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Viðbragðsáætlun vegna hugsanlegra dreifingu erfðabreyttra dýra 

 

Við flutning: Ef grunur leikur á að flutningskassar hafi skaddast eða opnast og dýr sloppið út er farið 

beint í lið 5 að neðan: 

Við daglegt eftirlit: Ef augljóst er strax við komu að dýr hafa sloppið úr tilraunadýraaðstöðunni er 

stax farið í lið 5 að neðan: 

 

 

Við daglegt eftirlit 

Búrin eru athugðu áður en hurð á dýrskáp  er 

opnuð, ef grunur er á að búr sé opið er reynt 

að staðsetja þær mýs sem eiga að vera í 

búrinu og metið hvort þær hafi komist úr 

búrinu.  Ef svo er, þá er eftirfarandi ferli fylgt: 

1 Tryggt er að dýraherbergið (sem er 

múshelt) sé lokað og dyr ekki 

opnaðar 

2 Dýrin eru staðsett innan 

dýraskápsins og fjöldinn metinn, 

3 Reynt að ná þeim sem hafa 

sloppið 

 

 

Við vinnu við dýr 

EF dýr sleppur úr búri sem verið er að vinna 

með er fylgt eftirfarandi ferli 

1. Tryggt að fleiri dýr sleppi ekki 

2. Fjöldinn metinn og reynt að ná 

dýrunum (yfirleitt er best að ná 

dýrunum strax eftir að þau sleppa úr 

búri) 

3. Næsta rými lokað.  Ef dýrið næst ekki 

strax er reynt að tryggja að dýrin fari 

ekki út úr herberginu.  Dýraherbergin 

eru músheld og því gætt sérstaklega 

að hurðin sé ekki opnuð nema undir 

mjög ströngu eftirliti þar til dýrið/dýrin 

náist. 

 

4 Ef grunur er á að dýrin hafi komist út fyrir herbergið er reynt að tryggja að þau komist 

ekki út fyrir aðstöðina með því að aðgæta sérstaklega að dyr útúr aðstöðu séu ekki 

opnaðar þar til dýrið/dýrin náiðst. 

a. Þær varúðaráðstafanir hafa verið gerðar að músagildrur eru staðsettar á gangi – ein í 

sitt hvorum enda gangsins 

5 Um leið og grunur leikur á að dýrin hafi komist út fyrir aðstöðunina eða úr 

flutningskössum er haft samb. við:  

a. Einhverja af eigendur og ábyrgðamönnum tilraunadýraaðstöðunnar: 

i. Bergþóra s.691-0032 

ii. Katrín s. 8621464 

iii. Pétur s. 896-3770 

iv. Þóra s. 695-3300 

b. UST, sími 591-2000 og utan vinnutíma í síma: 822-4037 og  
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c. meindýraeiði síma:  822 3710, 588 5553, 823 9349 

d. Hérðaðsdýralækni Gullbringu-og Kjós, Gunnar Örn Guðmundsson s. 894-

0240/530ö4800 eða MAST 530-4800 

6 Tilkynna skal til Umhverfisstofnunar um: 

a. Tildrög slyssins 

b. Tegund og magn erfðrabreyttra lífvera sem sloppið hafa út 

c. Allar nauðsynlegar upplýsingar til að meta áhrif slyssins á heilsu almennings og á 

umhverfið 

d. Neyðarráðstafanir sem gripið hefur verið til 

 


