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Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Þar sem náttúruhamfarir gera 
oft ekki boð á undan sér, þurfa 
dýraeigendur að gera áætlanir 
um skyndileg viðbrögð við 
mismunandi vá og undirbúa 
aðstæður eftir því sem kostur er, 
með það að markmiði að koma í 
veg fyrir slys og aðrar þjáningar 
dýranna. 

Sér í lagi á þetta við um aðstæður 
sem valda því að eigendur gætu 
þurft að yfirgefa dýrin í skyndi. 
Við gerð viðbragðsáætlana þurfa 
eigendur að velta fyrir sér hvernig 
þeir telja að dýrunum sé best borgið 
miðað við tilteknar aðstæður, s.s. 

hættu á flóði, öskufalli, ofsaveðri 
o.s.frv. og gera ráðstafanir í
samræmi við það. Jafnframt þurfa
þeir að tryggja eftir föngum að til
staðar sé nauðsynlegur búnaður
fyrir eigið öryggi og dýranna.

Dýraeigendur þurfa einnig 
að íhuga hvort aðrir geti sinnt 
dýrunum ef þeir sjálfir eru ekki í 
stakk búnir til þess. Til að auðvelda 
björgunarsveitum eða öðrum 
ókunnugum umhirðu dýranna, ætti 
hver og einn dýraeigandi að leitast 
við að hafa eftirtaldar upplýsingar 
uppfærðar og sýnilegar á staðnum 
á hverjum tíma: 

1. Nöfn, heimilisföng og síma-
númer þeirra sem þekkja best
til.

2. Upplýsingar um hvar finna
megi lista yfir dýrin með
númerum og/eða öðrum ein-
kennum.

3. Upplýsingar um veikindi dýra,
burði og aðra mikilvæga þætti.

4. Upplýsingar um fjölda dýra
og staðsetningu þeirra í húsum
og beitarhólfum

5. Kort yfir hús og beitarhólf.

6. Leiðbeiningar um helstu
verk, s.s. fóðrun og mjaltir.

7. Upplýsingar um fóður, s.s.
staðsetningu og birgðir.

8. Upplýsingar um stjórnun
mikilvægs tækjabúnaðar,
s.s. mjalta-, fóður- og
loftræstikerfis, vararafstöðvar
o.s.frv.

Einstaklingsmerkingar dýra eru 

mikilvægar í þessu sambandi, 
meðal annars með tilliti til 
umönnunar og til að koma dýrum 
sem lent hafa á flækingi til síns 
heima.

Matvælastofnun hefur nýlega 
uppfært viðbragðsáætlun sína og 
er hana að finna í gæðahandbók, 
sem er aðgengileg á heimasíðu 
stofnunarinnar, en hún tekur aðeins 
til þeirra þátta sem felast í hlutverki 
stofnunarinnar.

Á yfirstandandi sláturtíð hafa 
eftirlitsdýralæknar Matvæla-
stofnunar orðið varir við 
vöðvasull í sauðfé frá nokkrum 
bæjum og hefur greining verið 
staðfest af sérfræðingum á 
Tilraunastöð HÍ að Keldum. 

Um er að ræða aukna tíðni og 
gæti ástæðan verið misbrestur 
á bandormahreinsun hunda. 
Vöðvasullur er ekki hættulegur 
fyrir fólk en veldur tjóni vegna 
skemmda á kjöti og hugsanlega 
óþægindum fyrir féð.

Vöðvasullur er lirfustig 
bandormsins Taenia ovis, sem 
lifir í hundum og refum. Um er 
að ræða blöðrur sem finnast í 
vöðvum sýktra kinda. Vöðvasullur 
greindist fyrst hér á landi í lömbum 
árið 1983 og á árunum fram til 
1990 sást töluvert af honum en 
síðan hafa aðeins fundist stök 
tilfelli. Nú hafa aftur á móti greinst 
fleiri tilfelli en vant er og því vill 

Matvælastofnun vekja athygli á 
þessu. Ástæður aukinnar tíðni 
gætu verið að misbrestur hafi 
orðið á bandormahreinsun hunda 
eða að bandormurinn geti leynst 
í refum. 

Vöðvasullsbandormurinn 
smitar ekki fólk en sullirnir valda 
skemmdum á kjöti og að öllum 

líkindum vanlíðan fyrir sýkt 
fé. Annar og verri bandormur, 
s u l l v e i k i b a n d o r m u r i n n 
(Echinococcus granulosus) 
hefur ekki greinst í sauðfé 
hér á landi síðan árið 1979 og 
ormahreinsun hunda vegna hans 
hefur verið lögboðin í áratugi. 
Hundaeigendum er enn skylt að 

láta ormahreinsa hundana sína 
árlega, sbr. 57. grein reglugerðar 
um hollusthætti nr. 941/2002 og 
vill Matvælastofnun brýna fyrir 
hundaeigendum að sinna þessari 
skyldu sinni. Þetta á við um alla 
hunda, hvort sem er í sveit eða 
þéttbýli. Ormahreinsun hunda 
þar sem búrekstur er, skal fara 
fram að lokinni aðalsláturtíð eða 
í síðasta lagi í desember ár hvert. 
Það skal tekið fram að smitið 

viðhelst fyrir lífstíð í sýktu fé og 
því er mikilvægt að sjá til þess 
að hundar komist ekki í eða séu 
fóðraðir á hráu kjöti. Jafnframt 
vill Matvælastofnun beina þeim 
tilmælum til refaskyttna að leggja 
ekki út hræ af kindum fyrir refi.

31. október 2016
Auður Lilja Arnþórsdóttir,
sóttvarnadýralæknir hjá
Matvælastofnun

Vöðvasullur í sauðfé og
bandormahreinsun hunda

Eigin viðbragðsáætlanir dýraeigenda 
við náttúruhamförum

Hrossaræktin 2016 – Ráðstefna
Hin árlega hrossaræktarráð-
stefna fagráðs fer fram í 
Samskipahöllinni í Spretti, 
laugardaginn 5. nóvember nk. 
Margt fróðlegt verður þar á dag-
skrá; áhugaverðir fyrirlestrar um 
nýjar rannsóknarniðurstöður, 
yfirferð yfir hrossaræktarárið 
og verðlaunaveitingar. 

Guðrún Stefánsdóttir, kennari 
við Hólaskóla, mun kynna niður-
stöður úr sínu doktorsverkefni við 
Sænska Landbúnaðarháskólann, 
SLU. Guðrún kannaði líkamlega 
svörun íslenska hestsins við álagi 
sem algengt er að setja hann í en 
hingað til hafa ekki verið gerðar 
neinar rannsóknir á því hvaða álag 
er á íslenska hestinn í reið og keppni 
við ólíkar aðstæður. Hún kannaði 
líkamlegt álag í reiðdómi í kynbóta-
sýningu; bar saman líkamlegt álag á 
tölti og brokki; kannaði álag í 100 
metra skeiði og áhrif af þunga knapa 
á líkamlegt álag. Þá mun Heiðrún 
Sigurðardóttir kynna niðurstöður úr 
sínu mastersverkefni við SLU sem 
hún kláraði í vor en hennar ritgerð 
fjallaði um mat á vilja og geðslagi 
íslenska hestsins. Hún gerði m.a. 
upp mat á þjálni og skyldum eig-
inleikum sem framkvæmt hefur 

verið sérstaklega undanfarin tvö 
ár á kynbótasýningum; bar saman 
mat dómara, knapa og eigenda á 
vilja og geðslagsþáttum og kannaði 
ástæður förgunar hrossa og hversu 
algengt að það sé vegna geðslags-
bresta. Hér er því um afar spennandi 
rannsóknarniðurstöður að ræða sem 
líklegt er að margir hafi áhuga á. 

Á ráðstefnunni mun Þorvaldur 
Kristjánsson, ábyrgðarmaður 
hrossaræktar, einnig fara yfir sýn-
ingarárið og það helsta sem er að 
gerast þessa dagana í hrossarækt-
inni. Þá munu fara fram verðlauna-
veitingar en það má nefna að í ár 
hljóta níu hryssur heiðursverðlaun 
fyrir afkvæmi. Einnig munu til-
nefnd ræktunarbú taka við sínum 
viðurkenningum en í ár eru sextán 
bú tilnefnd til heiðursviðurkenn-
ingar Bændasamtaka Íslands: rækt-
unarbú ársins. Þetta eru óvanalega 
mörg bú en um afar magnaðan 
árangur var að ræða hjá mörgum 
búum í ár en 71 bú kom til greina 
í valinu.

Aðgangur að ráðstefnunni er 
ókeypis og allt áhugafólk um 
hrossarækt er hvatt til að mæta.  

Dagskrá 
hrossaræktarráðstefnunnar 
laugardag 5. nóvember 2016

• 13.00 Setning – Sveinn
Steinarsson, formaður
fagráðs og FHB

• 13.10 Hrossaræktarárið 2016
– Þorvaldur Kristjánsson

• 13.30

Heiðursverðlaunahryssur 
fyrir afkvæmi 2016

• 13.50 Verðlaunaveitingar:
• -Verðlaun, hæsta aðaleinkunn

ársins (aldursleiðrétt)
• -Verðlaun, knapi með hæstu

hæfileikaeinkunn ársins (án
áverka)

• -Verðlaun, hæsta litförótta
hryssa ársins í kynbótadómi

• 14.10 Guðrún Stefánsdóttir –
Hvaða líkamlega álag erum

við að bjóða íslenska hestin-
um?

• 14.40 Kaffihlé
• 14.55 Heiðrún Sigurðardóttir

– Mat á vilja og geðslagi
íslenska hestsins

• 15.25 Umræður
• 15.40 Viðurkenningar fyrir

tilnefnd ræktunarbú ársins
2016

• Fundarslit um 16.00
• Allir velkomnir!

Þorvaldur Kristjánsson, ábyrgðar-
maður í hrossarækt.

Á Emstruleið.  Mynd /HKr. 




