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Årligt tilsyn med erhvervsmæssigt hundehold.
Kontrolleret pension med tilladelse til 50 hunde. Dags dato er
der kun 5 hunde da tilsynet skete første dag efter ferie.
Omsætning: Der sælges og indføres ikke hunde til/fra udlandet.
1

Godkendelse m.v.: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomheden har tilladelse til erhvervsmæssig
drift af hundepension. Virksomhedens faciliteter er godkendt af
Fødevarestyrelsen inden ibrugtagning.
Dyrevelfærd virksomhed: Følgende er kontrolleret stikprøvevis
uden anmærkninger:

1

Hundene er vaccineret mod hundesyge, parvovirus og hepatitis,
når de føres ind i virksomheden og bliver behandlet mod
parasitter, hvis det er nødvendigt.

1

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.
Indretning af lokaler, opholdsrum, løbegårde og udearealer,
arealkrav og klimaforhold er stikprøvevist besigtiget. I
løbegårde er afskærmning under opsætning, OK
Det ansvarlige personale har relevant uddannelse og erfaring
og faglig viden til at drive virksomheden dyreværnsmæssigt
forsvarligt og rådgive virksomhedens kunder.
Hunde, der mistænkes for eller er i behandling for smitsomme

X

sygdomme, holdes afsondret fra andre dyr eller er fjernet fra
virksomheden. Der foreligger procedurer for pleje og isolation.
Der er fremlagt dokumentation for, at tilsynsførende dyrlæge
30 min.
.
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tilser virksomheden mindst 2 gange årligt.
Hundene har adgang til en løbegård samt udeareal. Opholdsrum er sikre for hundene og med mulighed for
opvarmning og hvileanordninger uden træk.
Halsbånds konstruktion og anvendelse med henblik på at sikre, at ingen hunde lider overlast ved brug heraf. Der
er ikke set hunde med ulovlige halsbånd.
Virksomheden fører protokoller over hunde i virksomheden, indeholdende hundenes race, køn, alder og
ID-nummer samt dokumentation for vaccination. Optegnelser over virksomhedens hunde.
Medicin besætninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Anvendelse af receptpligtige lægemidler,
herunder stikprøvevis kontrolleret at medicin er lovligt erhvervet og korrekt opbevaret. Der blev ikke opbevaret
medicin ved tilsynet men procedurer for behandling og opbevaring er tilfredsstillende.

.

