Leiðbeiningar

Skilyrði fyrir blóðtöku úr fylfullum hryssum
1. Blóðtaka er aðeins heimil á starfsstöðvum/bæjum sem uppfylla eftirtalin skilyrði:
a. Hrossahald til blóðtöku hafi verið tilkynnt Matvælastofnun
b. Ekki hafi komið upp alvarleg frávik vegna dýravelferðar við hrossahald á starfsstöðinni á
undangengnu ári
2. Listi yfir fyrirhugaða blóðtökubæi skal hafa borist Matvælastofnun fyrir 1. maí ár hvert. Þó má bæta
einstökum aðilum á listann sem uppfylla framangreind skilyrði
3. Almennar kröfur til blóðtöku úr fylfullum hryssum:
a. Einungis dýralæknar með gilt starfsleyfi á Íslandi hafa leyfi til að annast blóðtökuna.
Umráðamanni er þó heimilt að taka sýni úr hryssunum til að ákvarða upphaf blóðtöku með
sérstöku nálakerfi eftir tilsögn dýralæknis
b. Dýralæknum er skylt að staðdeyfa stungustaðinn og skrá notkun staðdeyfilyfs í gagnagrunninn
Heilsu
c. Aldrei má taka meira en 5 lítra af blóði vikulega úr hverri hryssu og að hámarki í 8 vikur
d. Blóðtöku skal lokið fyrir 5. október ár hvert
e. Aðeins má taka blóð úr hryssum sem náð hafa fjögurra vetra aldri (verða 4 vetra á árinu)
f. Hryssurnar skulu vera án sjáanlegra sjúkdómseinkenna, í góðum holdum (holdastigun 3,5-4,5) og
vel hirtar að öllu leyti
g. Hver dýralæknir má ekki hafa fleiri en 4 hryssur í blóðtöku samtímis (4 blóðtökubásar)
h. Ekki skulu vera fleiri en 100 hryssur með folöldum í hverjum blóðtökuhópi
i. Aðstaða til blóðtöku skal vera þannig að ekki skapist hætta á að hryssur og folöld verði fyrir slysi
j. Tryggt skal að hryssurnar hafi aðgang að vatni og salti strax eftir blóðtökuna
k. Gætt skal að velferð hryssnanna við rekstur í rétt og við blóðtökuna með nærgætinni umgengni og
uppbindingu
l. Ef blóðtakan veldur hryssu þjáningu eða ógnar velferð hennar skal dýralæknirinn umsvifalaust
hætta blóðtöku á viðkomandi hryssu.
m. Ef hryssa slasast eða veikist skal hún meðhöndluð án tafar. Ef ekki er hægt að meðhöndla eða
bæta líðan hryssunnar skal hún aflífuð
n. Hryssurnar skulu haldnar á góðu beitilandi með aðgangi að góðu vatni og salti
4. Virkt innra eftirlit skal vera með eftirfarandi atriðum og gögn þar að lútandi aðgengileg við eftirlit
Matvælastofnunar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Skrár yfir hryssur í blóðtöku á hverjum blóðtökubæ skulu vera tiltækar á blóðtökustað
Allar hryssur skulu vera grunnskráðar í WorldFeng og örmerktar
Ábyrgðarmaður hrossahaldsins skal vera skráður umráðamaður hryssnanna í WF
Skráning á öllum slysum og dauðsföllum sem verða hjá blóðtökuhryssum og folöldum
Mælingar á blóðrauða eða blóðkornahlutfalli á marktæku hlutfalli hryssanna annað hvert ár
Þeir sem að blóðtökunni koma skulu fá skriflegar leiðbeiningar um sérstaka tilkynningarskyldu
allra þeirra sem hafa afskipti af dýrum sbr. 9. gr. laga um velferð dýra. Tilkynna skal
Matvælastofnun ef: grunur er um slæma meðferð, aðbúnað, fóðrun (holdafar) og ef merkingar
hrossa eru ekki með fullnægjandi hætti (skráningar og örmerkingar)

5. Skila skal árlega til Matvælastofnunar skýrslu um fjölda blóðtökuhryssna deilt á starfsstöðvar sem og afföll
skv. lið 4. d. og mælingum skv. lið 4. e.
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