VINNULÝSING

Innflutningur - Minkar
Framkvæmd
Aðgerð

1. Beiðni um
umsögn frá
ráðuneyti

Úttak

Skjalakerfi

Ábyrgð og framkvæmd
1. Ráðuneyti (ANR) sendir MAST beiðni um umsögn um umsókn um innflutningsleyfi, sem Samband
íslenskra loðdýrabænda (SÍL) hefur sent til ANR. Fram skulu koma eftirfarandi upplýsingar:
- Áætlaður fjöldi dýra, kyn þeirra, tímasetning og uppruni (frá hvaða búum, með búsnúmerum (CHRnúmer)).
- Mál er stofnað í málakerfi með ANR sem viðskiptavin. Heiti máls verður “Innflutningur minka 20XX”, ef
um fleiri innflutninga er að ræða á sama ári fá þeir raðnúmer. Bréfalykill er 7.1.4 Loðdýr og
sérgreinadýralæknir loðdýrasjúkdóma (SDL) er ábyrgðarmaður og yfirdýralæknir og
sérgreinadýralæknir inn- og útflutningsmála eru starfsmenn.
2. Ábm skoðar fyrri umsagnir, sjá V:Loðdýr/Innflutningur loðdýra, um innflutning með tilliti til þess hvort
áður hafi verið flutt inn frá innflutningsbúunum og til að staðfesta að rétt CHR-númer (búsnúmer) sé
gefið upp o.s.frv. því stundum eru fleiri bú í eigu sama aðila og því getur nafn og heimilisfang verið
misvísandi.

2. Mat á umsókn

3. Óskað eftir
upplýsingum

T-póstur

3. Eftirfarandi upplýsinga er óskað frá rannsóknarstofu Kopenhagen Fur, tengiliður þar er Bente Matz:
bma@kopenhagenfur.com, um innflutningsbú (byggt á nafni á búi og CHR-númeri búsins):






Sjúkdómastaða m.t.t.: Plasmacytosis, distemper (valpesyge) og mink viral enteritis. Búin þurfa að
vera staðfest laus við þessa sjúkdóma sl. 3 ár svo unnt sé að veita leyfi.
Nágrannabú. Eru einhver minkabú í 5 km radíus frá innflutningsbúinu? Ef svo er, hver er
sjúkdómastaða þeirra búa.
Innkaup á lífdýrum til innflutningsbúanna sl. 12 mánuði fyrir innflutning og sjúkdómastaða þeirra
búa. Ekki má flytja inn dýr frá búum sem hafa keypt lífdýr á síðustu 12 mánuðum fyrir innflutning.
Undanþágur eru gefnar ef aðkeyptu dýrin koma frá einhverju hinna innflutningsbúanna.
Aðrar upplýsingar um heilsufar og sjúkdómastöðu hjá búunum eða í nágrenni þeirra sem gætu verið
nauðsynlegar vegna innflutnings.

Eftirfarandi upplýsinga er óskað frá Peder Elbæk Pedersen, pep@lvk.dk þjónustudýralækni SÍL og
þeirra tengilið við innflutningsbúin:




Staða bólusetninga á innflutningsbúum. Ekki er leyfilegt að flytja inn bólusett dýr.
Niðurstöður úr þeim sýnatökum sem óskað er eftir, sbr. skilyrði til innflutnings (sjá fyrri umsagnir).
Afrit skal berast Mast a.m.k. 7 dögum fyrir komu dýranna. Niðurstöður skulu fylgja dýrunum við
innflutning.

Dýraheilbrigðisyfirvöld (Födevarestyrelsen) senda svo vottorð með dýrunum sem er tekið við þegar
innflutningsskoðun fer fram.
Ábm útbýr umsögn og sendir á ANR. Öll gögn vegna samskipta og önnur gögn skv. vinnulýsingu
þessari skal vista undir málinu í málakerfi.

4. Undirbúningu
móttöku minka

Skoðunarskýrslur
málakerfi

4. Samskipti þarf að eiga við innflutningsaðila, héraðsdýralækna (HDL) SV-umdæmis og NV-umdæmis
vegna áætlaðrar tímasetningar innflutnings. Undirbúa þarf móttöku dýranna. Eftirlitsdýralæknir (EDL)
úr SV-umdæmi sér um móttöku ásamt SDL (ef viðkomandi hefur tök á) og hefur til þess tilheyrandi
gátlista (GAT-037).
Óskað eftir því að héraðsdýralæknir NV-umdæmis fari í úttekt á einangrunarbúi í samráði við
umsjónarmenn einangrunarbús í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 859/2002.

5. Móttaka minka

6. Einangrun

Gátlisti

Niðurstöður
skjalakerfi

5. EDL úr SV-umdæmi fer á Keflavíkurflugvöll, ásamt SDL (ef viðkomandi hefur tök á) og tekur á móti
minkunum. Notar gátlista (GAT-037) sem er svo vistaður í málinu.
6. Einangrun er að lágmarki 24 vikur. Nýtt mál er stofnað í skjalakerfi með innflutningsbú sem
viðskiptavin. Heiti máls verður “Einangrun minkar 20XX”, ef um fleiri innflutninga er að ræða á sama ári
fá þeir raðnúmer. Bréfalykill er 7.1.4 Loðdýr og SDL er ábyrgðarmaður. Á meðan einangrun stendur
berast reglulega krufninganiðurstöður frá Keldum. Þær eru vistaðar í málinu og færðar inn í yfirlitsskjal í
Excel í loðdýramöppu á V-drifi.
Einnig berast niðurstöður við lok einangrunar með plasmacytósurannsóknum.
7. Eftir að niðurstöður um plasmacýtósurannsóknir á minkum í einangrun hafa borist MAST sendir SÍL
umsókn um afléttingu sóttkvíar. ANR sendir MAST beiðni um umsögn um afléttingu sóttkvíar.

7. Aflétting sóttkvíar

T-póstur

SDL ber saman fjöldatölur: Fjöldi innfluttra minka, fjöldi sem hefur drepist í einangrun eða í flutningi og
fjöldi úr plasmacytósurannsóknum. Öllum krufningum skal vera lokið þegar mælt er með afléttingu
sóttkvíar.
Einnig skal fara yfir helstu mál sem komið hafa upp í innflutningi og einangrun, ef ástæða er til.
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