
i forbindelse med kursus vedrørende aflivning af 

Version 20.04.2021  

Kompetencebevis 

jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 1319 af 23. november 2018 om uddannelse m.v. af personer, 
der er ansvarlige for driften af minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte 
tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme.

Det attesteres herved, at 

Navn: 

Adresse: 

Cpr.nr.: 

Fødested- og land: 

Nationalitet:

har bestået afsluttende prøve den                                           

pelsdyr og  dermed forbundne aktiviteter. 

2. Det attesteres, at kompetencebeviset gælder for følgende pelsdyreart/arter og følgende aflivningsudstyr
(afkryds):

 Mink  Gas (Kulilte)  Slag i hovedet  Boltpistol

Gas (Kulilte)          Elektrisk strømChinchilla

 Gas (Kuldioxid) 

 Gas (Kuldioxid) 

          Boltpistol 

3. Det attesteres, at den afsluttende prøve har omfattet eksamination i de i aflivningsforordningens
bilag IV nævnte emner vedrørende aflivning af pelsdyr i forhold til den/de pelsdyreart(er), som
kompetencebeviset  omfatter 1.

4. Det attesteres, at kompetencebeviset gælder for udstyr svarende til udstyr omfattet af de i
aflivningsforordningens bilag IV nævnte emner vedrørende aflivning af pelsdyr i forhold til den/de
pelsdyreart(er), som kompetencebeviset omfatter.

Udsteder af kompetencebeviset: 

Dato og sted:

Navn: 

Adresse: 

Telefon og email: 

Underskrift og stempel: 

Kaniner Elektrisk strøm

Slag i hovedet

Slag i hovedet

 Anden/andre pelsdyrart(er)
  (Angiv dyreart og aflivningsmetode(r))

1 Aflivningsforordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på 
aflivningstidspunktet), bilag IV, Aflivning af pelsdyr, omfatter følgende emner, der skal eksamineres i: Praktiske aspekter i 
forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr, praktiske aspekter i forbindelse med bedøvelsesteknikker og kendskab til 
producentens anvisninger med hensyn til bedøvelsesudstyr, reservemetoder til bedøvelse og/eller aflivning, overvågning af 
bedøvelsens virkning og bekræftelse af, at døden er indtrådt samt grundlæggende vedligeholdelse og rengøring af udstyr til 
bedøvelse og/eller aflivning.
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