Utvärderingsbesök
Location ID:__________________________
Datum:______________________________

Årstid






Finnsjubb
Mink
Blåräv
Silverräv

Konstruktioner
Antal Skugghus: _________________________
Antal hallar:_____________________________







Vår
Höst

Djur





Byggande av bo

Farmen är omringad av staket
Farmen är rymningssäker
Är djurtätheten lagenlig?
Är valpnät i användning?



Finns det brister i burarna för
finnsjubb?
Ja, vilka?
________________________________
Finns det brister i burarna för räv?
Ja, vilka?
________________________________
Finns det brister i burarna för mink?
Ja, vilka?
________________________________
Finns det brister i burarna för silverräv?
Ja, vilka?
________________________________

Senaste rengöringsdatum: _________________
Problemburar %__________________________

Typ av strö





Hö/halm
Sågspån/kutterspån
Torv
Inget strö




Är dörrarna till skugghusen låsta?
Finns det en märkbar ammoniaklukt?

Antal burar
Burar räv/finnsjubb 800 - 1200 cm2
_______________________________________
Burar räv/finnsjubb 1200 - 2000 cm2
_______________________________________
Burar räv/finnsjubb < 2000 cm2
_______________________________________
Minkbur standard
_______________________________________
Mink klätterbur
_______________________________________

Bedömning av uppfödningsförhållanden
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Vattenanalys

Utfodring
Utfodringsmetod under semineringsperioden
_______________________________________
Utfodringsmetod under dräktigheten
_______________________________________
Utfodringsmetod under parningsperioden





Vattnet är analyserat
Analys rekommenderas
Inte nödvändigt

Vattnet analyseras





En gång per år
Oftare
Mer sällan
Inga vattenanalyser

_______________________________________
Har valparna tillräcklig tillgång till vatten?


Farmen har individuell utfodring
o Kommersiellt foder
Fodercentral
_____________________________
o
o




Egen fodertillverkning
Annat, vad?

______________________________________
Hur säkras vattentillgången vintertid?
_______________________________________
Bedömning av utfodring och bevattning

Är fodersilon ren?
Är utfodringsutrustningen ren?

_______________________________________





Kontinuerlig vattentillförsel
Kommunalt vatten
Egen brunn



Vattennippa

%_____________________________________
Vattenkopp

%_____________________________________


Är vattentemperaturen lämplig?

________________________________

Bevattning



_______________________________________

Året-runt bevattning

%_____________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Insemination







Är inseminationsutrymmet hygieniskt?
Används utrymmet för andra ändamål?
Utförs semineringarna av person med
behörighet?
Hanteras honorna varsamt?
Är honornas vänteutrymme hygieniskt?
Är semineringsutrustningen hygienisk?
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Sjukdomar, vård och medicinering

Räv – parning

Mink - valpning

Djur med dålig allmän kondition

Djur med dålig allmän kondition

_______________________________________

_______________________________________

Djur med sår

Honor med juverproblem

_______________________________________

_______________________________________

Öroninflammation/öronskabb

Honor med flytningar

_______________________________________

_______________________________________

Urinvägsinflammation

Honor med våta valpar

_______________________________________

_______________________________________

Ögoninflammation

Valpkull med bölder

_______________________________________

_______________________________________

Tandköttssvulst
_______________________________________

Mink - avvänjning

Böjda framben

Djur med dålig allmän kondition

_______________________________________

_______________________________________

Över-/underviktig

Sår på kroppen

_______________________________________

_______________________________________

Pälsbitning

Sår på öron/öronen saknas

_______________________________________

_______________________________________
Sår på svansen

Räv – valpning

_______________________________________

Djur med dålig allmän kondition

Döda djur i bur

_______________________________________

_______________________________________

Honor med juverproblem

Diarré

_______________________________________




Ja
Nej

Honor med flytningar
_______________________________________
Valpkull utan svansar
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_______________________________________

_______________________________________

Sår

Våt bak/mage

_______________________________________

_______________________________________

Döda valpar i buren

Diarré/lös avföring

_______________________________________

_______________________________________

Räv (Höst - innan pälsning)

Mink (höst/innan pälsning)

Djur med dålig allmän kondition

Djur med dålig allmän kondition

_______________________________________

_______________________________________

Ögoninflammation

Sår på kroppen

_______________________________________

_______________________________________

Böjda framben

Sår på svansen

_______________________________________

_______________________________________

Störning i pälsbyte

Ögoninflammation

_______________________________________

_______________________________________

Sår

Tassinflammation/sår på tassar

_______________________________________

_______________________________________

Förlamade

Sjukdomsbekämpning

_______________________________________
Pälsbitning
_______________________________________

Mink (höst /avvänjning)
Djur med dålig allmän kondition





Finns det besöksjournal på farmen?
Finns det skyddskläder för besökare?
Delar farmen arbetare med andra?

_______________________________________

Sjukdomsbekämpning vid djurköp

Sår på kroppen





_______________________________________



Sår på svansen

Ja, varifrån?

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

Finns det möjlighet till karantän?
Finns det möjlighet till isolering?
Vaccineras farmens egna djur i tid före
införsel av nya djur?
Tas djur in från utlandet?

Vaccineringsreaktion
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Kan köpare välja sina djur själva i
farmen?
Finns det andra djurslag på farmen?

Ja, vilka?
____________________________________
Är fodret skyddat från skadedjur?

Pälsning





_______________________________________
Plan för skadedjursbekämpning
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Hantering av pälsdjurskroppar
Hantering av självdöda djur





Finns det förbränningsanläggning på
farmen?
Självdöda djur förmedlas till destruktion
Självdöda djur begravs
Annat, vad?
________________________________

Uppbevaring av pälsningskroppar

Används utomstående arbetskraft vid
pälsning?
Används pälsningscentral vid pälsning?
Förebyggande av smittspridning vid
pälsning?
Returneras skinnen till farmen från
pälsningscentral?

Veterinärens bedömning av pälsfarmen
Allmänna intrycket





Mycket gott
Gott
Nöjaktigt
Dåligt

Honornas hälsa





Mycket gott
Gott
Nöjaktigt
Dåligt

Honornas kondition





Mycket gott
Gott
Nöjaktigt
Dåligt

Valparnas hälsa

_______________________________________

Hantering av pälsningskroppar







Farmen har förbränningsanläggning
Kropparna förmedlas till destruktion
Kropparna begravs
Annat, vad?
________________________________
Farmen har plan för nödavlivning






Mycket got
Gott
Nöjaktigt
Dåligt

Urosten terveys





Mycket got
Gott
Nöjaktigt
Dåligt
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Tagna prover och resultat av obduktioner
gjorda på farmen
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Beröm
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Möjliga anmärkningar
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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