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Efnisyfirlit
• Reglugerð 1277/2014 um velferð minka
•
•
•
•

Ný lög
Bakgrunnur og vinnulag við reglugerðarsmíð
Breytingar
Nýjungar

• Umræður og spurningar

Lög nr 55/2013 um velferð dýra
• Felldu úr gildi
• Lög um dýravernd (15/1994)
• Lög um búfjárhald (103/2002)

• Markmið laganna: Stuðla að velferð
• Dýr séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka,
meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur,
• Geti sýnt sitt eðlilega atferli

§29-32 í lögum 55/2013: Aðbúnaður
• Meginlagastoð fyrir aðbúnaðarreglugerðum
• Tilgreinir lágmarkskröfur
•
•
•
•

Umhverfi
Hvíld og næring
Öryggi og heilbrigði
Eðlilegt atferli

• Aðferðir og útbúnaður
• Aðferðir, tæki og tól mega ekki vera andstæð velferð dýra
• Notuð
• Kynnt
• Dreift

Reglugerðaskrif
• Ráðuneytið skipar vinnuhóp með fulltrúum frá
Matvælastofnun, Dýraverndarsambandi Íslands og SÍL
(Sambandi íslenskra loðdýrabænda).
• Vinnulag:
• Sniðmát gert að uppsetningu allra reglugerða
• Eldri reglugerð skoðuð og gerð tafla yfir hluti sem þarf að bæta inn í, taka
út og breyta.
• Samanburður við nágrannaþjóðir (Danmörku, Noreg, Finnland) og þeirra
regluumhverfi.
• Farið yfir rannsóknir um velferð minka og aðbúnað
• Málamiðlanir
• Tillaga ásamt greinargerð send til ráðuneytis, desember 2013
• ANR sendir drög til umsagnar
• Breytingar frá ráðuneyti
• Útgáfa

Yfirlit yfir reglugerð 1277/2014
•
•
•
•
•
•
•
•

1. kafli Tilgangur, gildissvið og skilgreiningar.
2. kafli Úttekt og eftirlit.
3. kafli Meðferð og umsjá.
4. kafli Aðbúnaður.
5. kafli Önnur ákvæði.
Viðauki 1 Búrastærðir
Viðauki 2 Loftræsting o.fl
Viðauki 3 Mat á holdafari og Mat á sárum og áverkum

Helstu breytingar
• Öll uppsetning og tilgangur gömlu reglugerðarinnar
úrelt.
• Gildir ekki lengur fyrir refi, aðeins minka.
• Dæmi um breytingar: Öryggiskröfur vegna vörsluheldni
einfaldaðar.
165/2007

1277/2014

5. gr.
Aðgerðir ef vörsluheldni búa er
ófullnægjandi.
7. gr.
Varnir gegn því að dýr sleppi úr búum.
8. gr.
Öryggisráðstafanir.
15. gr.
Girðingar.

12. gr.
Varnir og handsömun.

Nýjung: Bannað að taka
minka upp á skottinu
eingöngu.

Nýjungar
• Stærsti hluti 3. kafla um meðferð og umsjá
• Geta, hæfni og ábyrgð (5. gr)
• Samræmt milli dýrategunda

• Eigið eftirlit og ákveðin krafa um lágmarkstíðni (6. gr.)
• ...bókhald um fjölda dýra, afdrif og heilsufar. Skráningar geymdar í 2 ár.

• Hreyfing, hvíld og þarfir (7. grein)
• ...fráfærur fyrst við 7 vikna aldur
• ...umhverfisauðgun umfram hálm fyrir allar búragerðir nema
toppsýlindrabúr sem talin eru veita dýrunum betra tækifæri til að kanna
umhverfi sitt ofan frá og veitir einnig afdrep þegar fleiri dýr eru í búri.
• ...afdrep fyrir læður með hvolpa
• Búrastærðir í viðauka I

Nýjungar
• Fóðrun og brynning (8. gr)
• Kröfur um lágmarks holdastig, við mat skal fara eftir viðauka III

• Sýningar o.þ.h (9. gr) og aðgerðir (10. gr)
• Ræktun og æxlun (11. gr)
• ...leitast við að rækta eiginleika gegn streitu.
• ...bann við notkun villiminka.

• Heilbrigði og forvarnir (13. gr)
• ...holdafar
• ...sár og áverkar
• Krafa um sjúkradeild

• Aflífun (14. gr)
• Búnaður til neyðaraflífunar stakra dýra

Nýjungar
• 4. kafli Aðbúnaður
• Aðbúnaður og húsakostur (15. gr)
• Búragerðir og gerð hreiðurkassa

• Lýsing, loftgæði og hljóðvist (16. gr)
• ...dagsbirta og eðlileg breyting á daglengd

• Slysavarnir (17. gr)
• Smitvarnir (18. gr)
• ...varnir gegn smiti erlendis frá
• ...umhverfi til varnar smiti með nagdýrum, skordýrum, fuglum
• ...aðstaða til þrifa á fótabúnaði og höndum eða hlífðarfatnaður

• Flutningur (19. gr)

Breytingar – Búrastærðir
165/2007

1277/2014 1277/2014

Eitt dýr

2.550 sm²

Eitt dýr

2.700 sm²

2.100 sm²

Læða með
hvolpa

2.550 sm²

Læða með
hvolpa fram
að fráfærum
Tvö ungdýr í
búri frá 20.
júlí til 15.
desember
Aukarými
fyrir hvert
ungdýr
umfram tvö
dýr
Lágmarkshæ
ð
Lágmarksbrei
dd

2.700 sm²

2.100 sm²

2.700 sm²

2.100 sm²

850 sm²

850 sm²

45 sm

45 sm

30 sm

30 sm

Lágmarksleng
d

90 sm

70 sm

Tvö
dýr/hvolpar
í búri

2.550 sm²

Auka rými
fyrir hvern
hvolp á
vaxtarskeiði

850 sm²

Hæð

45 sm

Lágmarks
breidd

30 sm

Lágmarks
lengd

70 sm

Brún súla: Ný hús
Græn súla: Hús
byggð fyrir gildistöku
1277/2014

Aðrar breytingar í viðaukum
• Búragerðir;
• ...þráður – lágmarks þykkt og möskvastærð nets
• ...leyfileg búr fyrir stök dýr – toppsýlindrabúr, smærri læðubúr:
• Í húsum sem eru í notkun sem minkabú, byggð fyrir 1. janúar 2008 er heimilt
að nota búr 1.800 sm² að flatarmáli (30 x 60 sm) fyrir stakar fullorðnar læður.
Í slíkum búrum er leyfilegt að hafa 2,0 mm þykkan þráð í botnneti búra.
Óheimilt er með öllu frá gildistöku reglugerðarinnar, að nota búr sem eru
minni en 1.800 sm² að botnflatarmáli eða 30 sm að breidd og 60 sm að
lengd.

• Sólarlag: Allt minna en 70x30 bannað eftir árið 2020.

• Holdafar og sár og áverkar
• Myndir og viðmiðun um holdafar, sbr. aðrar dýrategundir
• Mat á sárum og áverkum, samráð við dýralækna
• Aflífun við beinbrot og lömun

Takk fyrir!
www.mast.is

