Nertsen

Inspectieresultaten 2017
De NVWA voert welzijnsinspecties uit op bedrijven waar nertsen
worden gehouden. De inspecteurs controleren of de bedrijven
voldoen aan de voorschriften uit het Besluit houders van dieren.

Resultaten welzijn
aantal bedrijven
aantal inspecties (aselect)
niet akkoord
akkoord
geen dieren

150
115
2
98
15

Hierin staan de regels voor het houden, huisvesten en verzorgen van
nertsen. Daarnaast inspecteert de NVWA op naleving van de Wet
verbod pelsdierhouderij.

Toelichting welzijn
Eén bedrijf had geen verplichte standaard werkwijze voor het doden
van nertsen. Bij een ander bedrijf voldeden de kooien niet aan de
voorwaarde dat ze geen scherpe (onder-)delen mogen hebben
waaraan nertsen zich kunnen verwonden. De niet akkoord
inspecties zijn afgedaan met een herstelbrief en een schriftelijke
waarschuwing.

Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. In deze wet staat dat pelsdierenhouders tot 1 januari 2024 onder
bepaalde voorwaarden mogen doorgaan met hun bedrijf. Uitbreiding van het bedrijf of een nieuw bedrijf starten is niet toegestaan.
Resultaten Wet verbod pelsdierhouderij
aantal bedrijven
aantal inspecties (deels select,
deels aselect)
niet akkoord
akkoord

Toelichting Wet verbod pelsdierhouderij
150
40

De niet akkoord inspectie had betrekking op het houden van meer
dieren dan toegestaan volgens de vergunning. Naar aanleiding van
deze inspectie is een proces verbaal opgemaakt.

1
39

Conclusie
De naleving van de welzijnsregels in de nertsenhouderij is met 98%
zeer goed te noemen. Ook met betrekking tot de Wet verbod
pelsdierhouderij is de naleving hoog.
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Aandacht voor stereotiep gedrag
De inspecteurs van de NVWA hadden bij de inspecties in 2017 extra aandacht voor stereotiep gedrag. Dit is langdurig en
herhaaldelijk vertoon van dezelfde gedragingen, met uitzondering van gedrag dat normaliter wordt vertoond tijdens het uur
voorafgaand aan het moment waarop de dieren worden gevoerd.
Het Besluit houders van dieren schrijft voor, dat de houder van nertsen o.a. registreert:
- het aantal nertsen dat in januari of februari op het bedrijf aanwezig was en stereotiep gedrag vertoont of een kale staartpunt
van ten minste 1 cm heeft
- de handelingen die zijn verricht om stereotiep gedrag of kale staartpunten te voorkomen of te verminderen.
Deze onderwerpen waren bij alle onderzochte bedrijven akkoord.
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