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Ýmis nýmæli eru í reglugerðinni
• Öll ný fjós skulu vera lausagöngufjós og eftir
31.des.2034 er óheimilt að binda kýr á bása
• Eftir 31.des.2024 skulu öll fjós hafa burðarstíu
• Gerð er krafa um getu, hæfni og ábyrgð –
sérstaka þekkingu nautgripabænda í formi náms
eða reynslu
• Skylt er að venja nautgripi við umgengni við
menn, bæði utan- og innandyra
• Skylt er að tryggja öllum nautgripum, nema
graðnautum beit á grónu landi í 8 vikur hið
minnsta á sumrin

Ýmis nýmæli – frh.
• 5. gr. Í lausagöngufjósum skal færa kýr um burð, sjúka
eða meidda gripi í sérstaka sjúkrastíu með þurru,
hreinu og mjúku undirlagi
• 7.gr. Tryggja skal kálfum broddmjólk strax e. fæðingu.
• Allir gripir skulu hafa nægan aðgang að hreinu og
ómenguðu drykkjarvatni – líka smákálfar
• 9. gr. Við sársaukafulla aðgerð skal deyfa eða svæfa –
og gefa verkjastillandi meðferð
• Dýralæknum einum er heimilt að setja hring í gegnum
miðsnesi, fjarlægja horn og gelda nautgripi
• 12 gr. Gripaflutningamenn skulu alla jafna ekki koma
inn í rými þar sem gripir eru haldnir – smitvarnir.

Ýmis nýmæli – frh.
• 13. gr. Skylt er að aflífa alvarlega veika/slasaða
nautgripi eins fljótt og auðið er ef viðeigandi
læknismeðferð er ekki möguleg og tilkynna MAST um
aflífunina samdægurs.
• 16. gr. Slysavarnir. Sjálfvirkur tækjabúnaður á að vera
þannig útbúinn og staðsettur að hann geti ekki valdið
slysum á dýrum. Aðgát við tæmingu/upphræringu
mykjugeymslna. Rýmingarleiðir skulu vera greiðfærar
og stíur skal vera hægt að opna án þess að nota
verkfæri. Skemmdir á gólfum og innréttingum skal laga
tafarlaust svo af þeim stafi ekki slysahætta. Ekki mega
vera svo stór op á gólfum að kálfar geti fallið niður um
þau.

Ýmis nýmæli – frh.
• 17. gr. Gripir skulu geta leitað skjóls fyrir veðrum. Að
vetri skal skjól vera gripahús eða skýli sem tekur mið af
þörfum gripanna.
• fyrir hendi skal vera aðstaða til að handsama gripi.
• fyrir hendi skal vera aðstaða innanhúss til að hlúa að veikum/slösuðum
gripum.

• á tímabilinu 15. okt til 15. maí skal líta eftir gripum á útigangi daglega og
þeim skal tryggt nóg fóður og stöðugur aðgangur að drykkjarvatni

Skilyrði fyrir básafjós
Eftirfarandi skilyrði fyrir básafjós skulu vera uppfyllt fyrir
1. okt. 2016.
1. Básalengd skal vera að lágmarki 140 sm. og básbreidd
110 sm.
2. Herðakambsslá skal ekki vera lægri en 135 sm.
3. Opnir flórar skulu ekki vera dýpri en 25 sm.
4. Hæð fasts jötukants frá básgólfi skal vera að hámarki
20 sm.
5. Átsvæði skal vera að minnsta kosti 5 sm. hærra en
það gólf sem gripir standa á.
6. Breidd teina í flórristum að lágmarki 16 mm,
rifubreidd skal að hámarki vera 36 mm.

Takk fyrir!
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