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Årligt tilsyn med erhvervsmæssigt hundehold.
Kontrolleret Kennel og Pension med Fødevarestyrelsens
tilladelse til 42 hunde op til 60 kg på betingelse af permanent
løbegårdsadgang.
1

Der var på tilsynstidspunktet 8 voksne hunde, 1 hvalp på ca 4

1

mdr og et kuld hvalpe på ca 11 uger i kennelen, og enkelte
hunde i den ene afdeling af pensionen

Omsætning: Følgende er kontrolleret stikprøvevis uden
1

anmærkninger: Der er ført kontrol med omsætning af hunde
herunder kontrolleret overholdelse af betingelserne for ind- og
udførsel af hunde samt overdragelse af hvalpe. Hvalpene

1

chippes og vaccineres inden de overdrages
VEJLEDNING: der skal føres protokol over at hvalpene er
vaccineret ved overdragelse. Dyrlægefaktura med angivelse af
dato, behandling, tævens navn og kuldstr. vil være tilstrækkelig
dokumentation til protokollen. Konstateret at kennelen
udleverer vaccinationsattesten til køber uden at beholde kopi
eller lignende.
Godkendelse m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomheden har Fødevarestyrelsens tilladelse
af 2011 til erhvervsmæssig handel med hunde og
erhvervsmæssigt opdræt af hunde og erhvervsmæssig drift af
hundepension med i alt 42 hunde over 60 kg.. Virksomhedens
faciliteter er godkendt af Fødevarestyrelsen inden ibrugtagning.

X

DRØFTET at der kan søges om en opdateret tilladelse, da
løbegårde ikke holdes permanent åbne om natten, og
arealkravene har ændret sig, så tilladelsen ikke afspejler det
1 time 15 min.
.
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antal hunde der kan holdes i virksomheden både pr. boks og ialt. Der vil nu kunne holdes flere mindre hunde i
flere af boksene, men ikke flere ialt i virksomheden end den senest gældende tilladelse angiver.
Ansøgningsblanket kan findes på www.fvst.dk og Fødevarestyrelsen kan kontaktes på 72276900

Dyrevelfærd virksomhed: Følgende er kontrolleret stikprøvevis uden anmærkninger:
Det kontrolleres at hundene er vaccineret mod hundesyge, parvovirus og hepatitis, når de føres ind i
virksomheden. De bliver behandlet mod parasitter, hvis det er nødvendigt, herunder tæve og hvalpe efter
dyrlægens anvisning.
Foder opbevares hygiejnisk og utilgængeligt for dyr. Mad- og drikkeskåle holdes rene.
Hundene har adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.
Hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov varetages på forsvarlig vis og kravene til
varetagelse af hundenes behov for tilstrækkelig individuel menneskelig kontakt vurderes at være opfyldt. Hvalpe
opdrættes i stuehus, og voksne hunde i kennelen opholder sig i stuehus enten permanent eller ca ½ af døgnet
Indretning af lokaler, opholdsrum, løbegårde og udearealer, arealkrav og klimaforhold er stikprøvevist besigtiget.
VEJLEDNING: Visse bokse kan kun bruges til een hund over 40 kg eller een hund mellem 15-40 kg, når løbegård
ikke er permanent åben hele døgnet. Enkelt murskade i på tidspunkt for tilsyn ubenyttet boks bør udbedres.
Det ansvarlige personale har relevant erfaring og faglig viden fra mindst år 2011 til at drive virksomhed med
kennel og pension dyreværnsmæssigt forsvarligt og rådgive virksomhedens kunder.
Hunde, der mistænkes for eller er i behandling for smitsomme sygdomme, kan holdes afsondret fra andre dyr.
Der foreligger procedurer for pleje og isolation, og der forefindes isolationsrum med afløb
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Der er fremlagt dokumentation for, at tilsynsførende dyrlæge tilser virksomheden mindst 2 gange årligt.
Hundene har adgang til løbegård fra boksene i dagtid oplyser virksomheden, samt luftes på større indhegnede
udearealer, og hundene i kennelen motioneres desuden udendørs på ture. Opholdsrum er sikre for hundene og
med mulighed for opvarmning og hvileanordninger uden træk. Pensionen er opdelt i to afdelinger, hvoraf den en
fortrinsvist bruges om sommeren, men kan opvarmes. Kennelhundene opholder sig enten helt i privat bolig eller
kun en del af dagtiden i bokse når de er indendørs.
Ingen anmærkninger vedr. operative indgreb og brug af halsbånd
Virksomheden fører protokoller over hunde i pensionsvirksomheden, indeholdende hundenes race, køn, alder,
dato for indførsel og nogle gange ID-nummer samt nogle gange dokumentation for vaccination. Virksomheden
oplyser at de fleste hunde er kommet i pensionen flere gange. Der er optegnelser over kennelvirksomhedens
hunde og procedure for udlevering af pasningsvejledning ved overdragelse af hvalpe.
VEJLEDNING: der skal altid føres protokol over pensionshundenes IDnummer, ejers fulde oplysninger og være
dokumentation for vaccinationsstatus, f.eks ved kopi af vaccinationsattest, eller optegnelser over sidste
vaccinationsdato.
Drøftet at der kan f.eks. laves et statuskort for hver hund. Virksomhedens tilsynsførende dyrlæge kan evt.
spørges til råds om hvilket vaccinationsinterval der skal forlanges. Virksomheden forlanger pt. vaccination for
Hundesyge, Hepatitis og Parvovirus inden for et år, hvilket er vel indenfor de gængse vacciners gyldighedstid.

Medicin besætninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Anvendelse af receptpligtige lægemidler,
herunder stikprøvevis kontrolleret at medicin er lovligt erhvervet og korrekt opbevaret.
Virksomheden opbevarer d.d medicin for en pensionshund korrekt med originalemballage med apotekets etiket.
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Drøftet at virksomheden kan rådgive kunder, der ønsker at deres hunde skal få receptpligtig medicin under
opholdet, skal medbringe orignal emballage med apotekets eller dyrlægens etiket, da medicinen kun må
opbevares sammen med denne.

.

