
Dags.: 

Skilgreint sem fyrirmyndarbú ef heildareinkunn >= 8,00

Skilgreint sem óviðunandi ef heildareinkunn < 6,00
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2 1 0 -2

Heildareinkunn búsins 9,00

1 Matvælaöryggi (gildir 40%) 8,75
a Mjaltir/meðhöndlun mjólkur - verklag x 3 1,3

i Hætta á gerlamengun

ii Hætta á eiturefnamengun (eitur, olíur, lyf o.fl.)

b Mjólkurhús og geymsla mjólkur x 3 2,5

i Kæling mjólkur: Hitastig, tími.

ii Mjólkurhús laust við óþarfa aukahluti

iii Auðþrifanleg og vatnsþolin efni í gólf, veggi og loft

iv Vaskur með heitu og köldu vatni, nógu löng vatnsslanga

v Aðgangur að mjólkurtank skal vera auðveldur

vi Sjálflokandi hurðir sem lokar af mjólkurhúsi

vii Aðgangur bannaður fyrir dýr í mjólkurhúsi

c Hreinlæti og mjaltabúnaður x 3 2,5

i Mjaltakerfi og mjólkurtankur skal vera hreinn að innan

ii Mjaltakerfi og mjólkurtankur skal vera hreinn að utan

iii Mjaltabúnaður skal vera þrifinn amk tvisvar á dag

iv Dagleg þrif til að hreinsa ryk og óhreinindi

v Mjaltaþjóna skal þrífa reglulega hátt og lágt

vi Eðlilegt viðhald og endurnýjun skal fara fram

d Gæðikerfi x 3 2,5

i Reglubundið viðhald/eftirlit með mjaltabúnaði

ii Skráningar á viðhaldi/eftirliti og frávikum

iii Viðbragðsáætlanir ef eitthvað fer úrskeiðis

iv Þrifaáætlun

v Gróffóður og kjarnfóður - verkferlar

vi Hreinsun og sorp - verkferlar

vii Gestir og þjónustuaðilar

2 Dýravelferð (gildir 40%) 8,75
Reglug. nr. 1065/2014 um velferð nautgripa

a Um gripi almennt og umhverfi þeirra x 2 0,6

i Allir gripir í viðunandi holdum og hreinir

ii Rymi fyrir gripi skal vera björt, hrein og snyrtileg

iii Óhreinindi og skítur skal hreinsa daglega

iv Alþrif a.m.k. árlega

v
Efni í golfi, lofti og veggjum skla vera auðþrifanleg og 

vatnsþolin. Gólfefni skal vera óhál.

vi Fæðandi og veikir gripir skal hafa aðgang að sjúkrastíu

b Fóðrun x 2 1,3

i Holdafar

ii Útlit háralags

iii Aðgengi að fóðri og vatni

iv Fóðurgangar - hreinlæti

c Innréttingar x 2 1,3

i Básafjós: Hæð á þverslám (Lágmark: 135 cm)

ii Básafjós: Hæð fóðurgangs (Lágmark: 5 cm hærra en básagólf ) 

iii Básafjós: Hæð fóðurkants (Hámark: 20 cm hærra en básagólf ) 

iv Lausagöngufjós: Hæð átsvæðis (Lágmark: 10 cm hærra en stíugólf) 

v
Lausagöngufjós: Aðgengi að átsvæði (Lágmark: Þriðjungur þarf að komast 

að átsvæði ef gróffóður er ávallt til staðar ) 

vi Hreyfanleiki gripa í innrétttinguna

vii Viðhald/endurnýjun

d Stíur x 2 0,6

i Þéttleiki í stíum - kálfar, ungneyti, geldkýr, mjólkurkýr
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ii Rimlar í stíum - gæði, gerð

iii Legupláss í kálfastíum

vi Sjúkrastía í lausagöngufjósum

e Básar x 2 1,3

i Básafjós: Lengd/breidd (Lágmark: 140 cm x 110 cm)

Lausagöngufjós: Lengd/breidd (Lágmark: 225/240 cm x 110 cm)

ii Hreinsun

iii Undirburður

iv Mottur - harðar/gamlar/í sundur

f Flórar x 2 1,3

i Hálir

ii Hreinsun

iii Mokstursbúnaður - eftirlit/viðhald

g Bindingar x 2 1,3

i Mjólkurkýr

ii Kálfar

h Annað x 2 1,3

i Loftgæði

ii Klaufhirða

iii Slysagildrur

iv Rýmingarleiðir - eru hindranir fyrir útgönguleiðir?

v Brunavarnir

3 Ásýnd búsins (gildir 20%) 10,00
a Byggingar fyrir nautgripi x 2 5,0

i Nægt pláss fyrir tankbíll að komast að mjólkurhúsi

ii Rúmgóðir stéttir við innganga

iii Þakrenna yfir inngangi mjólkurhúss

iv Stéttir og plön skal vera snyrtilegir

v Slegnir grasfletir

vi Aðkoman skal vera laus við aukahluti

vii Eðlilegt viðhald á byggingum

vii
Gönguleiðir nautgripa skulu vera þurrar og hreinir, engin 

gönguleið yfir hlað fyrir framan mjólkurhús

b Heildarásýnd x 2 5,0

i
Bjóða skal gestum og þjónustuaðilar velkomin með 

snyrtimennska

ii Byggingar og umhverfi skal lita vel út
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