel och infrastruktur, övervakningssystem och beredskapsplanering, och en
reviderad handlingsplan ska utarbetas för att undvika liknande incidenter i framtiden.

7.

Övervakningssystem

7.1.

Alla djur som hålls på anläggningen ska kontrolleras av behörig personal minst en
gång om dygnet.

7.2.

Anläggningen ska ha ett system för att övervaka djurproduktionsområdet, bestående
av t.ex. viltkameror.

7.3.

Anläggningen ska ha ett övervaknings- och larmsystem för att upptäcka om
obehöriga personer kommer in eller rör sig i anläggning.

8.

Beredskapsplan, inklusive plan för utrotning

8.1.

Minst en fälla per 1 000 djur ska ständigt vara i bruk inom det inhägnade området
kring anläggningen.

8.2.

De fällor som ständigt är i bruk i anläggningen ska kontrolleras minst två gånger om
dygnet.

8.3.

Om ett djur rymmer från sin bur, ska ytterligare fällor omedelbart placeras ut utanför
anläggningen för att fånga djuret. De ytterligare fällorna ska alltid finnas tillgängliga
och alltid vara färdiga att använda.

8.4.

Djur som fångats i fällor ska placeras i en säker bur eller utslaktas.

8.5.

Det ska föras noggranna register över
–

antal och typ av fällor som används i anläggningen och på området runt
anläggningen,

–

antal fångade djur och fångstdatum, och

–

antal djur som återförts till burarna och antalet djur som utslaktats.
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9.

Förflyttning och transport

9.1.

Alla förflyttningar av djur inom en anläggnings inhägnade område ska ske i en
enskild rymningssäker bur på en vagn.

9.2.

Djur får transporteras till och från en verksamhet som har tillstånd för att
verksamheten ska kunna förvärva ytterligare exemplar eller ersätta exemplar för
pälsdjursuppfödning, på villkor att det högsta antal exemplar som anges i bilaga I
inte överskrids.

9.3.

Transport av djur mellan verksamheter ska ske i rymningssäkra burar. Djuren ska
placeras i transportburar inom ursprungsanläggningens inhägnade område, och
burarna får inte öppnas förrän de befinner sig inom den mottagande anläggningens
inhägnade område.

9.4.

Sädesvätska för artificiell insemination får transporteras mellan verksamheter som
har tillstånd, i enlighet med de villkor som anges i nationell lagstiftning.
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