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Reglugerð nr. 135/2015 um velferð alifugla 

• Fellur úr gildi reglugerð nr. 251/1995 um aðbúnað og 
sjúkdómavarnir á alifuglabúum og 
útungunarstöðvum, með síðari breytingum. 

• Við brottfall reglugerðar nr. 251/1995 var einnig birt 
ný reglugerð nr. 136/2015 um sóttvarnarstöðvar fyrir 
alifugla 

• Engin ákvæði um matvælaöryggisþættir og meðferð 
neyslueggja. 

Ákvæði um meðferð og umhirðu 

aðbúnað 

sjúkdómavarnir 



Nýmæli: gildissvið og eftirlit 

• I. Kafli: Tilgangur, gildissvið og skilgreiningar 
• Reglugerðin tekur til allra sem halda alifugla, hvort 

sem það er eitt eða fleiri 

• Nýjar orðskýringar og breytingar 

• II. Kafli: Úttekt og eftirlit 
• Skilgreining á úttektarskyldu alifuglahaldi (viðauki I) 

• Engin leyfisskylda – er einungis háð matvælaöryggi, 
ekki velferð 

 



Nýmæli: III. Kafli: Meðferð og umhirða 

• 4. grein: Þekking og hæfni umráðamanna 
• Kröfur til allra sem halda alifugla 

• Kröfur til umráðamanna tilkynningaskylds 
alifuglahalds 

• 5. grein: Eigið eftirlit með kjúklingum og 
alifuglum í uppeldi 2 svar á dag. 

• 7./8. grein: Sýningar á alifuglum 

• 9. grein: Aðgerðir 
• Goggstýfing bönnuð nema í undantekningatilfellum, 

skv. ráðleggingu dýralæknis og vegna velferðar 
fuglahópsins, skv. viðauka II. 

 



Nýmæli: III. Kafli: Meðferð og umhirða, frh. 

• 11. grein: Handsömun og tínsla 

• 16. grein: Lýsing 
• Nægileg til að fuglarnir geti haft yfirsýn yfir umhverfi 

sitt og sinnt eðlilegu atferli 

• Varphænur: minnst 8 klst. myrkur á dag. 

• Kjúklingar: Lágmark 20 lux, lágmark 6 klst. myrkur 

• 18. grein: Útivist 

• 19. grein: Viðvörunarbúnaður og vararafstöð 

• 20. grein: Smitvarnir á tilkynningaskyldum 
búum 



Nýmæli: Varphænur (stofnfuglar) 

• Notkun hefðbundinna búra bönnuð eftir 31. 
desember 2021 (7 ár). 

• Ákvæði um aðbúnað í lausa- 
gönguhúsum: - Pallakerfi 
   - Útisvæði 

• Ákvæði um aðbúnað í húsum 
með innréttuðum búrum 

• Undirburður til sandböðunar 

• Setprik 

 

 

 

 



Nýmæli: Kjúklingar 

• 28. grein: Þéttleiki að hámarki 33 kg 
líkamsþunga/m2 aðgengilegs gólfsvæðis. 

• 29. grein: Undanþága fyrir aukinn þéttleika allt 
að 39 kg /m2. 

 

 

 

 

• Dritbruni 

 
• Hámarks dauðsföll 
• Dritbruni 
• Engin frávik við úttektir Mast 
• Skráningar 
• Loftræsting 
• Teikningar og lýsingar á húsi og 

búnaði 
 

Vægt 
1. Aðvörun 

2. Lækkun um 1 kg/m2 

3. Lækkun um 2 kg/m2 

Alvarlegt 1. Lækkun um 3 kg/m2 

2. Lækkun um 3 kg/m2 



Takk fyrir! 

www.mast.is 


