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 Tímamót í dýravelferð 

Hvanneyri 

 23. febrúar 2015 



25 February 2015 

• Tímabilið frá því gripurinn/dýrið fer frá bænum og 
þar til aflífun er lokið. 

 

•Drög að reglugerð um flutninga búfjár (drög frá 
04.feb 2014) 

•Reglugerð ráðsins (EB) nr 1099/2009, um vernd 
dýra við aflífun 

 

 
 

 
Sláturhúsið og dýravelferð 
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Drög að reglugerð um flutning búfjár 
 
 

 
• Óheimilt er að flytja dýr lengur en 8 tíma í landflutningum 
• Tryggja skal að dýrin geti staðið, lagst , legið og reist sig 

eða rétt úr sér með eðlilegum hætti 
• Fóðri skal haldið frá dýrum síðustu tvær klukkustundir fyrir 

flutning 
• Flutningabílstjóri þarf leyfi frá Matvælastofnun 
• Samþykkt á flutningstækjum 
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Drög að reglugerð um flutning búfjár 

 

• Særð dýr og dýr sem eru veikburða eða bera 
sjúkdómseinkenni, eru ekki fær til flutnings og sérstaklega ef : 

• Þau geti ekki hreyft sig af eigin rammleik án sársauka og 
geta ekki gengið óstudd 

• Þau eru með djúp opin sár 

• Þunguð kvendýr og 90% eða meira af áætluðum 
meðgöngutíma er liðinn, eða kvendýr sem hafa eignast 
afkvæmi innan 7 daga 

• Nýfætt ungviði þar sem naflastrengur er ógróinn 

• Grísir yngri en þriggja vikna, lömb yngri en eins vikna og 
kálfa og folöld yngri en 10 daga, nema dýrin séu flutt 
skemmra en 100 km vegalengd 
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Reglugerð ráðsins (EB) nr 1099/2009,  
um vernd dýra við aflífun 

 
• Sláturhúsið hafi skriflegt verklag um alla þætti er snúa 

að velferð dýranna 
-verklag um aflífun, verklag um flutning sláturdýra, verklag um dvöl í 
réttinni, verklag um viðhald á aflífunarbúnaði, verklagsregla um 
dýravelferðarfulltrúa m.m 

• Allir þeir starfsmenn sem meðhöndla lifandi dýr í 
sláturhúsinu þurfa sérstakt hæfisskírteini 

-Starfsmenn sem vinna:  í réttinni,  við skorðun dýrs, deyfingu, mat á 
skilvirkni deyfingar, upphengi og blóðtæmingu 
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Reglugerð ráðsins (EB) nr 1099/2009,  
um vernd dýra við aflífun 

 
 

• Auk þess dýravelferðarfulltrúi-stærð sláturhúsa 
 

• Mikilvægi þjálfunar og fræðslu velferðarfulltrúanna. 
• Getur verið flókið að mæla meðvitunarleysi og sárskaukaskyn 

hjá dýrum   
 

• Aðkoma Matvælastofnunar mikilvæg í þessu samhengi 
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Reglugerð ráðsins (EB) nr 1099/2009,  
um vernd dýra við aflífun 

• Aðstaða og aðbúnaður í sláturhúsréttinni 
• Muna þetta eru nýjar aðstæður fyrir gripinn/dýrið, lykt, hljóð, dýrahópurinn 

m.m 

• Gólf, loftræsting,  aðskilnaður milli gripa,  þættir sem valda stressi/hræðslu 

• Dýr sem ekki er búið að slátra innan tólf klukkustunda eftir 
komu þeirra, skal fóðra og  gefa þeim síðan takmarkað magn 
fóðurs með viðeigandi millibili 

• Mjólka skal mjólkurkýr á a.m.k 12 tíma fresti 

• Dýravelferð-heilnæmi/öryggi matvælanna 
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Dýravelferð - Hráefni - Gæði 

 

• Hreinleiki gripa 
• Skítugir gripir –dýravelferð 
 

• Skítugir gripir hafa áhrif á gæði vörunnar -
geymsluþol og öryggi 

 

• Sýrustig í kjöti 
• Stress/streita á flutningleið eða í 

sláturhúsréttinni skiptir miklu máli 
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Dýravelferð – Hráefni - Gæði 
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Dýravelferð 

 

• Ábyrgð sláturhússins að hafa 
eftirlit með velferð sláturdýra 

• Flutningsbílarnir 

• Sláturhúsréttin 

• Aflífun 

• Aðrir þættir er snúa að 
aðbúnaðir og meðferð á búinu? 
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Bætt dýravelferð-þurfum að vera tilbúin til að hugsa í lausnum. 
Takk fyrir 

 


