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...frá heilbrigði til hollustu

Nýjar reglur um velferð alifugla
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur gefið út
reglugerð um velferð alifugla.
Reglugerðin stuðlar að bættum
aðbúnaði og umhirðu alifugla í
samræmi við ný lög um velferð
dýra. Boðaðar eru töluverðar
breytingar á varphænuhaldi, notkun
hefðbundinna búra fyrir varphænur
verður bönnuð að sjö árum liðnum,
ný ákvæði eru um varphænur í
lausagönguhúsum og strangari
kröfur eru gerðar frá því sem nú
er varðandi velferð kjúklinga.
Ný reglugerð nr. 135/2015 um
velferð alifugla hefur þegar tekið
gildi og leysir af hólmi 20 ára gamla
reglugerð nr. 251/1995 um aðbúnað
og sjúkdómavarnir á alifuglabúum
og útungunarstöðvum. Undanfarna
áratugi hafa verið gerðar
umfangsmiklar rannsóknir erlendis
á velferð varphæna og kjúklinga
sem leitt hafa af sér strangari kröfur
til alifuglaeldis í nágrannalöndum

okkar, en Ísland dregist aftur úr að
sama skapi. Á þetta sérstaklega við
um búrahald varphæna en þegar
fyrri reglugerð var sett árið 1995
voru varphænur hérlendis nær
eingöngu haldnar í hefðbundnum
óinnréttuðum búrum. Með
gildistöku nýju reglugerðarinnar
verður óheimilt að nota þessi
búr eftir 31. desember 2021, en
í öðrum löndum í Evrópu hefur
notkun þessara búra verið bönnuð
frá ársbyrjun 2012. Erlendis hafa
verið þróuð innréttuð búr sem
eru stærri en hefðbundin búr og
í þeim eru setprik, varpkassar,
aðstaða til sandböðunar og búnaður
fyrir fuglana til að slípa klær
sínar, allt til þess fallið að auka
möguleika varphæna á að sýna
sitt eðlilega atferli. Reglugerðin
gerir lágmarkskröfur til þessara
búra, en þær eru í samræmi við
kröfur innan ESB og annarra
aðildarlanda EFTA. Önnur nýmæli

varðandi velferð varphæna eru að
nú eru gerðar lágmarkskröfur um
varphænur þar sem þær eru haldnar
í lausagönguhúsum, en engin
ákvæði voru um slíkt dýrahald í
eldri reglugerð.
Að fyrirmynd annarra
Norðurlanda er skilgreint í nýju
reglugerðinni hvernig bregðast
skuli við dritbruna á fótum alifugla.
Dritbruni er það kallað þegar sár
myndast á gangþófum kjúklinga
í eldi og orsakast oftast af of
rökum undirburði. Best er að skoða
útbreiðslu dritbruna við slátrun
fuglanna og skilgreinir reglugerðin
hvernig eigi að meta þessa áverka
og hver viðbrögðin eigi að vera, allt
eftir alvarleika og tíðni áverkanna.
Framleiðanda ber að bregðast
strax við með bættri umhirðu,
en við endurtekinn dritbruna ber
honum að minnka fjölda fugla sem
settir eru í kjúklingahúsið. Þetta
fyrirkomulag hefur gefist vel í

nágrannalöndum okkar, það er
auðvelt í framkvæmd, eftirfylgni
verður skýr og þannig verður hægt
að koma í veg fyrir síendurtekinn
dritbruna. Reglugerðin setur einnig
nýjar kröfur um hámarksþéttleika
í kjúklingaeldi. Áður var heimilt
að halda allt að 19 kjúklinga
á hverjum fermetra gólfflatar
sem samsvarar til um 39-40 kg
líkamsþunga/m2. Leyfilegur
þéttleiki í nýju reglugerðinni er 33
kg/m2 gólfflatar. Matvælastofnun
verður þó heimilt að leyfa aukinn
þéttleika, allt að 39 kg/m2 að
uppfylltum tilteknum skilyrðum
sem eru auk dritbruna, ákveðin
loftræsting, stjórnun á hitastigi í
eldishúsinu og tiltekin hámarks
afföll í eldi. Þannig getur
Matvælastofnun aðeins leyft

fyrirmyndar framleiðendum leyfi
til að hafa sama þéttleika og tíðkast
hefur hjá öllum undanfarin ár.
Samkvæmt reglugerðinni verður
óheimilt að goggstýfa alifugla. Þó
er heimilt að framkvæma þessa
aðgerð í undantekningartilfellum
á kalkúnahænum og varphænum
að því gefnu að dýralæknir mæli
með því og að það stuðli að
bættri velferð fuglanna. Þetta eru
strangari skilyrði en þekkist í þeim
löndum þar sem goggstýfing er
heimil.
Áfram eru gerðar strangar kröfur
um smitvarnir á alifuglabúum, til
að koma í veg fyrir að sjúkdómar
berist inn í búin og á milli búa.
Brigitte Brugger,
dýralæknir alifuglasjúkdóma

Utan úr heimi

Olivia Newton-John
hvetur til skógræktar
Leikkonan Olivia NewtonJohn, sem gerði garðinn
frægan sem Sandy í
kvikmyndinni Grease,
er áhugamanneskja
um skógrækt og mun
hafa plantað þúsundum
trjáplantna á landareign
sinni í Ástralíu.
Olivia hefur nú gengið
skrefinu lengra og
ákveðið að ljá evrópsku
trjáplöntunarverkefni
lið. Verkefnið er hugsað
þannig að skólabörn í
álfunni fá að minnsta kosti
eitt tré til að gróðursetja.
Bristol á Bretlandseyjum er
fyrsta borgin til að hleypa
verkefninu af stokkunum. Olivia Newton-John.
Í kynningu vegna verkefnisins framtíðinni geti þau með stolti bent
segir að hugmyndin á bakvið að á tré og sagt að þau hafi plantað því
láta skólabörn planta út trjám sé að í út.
/VH

Líftækni – erfðabreyttar örverur gegn mengun og sjúkdómum:

Lífrænar mengunarætur
Búið er að þróa með erfðatækni
örverur sem nærast eingöngu
á gerviefnum sem ekki finnast
í náttúrunni. Vonast er til að
lífverurnar geti nýst í baráttunni
við mengun.
Hugmyndin að baki þróun
örveranna er að hægt sé að nota
þær til að hreinsa menguð svæði
og að eftir að efnið sem þær lifa á
er uppurið drepist þær.
Erfðabreyttar örverur leika í dag
stórt hlutverk í framleiðslu á margs

konar efnasamböndum, lyfjum og
mjólkurvörum. Þessi tækni hefur nú
verið þróuð í þá átt að erfðabreyta
örverum þannig að þær nærist á
ákveðnum efnum. Vonast er til að í
framtíðinni verði hægt að nota slíkar
verur til að hreinsa upp olíuleka og
eitruð efnasambönd sem kunna að
berast út í náttúruna.
Sé rýnt enn lengra inn í
framtíðina er hugsanlegt að þróa
megi örverur sem blanda má við
drykkjarvatn og þannig koma í veg

fyrir sjúkdóma. Margir hafa komið
fram og gagnrýnt rannsóknirnar
harðlega og segja óðs manns æði
að ætla að sleppa áður óþekktum
lífverum út í náttúruna í von um að
þær geti ekki þrifist nema á einu
efni.
Gagnrýnin byggist meðal annars
á þeirri staðreynd að örverur geta við
vissar aðstæður skipst á erfðaefni
við aðrar gerðir örvera og þannig
stökkbreyst og aðlagast umhverfi
sínu.
/VH

Harðgerðar rússneskar kýr:
Hafna verksmiðjubúi fyrir 24.500 svín:

Fnykurinn ástæða höfnunar
– átti að rísa við þétt við íbúðabyggð
Umhverfisyfirvöld í Derbyskíri í Bretlandi hafa neitað
svínakjötsframleiðandanum
Midland Pig Prooducers
um leyfi til að byggja 24.500
verksmiðjusvínabú skammt frá
íbúabyggð.
Íbúar í Derby-skíri anda léttar eftir
að byggingu risasvínabús í 100 metra
fjarlægð frá íbúabyggð og 250 metra
frá fangelsi skírisins var hafnað. Í
umsögn vegna höfnunarinnar segir

að fnykurinn sem fylgir slíku risabúi
væri hrein árás á lyktarskyn íbúanna
í nágrenninu.
Í umsögninni segir einnig að
Midland Pig Prooducers hafi ekki
með nokkru móti tekist að sýna
fram á að fyrirtækið gæti heft
lyktarmengunina sem fylgdi svo
stóru búi. Auk þess sem gríðarlega
mikið af lífrænum úrgangi frá búinu
gæti orðið til vandræða þrátt fyrir
góð áform.
/VH

Kreppukýr sem lifa á nánast engu
Rússneskt nautgripakyn sem
kallast Aita gæti átt eftir að koma
sér vel í efnahagsþrengingunum
sem herja að Rússlandi.
Kynið sem kemur frá Kalmykia
er framræktað til að þola svipaðar
aðstæður og kameldýrin sem ráfa
um steppur héraðsins. Kalmykia er
í Suður-Rússlandi, liggur að hluta til
við Kaspíahaf og er eina landið sem
landfræðilega telst til Evrópu þar
sem búddismi eru þjóðartrúarbrögð.
Aita-nautgripirnir eru sagðir þola
að svelta í langan tíma og lifa á litlu
sem engu eða því sem þeir ná að naga

undan snjónum á veturna. Gripirnir
geta lifað lengi á eigin fituforða og
þrátt fyrir að falla í vigt geta kýr fætt
kálfa og mjólka furðu lengi. Gerð
fitu í holdi þeirra er sagt gera kjötið

einstaklega bragðgott.
Kreppukýrnar, eins og þær eru
kallað í heimalandinu, eru sagðar
geta bætt á sig við ótrúlega þröng
skilyrði og lifað góðu lífi þar sem
önnur kúakyn eins og Limousin
mundu steindrepast.
Um þessar mundir leggja Rússar
mikla áherslu og fjármagn og
kynbætur búfjárstofna meðal annars
vegna innflutningsbanns þeirra
á landbúnaðarvörum frá Noregi
og löndum Evrópusambandsins.
Boðorð dagsins er aukin framleiðsla
innanlands.
/VH

