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Reglugerð nr. 1276/2014 um velferð svína
• Reglugerð nr. 353/2011 um aðbúnað og heilbrigði
svína, ásamt síðari breytingum, fellur úr gildi

• I. Kafli: Tilgangur, gildissvið og skilgreiningar
• II. Kafli: Úttekt og eftirlit
• III. Kafli: Meðferð og umsjá
• IV. Kafli: Aðbúnaður
• V. Kafli: Önnur ákvæði
• Viðaukar

Nýmæli
• I. Kafli: Tilgangur, gildissvið og skilgreiningar
• Reglugerðin tekur til allra sem halda svín, hvort sem það er eitt eða fleiri
• Nýjar orðskýringar og breytingar, m.a. á legurými (10%)

• II. Kafli: Úttekt og eftirlit
• Tilkynninga- og úttektarskylt svínahald (viðauki I: > 2 fullorðin/> 20 grísi)
• Engin leyfisskylda – er einungis háð matvælaöryggi, ekki velferð

Nýmæli
• III. Kafli: Meðferð og umsjá
•
•
•
•

Grunnþekking á þörfum og umönnun svína, aukin krafa tiltekins svínhalds
Skráningar (í 2 ár)um fjölda, afdrif dýra, meðhöndlun og sjúkdóma
Tími á gotbás lengdur frá 7 dögum í 28 daga eftir got
Ný grein um handsömun, rekstur og flutning
• Notkun tækja sem sem gefa frá sér rafstuð bönnuð

• Ný grein um aflífun
• Mikilvægi blóðgunar

• Ný grein um þjálfun, sýningar og keppni
• Koma í veg fyrir álag, ótta og streitu

• Áhersla á forvarnir
• Legu- og bógsár, sníkjudýr og aðrir sjúkdómar, klaufhirða o.fl.

Nýmæli
• IV. Kafli: Aðbúnaður
• Lýsing: Birtan fylgi sólahringnum
• Ný grein um útivist og skjól

• V. Kafli: Önnur ákvæði
• Ákvæði til bráðabrigða
• Frestur til 1. júlí 2015 – úrbótaáætlun og kostnaðarmat til MAST
• Frestur til 1. júlí 2025 – hámarksfrestur
• Frestur til 1. janúar 2016 – básar sem þrengja ekki um of að gyltunum

Nýmæli
• Viðaukar
• Viðauki I: Tilkynninga- og úttektarskylt svínahald
• Viðauki II
• Leyfður aukinn þéttleiki hjá eldisgrísum (21-110 kg), hlutfall legurýmis eykst
• Leyfður aukinn þéttleiki hjá gyltum sem haldnar eru í litlum hópum í
lausagöngu
• Stía fyrir einn gölt fer úr 5 m2 í 6 m2
• Gotstía fer úr 4,5 m2 í 6 m2
• Básabreidd fyrir unggyltur fer úr 65 cm í 60 cm
• Ekkert um lágmarks eða hámarks hitastig eða rakastig

• Viðauki III
• Holdafarsstigun
• Mat á bógsári
• Beiting skotvopna við deyfingu og aflífun

Takk fyrir!
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