Fyrirmyndarbú
Leiðbeiningar um góða búskaparhætti á kúabúum
Stefna Landssambands kúabænda og
Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði

Íslenskir kúabændur og íslensk mjólkursamlög eru þakklát fyrir það traust sem íslenskir neytendur hafa á íslenskum mjólkurvörum. Með þakklæti fyrir það traust
hafa Landssamband kúabænda (LK) og Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði
(SAM) ákvarðað sameiginlega stefnu um Fyrirmyndarbú LK og SAM. Með þeirri
stefnu sem sett er í Fyrirmyndarbúinu og þeim starfsreglum sem því eru sett, vilja
kúabændur og mjólkuriðnaðurinn tryggja að íslenskum neytendum standi ávallt
til boða íslenskar mjólkurafurðir sem eru traustsins verðar.
Stefnumótun og starfsreglur Fyrirmyndarbúsins ná til umhverfismála, dýravelferðar, matvælaöryggis og mjólkurgæða.
Á grunni stefnu Fyrirmyndarbúsins skal útbúin handbók sem innihaldi nákvæmar reglur sem íslenskir kúabændur fylgi við framleiðslu mjólkur. Fyrirmyndarbúið
og handbók þess skal uppfært reglulega, annars vegar til að bregðast við óskum
og væntingum neytenda en hins vegar til að bregðast við breytingum í umhverfi
mjólkurframleiðslunnar og til að nýta þau tækifæri sem mjólkurframleiðendum
bjóðast.
Fyrirmyndarbýlið er í gildi fyrir alla mjólkurframleiðendur sem selja mjólk til
aðildarfélaga Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði.
Útgáfa 1.0 af Fyrirmyndarbúinu tekur gildi 1.1.2015. Á heimasíðum Landssambands kúabænda (www.naut.is) og Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði (www.

Stefna um
Fyrirmyndarbú

sam.is) verður nýjasta útgáfa gæðakerfisins ávallt aðgengileg.

2

Markmiðið með Fyrirmyndarbúinu er að framfylgja gæðastefnu LK og SAM hjá
mjólkurframleiðendum. Fyrirmyndarbúið byggir á eftirfarandi grunnstoðum:

Mjólkurgæði
Við stefnum að því að gæði mjólkurinnar tryggi að mjólkurafurðir fullnægi ávallt
þörfum og óskum neytenda.
1. Mjólkin á að hafa eðlilegt efnainnihald þannig að fita, prótein, steinefni og
aðrir þættir séu eðlilegir.
2. Bragð og lykt mjólkurinnar skal vera eðlilegt.

Matvælaöryggi
Markmið okkar er að tryggja neytendum öruggar og heilnæmar mjólkurafurðir,
en grunnur þeirra er lagður heima á bæ hjá bændum.
1. Mjólkin verður að vera hrein og laus við mengandi efni.
2. Tryggja verður hreinlæti til að lágmarka alla smithættu.

Velferð dýra
Tryggja skal grunnþarfir gripanna þannig að heilbrigði þeirra og velferð sé tryggð.
1. Gripirnir eiga að vera heilbrigðir og hreinir.
2. Umhverfi og aðbúnaður gripa skal vera góður.

Umhverfismál
Stefna okkar er að íslensk mjólkurframleiðsla fari fram í sátt við umhverfi, sam-

Gæðastefna
Fyrirmyndarbúsins

félag og náttúru.
1. Tryggja skal öryggi bænda og annarra starfsmanna við bústörf.
2. Bændur skulu standa vörð um landgæði og vinna í sátt við samfélagið.
3. Stefna skal að hámarksnýtingu næringarefna, en lágmarksnotkun varnarog hreinsiefna.
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Ábyrgð mjólkurframleiðenda
Allir framleiðendur matvæla bera ábyrgð á því að framleiðsluvörur

Bændur bera ábyrgð á því að allar aðstæður fyrir þjónustuaðila og

þeirra séu framleiddar samkvæmt lögum og reglugerðum hverju sinni.

starfsmenn búsins uppfylli kröfur um gott vinnuumhverfi.

Mjólkurframleiðendur bera því ávallt fulla ábyrgð á sinni framleiðslu.
Hafi bóndi grun um að matvælaöryggi sé stefnt í voða, eða að gripir
Samkvæmt opinberum reglum skal hvert býli hafa framleiðsluleyfi frá

kunni að vera í hættu vegna t.d. smitsjúkdóma, er honum skylt að hafa

Matvælastofnun. Jafnframt skal býlið uppfylla kröfur Fyrirmyndabús-

samband við Matvælastofnun og mjólkureftirlit afurðastöðvanna.

ins®

Markmið mjólkurframleiðslunnar er að efnainnihald og gæði mjólkur sé þannig að
afurðir standist væntingar og kröfur neytenda. Gott fóður og hreint vatn er forsenda
þess að gripir skili góðum og heilnæmum afurðum.
LK og SAM eru sammála um að leggja sérstaka áherslu á:
•

að aðeins sé notað fóður sem löggjöfin heimilar.

•

að aðkeypt fóður sé af tilskyldum gæðum.

•

að einungis sé keypt kjarnfóður af söluaðilum sem birta upplýsingar um
innihald vörunnar.

Fóður og vatn

•

að gripum sé gefið gott fóður í samræmi við þarfir.

•

að verkun, geymsla og tiltekt fóðurs sé þannig að ekki sé hætta á að fóður
skemmist.

•

að allt vatn sem notað er til brynningar og þvotta í fjósi standist kröfur um
neysluvatn.
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Markmið framleiðslunnar eru hollar afurðir af heilbrigðum gripum. Daglegt eftirlit og umhyggja með gripunum er eðlilegur hluti af daglegum störfum þannig að
heilbrigði og velferð þeirra séu tryggð. Lyf eru aðeins notuð til meðhöndlunar í
samræmi við tilmæli frá dýralæknum.
LK og SAM eru sammála um að leggja sérstaka áherslu á:
•

að reglulega sé hugað að gripum.

•

að gripum sé haldið hreinum og vel hirtum.

•

að gripir njóti útivistar samkvæmt gildandi reglum.

•

að komi upp vandamál varðandi heilbrigði gripa sé brugðist við í samráði
við dýralækni.

•

að þegar aflífun gripa er nauðsynleg, sé hún framkvæmd á mannúðlegan
hátt samkvæmt reglum um dýravernd.

•

að haldin sé skrá yfir sjúkdóma og notkun lyfja.

•

að lyf og lækningabúnaður séu geymd á öruggum stað.

•

að gripir séu aðeins meðhöndlaðir með skráðum og viðurkenndum lyfjum.

•

að afurðir gripa sem hafa verið meðhöndlaðir með lyfjum séu ekki seldar
frá býlinu fyrr en að loknum tilskyldum biðtíma.

•

að fúkkalyf séu einungis notuð til fyrirbyggjandi meðferðar, að lækna sjúkdóma og lina þjáningar.

•

að geldstöðumeðhöndlun með fúkkalyfjum sé einungis beitt ef rannsóknir
hafa sýnt að þörf sé á meðhöndlun gripsins, eða þá sem lið í heildstæðum
aðgerðum innan viðkomandi hjarðar.

Búfé

•

að hormónar séu hvorki notaðir til að örva vöxt eða mjólkurframleiðslu hjá
gripum búsins.
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Gott húsnæði, vönduð tæki og góðir starfsmenn eru forsendur fyrir góðum búskaparháttum. Aðkoma og umhverfi býlis eiga að gefa til kynna að um fyrirmyndarbúskap sé að ræða.
LK og SAM eru sammála um að leggja sérstaka áherslu á eftirfarandi atriði varðandi umhverfi, ásýnd og öryggi:
•

að búið sé snyrtilegt og beri ábúendum og starfsmönnum gott vitni.

•

að aðkoma fyrir mjólkurbíla sé hrein og þveri ekki gangsvæði gripa.

•

að skordýrum og öðrum meindýrum sé haldið í skefjum.

•

að einstaklingar, sem vinna í fjósinu viðhafi ítrasta hreinlæti.

•

að lágmarki líði 48 klukkustundir frá heimsókn í búfjárhús erlendis þar til
komið er í fjósið. Þetta gildir bæði um starfsfólk kúabúsins og gesti.

•

að hreinn vinnufatnaður og stígvél skulu vera til staðar fyrir þjónustuaðila
kúabúsins.

•

að þegar byggð eru ný fjós, eða eldri fjósum breytt verulega, skal gera ráð
fyrir að þægilegt sé að afhenda gripi á gripabíl.

•

að starfsfólk búsins sé upplýst um öll störf á búinu. Sérstaklega skal kynna
aðstæður sem hugsanlega geta leitt til smithættu fyrir menn og skepnur.

LK og SAM eru sammála um að leggja sérstaka áherslu á eftirfarandi atriði varðandi aðbúnað og umhirðu gripa:

Kúabúið

•

að hægt sé að sinna hirðingu og mjöltum gripa þrátt fyrir rafmagnsleysi.

•

að klaufir kúa séu ávallt vel snyrtar.

•

að básum og legubásum sé haldið hreinum og gripir liggi á þurru og mjúku
undirlagi.

•

að byggingar, bithagar og gönguslóðar séu þannig að gripir haldist hreinir.

•

að nýbyggingar og breytt fjós séu útbúin burðarstíum.

•

að allir gripir séu merktir í samræmi við gildandi reglur.
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LK og SAM eru sammála um að leggja sérstaka áherslu á eftirfarandi
atriði varðandi umhirðu mjólkur og mjaltabúnaðar:
•

•

að mjólkurhúsið sé hreint og laust við aðskotahluti, húsdýr,
nagdýr og flugur.

•

vel þrifnir eftir hverja tæmingu.
spillist eða gripir skaðist.
•

að auðvelt sé að þrífa og sótthreinsa veggi, loft og gólf í rýmum
þar sem mjólk er kæld eða geymd.

•

að í mjólkurhúsi sé nægur aðgangur að heitu og köldu vatni.

•

að í mjólkurhúsi séu aðeins þeir hlutir sem notaðir eru við meðað kælikerfi mjólkurtanka noti eingöngu samþykkt kæliefni.

•

að reglubundið eftirlit sé með ástandi mjólkurtanks og þeir séu

að eingöngu séu notuð sótthreinsandi efni sem ætluð eru til
notkunar í mjólkurframleiðslu.

•

að reglubundið eftirlit sé með ástandi mjaltakerfis og það vel
þrifið.

•

höndlun mjólkur.
•

að mjaltatæki séu í góðu ástandi svo ekki sé hætta á að afurðir

að spenar kúnna og neðsti snertiflötur júgurs séu vel þrifnir við
mjaltir.

•

að notkun spenadýfu sé þannig að ekki sé hætta á að mjólk
spillist.

Forsenda góðra búskaparhátta er að hver kynslóð skili landinu í jafn góðu eða
betra ástandi en hún tók við því. Bændur eru vörslumenn lands og bera því ríka
ábyrgð á að viðhalda landgæðum. Mikilvægt er að nýta takmörkuð næringarefni
með besta mögulega hætti og sýna aðgæslu í notkun varnarefna. Vönduð áætlanagerð varðandi notkun áburðar og varnarefna, ásamt bættri nýtingu jarðefnaeldsneytis er lykilatriði. Ísland er eitt ríkasta land heimsins af ferskvatni, afar mikilvægt er að þeirri stöðu verði ekki raskað.
LK og SAM eru sammála um að leggja sérstaka áherslu á:
•

að rekstur búsins taki tillit til líffræðilegs fjölbreytileika.

•

að notkun áburðarefna sé skráð.

•

að geymslupláss fyrir mykju dugi í a.m.k. sex mánuði.

•

að dreifingartími búfjáráburðar miðist við að hámarka nýtingu næringarefna.

•

að tekið sé tillit til nærumhverfis við dreifingu á búfjáráburði.

•

að þvotta- og varnarefni séu notuð af ábyrgð.

•

að þvotta- og varnarefni séu geymd aðskilin frá matvælum og fóðurvörum
þannig að börn og dýr nái ekki til.

•

að ónýtar girðingar skuli fjarlægðar svo af þeim stafi ekki hætta fyrir menn
og skepnur.

•

að úrgangsolíu, ónýtum rafgeymum og spilliefnum hvers konar sé komið í
viðeigandi förgun.

Umhverfismál

•

að landbúnaðarplasti sé komið til endurvinnslu.

•

notkun endurnýjanlegra orkugjafa þar sem henni verður við komið með
skilvirkum og hagkvæmum hætti.

•

að stefnt verði að aukinni sjálfbærni í orkunotkun nautgriparæktarinnar.
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Þessi kafli fjallar um hvaða reglur gilda fyrir afhendingu mjólkur. Atriðin í kaflanum eru annað hvort kröfur eða leiðbeinandi reglur Fyrirmyndarbúsins.
LK og SAM eru sammála um að leggja sérstaka áherslu á:
•

að heimkeyrsla og bílaplan fyrir utan mjólkurhús þoli umferð fullhlaðins
mjólkurbíls árið um kring með lágmarks áhættu.

•

að vegi og plani framan við mjólkurhús sé haldið snjólausu og saltað eða
sandað eftir þörfum.

•

að auðvelt sé að komast að stútnum á mjólkurtanki með 6 metra löngum
barka úr mjólkurbíl.

•

að aðstaða til handþvotta sé í mjólkurhúsi.

•

að merkið „STOP – það má ekki taka mjólkina“ sé notað þegar mjólkurbílinn má ekki taka mjólkina.

•

að mjólkurtankur sé með hitamæli sem hægt er að lesa af í mjólkurhúsi.

Langtímamarkmið SAM / LK:
1. Mjólk skal vera hægt að sækja án þess að mjólkurbíll þurfi að bakka að
mjólkurhúsi/tanki.
2. Mjólk skal vera hægt að sækja óháð mjaltatíma búsins.
3. Mjólk skal vera hægt að sækja á öll kúabú með flutningatækjum sem eru
allt að 15 metrar á lengd (bíll+vagn).

Afhending
mjólkur
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Afurðastöðvar sem eru aðilar að Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði reka
ráðgjafa- og eftirlitsstarfsemi undir heitinu „mjólkureftirlit“. Hlutverk mjólkureftirlitsmanna er að aðstoða bændur við að halda gæðum mjólkurinnar og til að
hafa eftirlit með því að reglum Fyrirmyndarbúsins sé fylgt.

Ráðgjöf mjólkureftirlitsins
Mjólkureftirlitsmenn vinna fyrirbyggjandi starf til að tryggja gæði mjólkur hjá
framleiðendum sem selja mjólk til afurðastöðva sem eru aðilar að SAM. Mjólkureftirlitsmenn þjónusta einnig mjólkurframleiðendur ef upp koma vandamál með
gæði mjólkur. Þjónusta og eftirlit mjólkureftirlitsmanna er að jafnaði á kostnað afurðarstöðva, en ef sérstakar aðstæður krefjast aukarannsókna þá er afurðarstöðvum heimilt að krefjast þess að framleiðandi greiði kostnað við rannsóknirnar.

Heimsóknir á bæinn
Eftirlit með Fyrirmyndarbúinu byggir á könnunarheimsóknum mjólkureftirlitsmanna á bæinn. Í heimsóknum er eftirlit framkvæmt samkvæmt heimsóknarleiðbeiningum sem skilgreina nákvæmlega þá þætti sem eiga að vera í lagi til að
bærinn teljist til Fyrirmyndarbúa. Heimsóknarleiðbeiningarnar eru útbúnar til að
tryggja svo sem unnt er að allir bæir dæmist eftir sömu reglum og til að tryggja að
brugðist sé við sömu frávikum á sama hátt hjá öllum framleiðendum. Heimsóknarleiðbeiningarnar eru til sýnis á heimasíðu SAM, LK og fleiri aðila sem tengjast
mjólkurframleiðslunni.
Í heimsóknum nýtir mjólkureftirlitsmaður heimsóknareyðublað til að skrá þær

Eftirlit með
Fyrirmyndarbúi

athuganir sem hann gerir. Síðasta heimsóknareyðublað er ávallt sent framleiðendum um leið og óskað er eftir samkomulagi um tímasetningu á nýrri heimsókn
mjólkureftirlitsmanns. Síðasta heimsóknarskýrsla er ávallt aðgengileg bændum á
heimasíðum þeirra hjá Auðhumlu, MS og SAM.
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Við lok heimsóknar mjólkureftirlitsmanns er skráð stutt skýrsla um

Eftirlitsheimsókn

heimsóknina. Í þeirri skýrslu er skráð hvaða bær var heimsóttur, hvort

Hver framleiðandi er heimsóttur að lágmarki einu sinni á hverjum

athugasemdir voru gerðar, frestir sem veittir voru og hvenær næsta

tveimur árum. Eftirlitsheimsóknir eru oftast tímasettar í samráði við

heimsókn gæðastjóra er áætluð. Framleiðendur fá innan þriggja daga

framleiðandann, en þær má þó einnig framkvæma án viðvarana.

afrit af skýrslunni um heimsóknina. Afritið skal framleiðandinn vista í
gæðakerfi sínu því skýrsluna getur þurft að sýna við heimsóknir eftir-

Byrjunarheimsóknir

litsdýralækna og mjólkureftirlitsmanna MS.

Áður en framleiðendur eru samþykktir sem Fyrirmyndarbú er þeim
skylt að gangast undir Byrjunarheimsókn. Byrjunarheimsókn er fram-

Fjórar ólíkar heimsóknir eru mögulegar til framleiðenda:

kvæmd eftir sömu leiðbeiningum og lýst er í Eftirlitsheimsóknum.

•

Regluleg heimsókn (hér eftir nefndar Eftirlitsheimsókn)

Óski nýir framleiðendur að hefja innvigtun hjá aðildarfélögum SAM

•

Byrjunarheimsókn

skulu þeir hafa samband við afurðarstöðina að lágmarki 14 dögum

•

Heimsókn vegna eftirfylgni

áður en þeir hyggjast hefja framleiðslu.

•

Heimsókn vegna enduropnunar
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Heimsóknir vegna eftirfylgni

Heimsóknir vegna enduropnunar

Verði vart frávika í Eftirlitsheimsóknum getur orðið þörf á heimsókn

Verði vart frávika í Eftirlitsheimsóknum getur verið lokað fyrir mjólk-

vegna eftirfylgni. Heimsóknir vegna eftirfylgni geta, ef ástæða þykir

urafhendingu frá viðkomandi bæ. Mjólkurmóttaka hefst þá ekki aftur

til, náð til allra gæðaþátta í Eftirlitsleiðbeiningum, en heimsóknina

fyrr en að lokinni Heimsókn vegna enduropnunar, sem framkvæmd

má einnig takmarka við skoðun á þeim þáttum sem gerðar voru at-

er eftir sömu leiðbeiningum og lýst er í kaflanum um Heimsóknir

hugasemdir við þannig að eftirfylgni var þörf.

vegna eftirfylgni.

Landssamband kúabænda

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði
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