Viðbragðsáætlun – minkabú
Leiðbeiningar
Yfirlitsmynd
Teiknið einfalt yfirlit gripahúsa og merkið með tölustöfum mikilvæga staði. Þessir eru helstir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rafmagnstafla
Vatnsinntök (bæði heitt og kalt ef á við)
Slökkvarar fyrir ljós
Stjórnstöðvar fyrir rafmagnstæki (vatnsdælur, sköfur í skítarennum)
Slökkvitæki
Gaskútar
Eldsneytistankar
Fóðursíló
Staðsetning fóðurvélar
Staðsetning aflífunarbúnaðar fyrir einstök dýr

Dagleg verk - leiðbeiningar
Fóðrun
Hvernig er gjöfum í hverjum skála/röð háttað, hvaða kerfi þarf að velja á fóðurvélinni (prógrömm og
grömm)? Hafið leiðbeiningar um íblöndun vatns skýrar. Eru önnur íblöndunarefni (ammoníumklóríð
(vaxtarskeið) notuð eða lyfjagjöf?
Gerið einfalda lýsingu af fóðurkerfi á öllum skrefum sem framkvæma þarf við upphaf fóðrunar (þarf að jafna
út/taka af búrunum fyrir gjöf (hvernig?), þarf að stilla tölvuna, einstaklingsfóðrun)?
Ekki gleyma hrossum, hænum, köttum og hundum sem eru ekki eins augljós og framleiðslugripirnir á
bænum.
Hvernig er gáð að því hvort vatnskerfi virki rétt? Hvað er gert ef það er frost og hvernig er staðið að
affrystingu?

Heilsufar gripa
Í minkahúsum þarf að merkja við veik dýr og meðhöndla þar sem á við. Skrá þarf niður númer á röð og búr,
áverka/einkenni og pensilín ef á við. Dýrum með bein fast í munni þarf að sinna strax og fjarlægja beinið (t.d.
mynd/myndband til að sýna hvernig það getur litið út og hvernig það er tekið). Hvar er lyfjaskápur
staðsettur? Heilsufarsskráning þarf að vera á einum stað, yfirstandandi lyfjameðferðir þarf að klára og
mikilvægt að einfaldar leiðbeiningar fylgi.

Fóðurvél
Lýsið á einfaldan hátt hvernig fóðurvél er gangsett og notuð dagsdaglega.

Aðrir þættir/verkefni
Er rafstöð á búinu ef verður rafmagnsrof? Hvernig er hún tengd og gangsett?
Þarf að tæma rennur með sjálfvirkum sköfum eða handafli?
Lýsing á árstímabundnum verkefnum (pörun, goti, fráfærum, pelsun).

Símaskrá
Nauðsynlegt er að setja inn símanúmer hjá þeim aðilum sem hægt er eða nauðsynlegt getur verið að ná í,
t.d. dýralækni, nágranna eða til að sækja sér ráðgjöf varðandi fóðrun og skráningar í skýrsluhaldskerfi
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Dagleg verk - almennt
Fóðrun
Skáli og röð:

Læður (vetur):

Högnar (vetur):

Önnur dýr en pelsdýr:

Heilsufar gripa
Lyfjaskráning:

Fóðurvél
Gangsetning:
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Aðrir þættir/verkefni
Aðgerðir við rafmagnsrof:

Aðgerðir við frost í vatnskerfi:

Aðgerðir við pörun:

Aðgerðir við got:

Aðgerðir við fráfærur:

Aðgerðir við pelsun:
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Símaskrá
Neyðarlínan: ..................................................................................................................... ........ 112
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins veitir almenna ráðgjöf .............................................. 516-5000
Dýralæknir búsins:______________________________________________________________
Nágranni (nafn – númer):________________________________________________________
Rafvirki: ______________________________________________________________________
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Yfirlitsmynd af útihúsum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rafmagnstafla
Vatnsinntök (bæði heitt og kalt ef á við)
Slökkvarar fyrir ljós
Stjórnstöðvar fyrir rafmagnstæki (vatnsdælur, sköfur í skítarennum)
Slökkvitæki
Gaskútar
Eldsneytistankur
Staðsetning fóðurvél
Staðsetning fóðursíló
Staðsetning aflífunarbúnaðar fyrir einstaklingsdýr

