
Gátlisti fyrir þauleldisbú –  
Eftirlitsverkefni á vegum umhverfisgæðahóps HES og UST árið 2013 

 

Listinn er að mestu leyti sameiginlegur fyrir allt þauleldi, en það sem á bara við 

um ákveðnar tegundir eldis er litakóðað (rautt, blátt, grænt). Í endanlegum 

listum má klippa út það sem ekki á við hverju sinni.  

Skýringar eru í gráum lit – þær á auðvitað líka að klippa út áður en þetta fer 

endanlega í notkun.  

 

Tegund búskapar: 

Rautt:  Loðdýr   Loðdýr  (refir   minka   kanínur) 

Blátt Svínabú    Svín 

Grænt Alifuglar   Alifuglar  (egg  kjúklingar kalkúnar   

      annað, hvað (gæsir, endur ...........................) 

 

Rekstaraðili  Kt.  

Nafn bús 

Heimilisfang/staðsetning 

Starfsleyfi   Útgáfudagur Gildir til 

Starfsleyfið gildir fyrir 

 

Heilbrigðiseftirlissvæði_______________Heilbrigðisfulltrúi__________________ 

Fulltrúi rekstaraðila___________________________________________________ 

Dags. eftirlits. ___________ 

 

1. Almennar upplýsingar 

1.1. Fjöldi dýra:  

Læður ________ Högnar________ Hvolpar ________ 

Gyltur ____ Smágrísir ____ Eldisgrísir ____ 

Alifuglar ____ 

1.2. Hafa borist kvartanir frá síðustu skoðun?  Já    Nei     

1.2.1. Ef nei, efni kvörtunar:__________________________ 

1.2.2. Hefur verið brugðist við í kjölfar kvörtunar Já   Nei     

 

2. Almennt yfirbragð rekstrar (sbr. augl. 582/2000 kafli 2) 

2.1. Eru umhverfi snyrtilegt? Já   Nei    

2.1.1. Ef nei,  hvað veldur (aðskotahlutir, úrgangur, annað í geymslu við 

aðstöðuna?):________________________________________________ 

2.2. Umgengni:  Góð   Sæmileg    Léleg   

Athugasemdir: __________________________________________________ 

3. Fóður  Breytilegt eftir tegund eldis.  

3.1. Fóður blandað á staðnum   Fengið frá fóðurblöndunarstöð  

3.1.1. Ef fóður blandað á staðnum, er starfsleyfi vegna þess  Já    Nei     

3.2. Fóðurgerð og fóðurgeymslur; Þurrfóður í turni   Blautfóður í turni   Annað  

4. Úrgangur frá dýrum (sbr. augl. 582/2000 kafli 3.4) 

4.1. Hversu mikið af skít fellur til árlega ?   

Til upplýsingar: Áætlað magn búfjáráburðar á ári skv. Starfsreglum um 

góða búskaparhætti frá 2002 



Gripur Magn 

búfjáráburðar á 

mánuði eftir grip  

kg/mán 

Magn 

búfjáráburðar á 

innistöðutíma 

Tonn/ár  

Ársgylta með 21 smágrís (<25 kg)   600*** 7 

Eldissvín (>25 kg) 50*** 0,6 

100 hænur  600 6 

100 refir  7,5 

100 minkar   4,5 

*** 5% þurrefni 

 

4.2. Hauggeymsla, gerð, aldur og stærð 

_______________________________________________________________ 

4.3. Eru íbætiefni notuð í haughús til að draga úr lyktarmengun og bæta 

áburðargæði ef svo er, hvaða gerð ? Já ___________  Nei     

Til uppl.:  Íbætiefni geta verið hvatar eða gerlablöndur sem hraða 

niðurbroti og breyta lykt.   

4.4. Er skítur notaður til áburðar?   Já ____________  Nei     

4.4.1. Ef já, liggur fyrir samþykkt framkvæmdaáætlun um nýtingu skíts til 

áburðar?   Já  Nei     

4.4.2. Er hætta á að dreifing valdi mengun í vatnsbólum eða yfirborðsvatni?  

Já  Nei     

4.4.3. Er hætta á að dreifing valdi öðrum óþægindum vegna lyktar eða 

óþrifnaðar?  Já  Nei     

4.5. Stærð túna / akra;__________________________________________ 

 

5. Mengunarvarnir fráveitu (sbr. augl. 582/2000 kafli 3.3) 

5.1.  Er lagnareikning með fráveitulögnum og hreinsibúnaði fyrirliggjandi og 

aðgengileg?       Já  Nei      

5.2.  
 Hauggeymsla Rotþró Siturlögn Í skurð Í jarðveg Í aðra fráveitu 

Gripahús       

Starfsm.aðst.       

Þakvatn       

Þvottaplön       

(Krossa við ef til staðar)  
Athugasemdir: 

 

 

6. Mengunarvarnir v. loftmengunar / rykmengunar (sbr. augl. 582/2000 kafli 

3.2) 

6.1. Loftlína,  vegalengd til næsta granna;__________________________ 

6.2. Er rykmengun frá búinu vandamál    Já  Nei      

Ef já, hvaða aðferðum er beitt til að koma í veg fyrir rykmengun frá útblæstri ? 

_____________________________________________________________ 

7. Mengunarvarnir - meindýravarir 

7.1. Er fyrirliggjandi teikning sem sýnir staðsetningu á gildrum/fóðurstöðvum? Já  

7.2. Skýrsla frá meindýraeyði til staðar Já   Nei   ________________________ 

 



8. Meðhöndlun úrgangs, annars en skíts (sbr. augl. 582/2000 kafli 3.4) 

 Geymsla 

Opin/lokuð 

Fer í 

urðun 

Endur-

vinnsla 

Þjónustu

-aðili 

Förgunar- 

staður 

Tíðni  

tæminga 

Dýrahræ 

 
      

Heimilis-

úrgangur 

      

Lyf og lyfjaleifar       

Annar úrgangur 

 

      

Athugasemdir, lýsing á flokkun úrgangs. 

 

 

 

8.1. .Hvernig er staðið að þrifum og sótthreinsun á geymsluílátum undir úrgang ? 

_______________________________________________________ 

9. Innra eftirlit fyrirtækisins  Breytilegt eftir tegund eldis. (fyrir loðdýrabú skv. 

starfsleyfisskilyrði frá 2011) 

9.1. Eru fyrirliggjandi gögn um innra eftirlit?  Já   Nei   

9.2. Hefur verið gerð þrifaáætlun fyrir búið ?  J á   Nei   

9.3. Eru fyrirliggjandi skráningar um 

9.3.1. Fjölda dýra (læður, ungar, högnar) Já   Nei  

9.3.2. Fjölda sláturdýra   Já   Nei  

9.3.3. Fjölda strokudýra   Já   Nei  

9.3.4. Tæmingu þróa    Já   Nei  

9.3.5. Kvittanir fyrir móttöku úrgangs Já   Nei  

9.3.6. Kvittanir fyrir móttöku spilliefna Já   Nei  

9.3.7. Eru mengunaróhöpp skráð  Já   Nei  

Annað____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Orkunotkun 

10.1. Tegund orku: olía , hitaveita , hauggas , vindur,   annað hvað _________ 

10.2. Ef olía: 

10.2.1. Er olíutankur/tankar til staðar ?  Já   Nei  

10.2.2. Er umhverfi olíutanks mengað   Já   Nei  

 Stærð tanks Ofanjarðar Neðanjarðar Stofnár/aldur 

Bensín     

Dísel     

Olía     

 

11. Aðrar athugasemdir, upplýsingar ofl. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Loftmynd af búinu, m.a. m.t.t. nýtingar á úrgangi.  Klippa út úr ja.is þar sem 

það er hægt.   

 

 

 



 

Gátlisti II  - Útfyllist sér, ekki í viðurvist eftirlitsþega 
 

Þessi hluti er til  samanburðar á störfum heilbrigðisfulltrúa og til meta tímann 

sem þarf í eftirlit með þauleldisbúum.  Markmið er samanburður og samræming 

eftirlitsstarfa hjá heilbrigðiseftirlitssvæðunum 

 

 

Undirbúningur eftirlits:   ______________klst  

Skoðun á eldri skýrslum, starfsleyfi, kvartanir o.þ.h.  

Eftirlit á vettvangi:  

Eftirlit hófst kl. ____________ Eftirliti lauk kl. ________Tími í eftirlit________klst.   

Eftirlit fólst í   Vettvangsskoðun Gripahús   Já    Nei     

     Umhverfi   Já    Nei     

     Fráveituvirki og viðtaka Já    Nei     

 Svæði fyrir notkun úrgangs Já    Nei     

 Fráveituteikningar Já    Nei     

  Skoðun starfsleyfis og starfsleyfisskilyrða   Já    Nei     

  Skoðun gagna um innra eftirlit    Já    Nei     

  Annað, hvað ___________________________ 

 

Úrvinnsla og skýrslugerð:   ______________klst 

Ath. bréfaskriftir vegna starfsleyfisbrota eru ekki hugsaðar inni í þessum tíma. 

 

Ekki spurt um akstur, enda er hann samræmdur innan hvers svæðis og tíminn er ekki 

beintengdur fagvinnunni við eftirlit.  

 
 

 

 

Einkunnagjöf og almennt mat í kjölfar eftirlitsferðarinnar.  
 

Hvaða frávik eru alvarlegust? 
Gefa einkunn á skallanum 1-3.    

1= brot á starfsleyfi, bréfaskriftir og eftirfylgni nauðsynleg 

2 = aths. gerðar og en án bréfaskrifta og formlegra krafna um úrbætur 

3 = án athugasemda 

Einkunn 1 2 3 

Húsnæði og búnaður    

Skráningar    

Fóðurgerð    

Fráveita    

Förgun úrgangs    

Dreifing úrgangs     

Summa einkunna, því lægra því betra  

 

 

 

THN: Þetta getur hjálpað okkur að vinna eitthvað vit úr þessari könnun hvar eigum við að beita okkur. 

  


