Lagarlíf 2022
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Welfare in aquaculture
- In theory but not in practice?
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Þjónustan / The service
Heilbrigðis- og velferðareftirlit / Veterinary site visits
Ráðgjöf um líffræðilega bestun / Biological optimization consulting
Smitvarnar ráðgjöf & eftirlit / Biosecurity inspection & consultation
Ýmis eldistengd ráðgjöf / Aquatic veterinary consulting
Námskeið & þjálfun / Seminars & training

Stríðeldi - Þauleldi
Intensive farming
Smitefni

Eldistegund

Umhverfi

Hin ýmsu líffærakerfi fisksins
The different organ systems in the fish

 Stoðkerfi
 Skynfæra- og taugakerfi
 Öndunarfæri
 Blóðrásarkerfi
 Meltingarkerfi
 Þvagrásarkerfi
 Ónæmiskerfi
 Hormónakerfi
 Æxlunarkerfi

Áður en við byrjum í fiskeldi....
Before we start the fishfarm operation...
Hverjar eru þarfirnar?

Hverjar eru hætturnar?

What are the needs?

What are the risks?

Hvað þarf til?

Þekkjum við mörkin?

What do we need?

Do we know the limits?

Eldisstofn
Life stock

Getum við virt mörkin?

Hvað þurfum við að vita?
What do we need to know?

Are we capable to respect tihe limits?

Virðum við mörkin?
Do we respect tihe limits?

Dýravelferð:
Animal welfare:

’Lífsgæði eins og dýrið sjálft skynjar’
‘Quality of life as the animal perceives it’

Ref: Lars Stien et al. 2013

Úr lögum um velferð dýra (nr 55/2013)
1. gr. Markmið.
Markmið laga þessara er að stuðla að velferð dýra, þ.e. að þau séu laus
við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og
sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur. Enn fremur er það
markmið laganna að þau geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er
unnt.
2. gr. Gildissvið.
Lög þessi taka til hryggdýra auk tífætlukrabba, smokkfiska og býflugna.
Lög þessi gilda einnig um fóstur þegar skynfæri þeirra eru komin á sama
þroskastig og hjá lifandi dýrum. Lög þessi taka ekki til hefðbundinna veiða
og föngunar á villtum fiski. Ákvæði laga þessara eru lágmarksreglur um
meðferð dýra.

“FISKELDIS-VELFERÐARSJÖAN”
Five Freedoms +2

Freedom from hunger, thirst and malnutrition
Freedom from thermal or physical discomfort
Freedom from pain, injury and disease
Freedom to express normal behaviour
Freedom from fear and distress

Freedom from stress and suffering when transported
Að dýrið sé laust við ótta og streituvalda við flutning

Freedom from stress and suffering when slaughtered
Að dýrið sé laust við ótta og streituvalda við slátrun

Úr reglugerð um velferð lagardýra,
um varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit
með eldisstöðvum (nr 300/2018)
1. gr. Tilgangur

og gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um eldi lagardýra. Tilgangur reglugerðarinnar er að
tryggja góðan aðbúnað, umhirðu, heilbrigði og velferð lagardýra ásamt því að
hindra útbreiðslu og útrýma smitsjúkdómum í lagardýrum. Reglugerðin nær til
allra þeirra sem starfa við eldi lagardýra, koma að flutningi þeirra og koma að
rekstri eldisstöðva.
5. gr. Þekking

og hæfni.

Rekstraraðila er skylt að afla sér grunnþekkingar á eðli lagardýra, umönnun
þeirra og þörfum og skal tryggja að starfsmenn hans fái grunnþjálfun á sömu
þáttum og séu nægilega þjálfaðir til að sinna verkefnum sem þeim eru falin.

Velferð í fiskeldi – ný þekking.
Welfare in fish farming - new knowledge.

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að fiskar hafi kvalitatífa
upplifun á umhverfi sínu, hafi væntingar um hvað framtíðin
ber í skauti sér, hafi skilning á tíma, geti tengt saman stað
og stund, þekki hópsystkin og hegði sér í samræmi við
hjörð sína.
Research has shown that fish have a qualitative experience of their environment,
have expectations of what the future holds, have an understanding of time, can
connect place and time, know teammates and behave according to their herd
(Brown o.fl. 2011, Brown 2015, Nilsson o.fl. 2010)

Oft getur verið erfitt að leggja mat á
velferðar-stöðu innan fiskihóps.

Often difficult to assess a fish group’s welfare situation

Heilbrigður

Veikur

Hræddur

Ánægður

Svangur

Dauður

Hvernig getum við metið
velferðarstig í fiskeldi?
Velferðarstigun með svokölluðum Welfare indicators (WIs) eru
athugunar- eða mælingaþættir sem safna upplýsingum sem
lagðar eru til gundvallar mati á velferðarstigi.
Noble,C. et al 2018. Velferdsindikatorer for oppdrettslaks. Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd.

•
•
•

•

Eldis-/rekstrarlegir þættir
•

Operational (OWI‘s)

Greiningarlegir þættir
•

Laboratory based
(LABWI‘s)

Mat á eldisdýrinu

•

Animal based WI

Mat á umhverfinu
•

Environment based WI

Mat á velferð getur líka snúist um …
Welfare evaluation can also be …

.....einfalda þumalputtareglu:
Fiskurinn lítur vel út, er við góða heilsu, sýnir eðlilega hegðun og dafnar,
þá er ekki óeðlilegt að gera ráð fyrir að eldiskerfið uppfylli velferðarþarfir
bústofnsins.
Ef ekki, þá er eitthvað að og þarfnast frekari skoðunar við.
..... a simple rule of thumb:
The fish looks good, is in good health, shows normal behaviour and thrives, then it is not unnatural
to assume that the farming system meets the welfare needs of the livestock.

If not, then something is wrong and needs further consideration.

Margþætt nálgun velferðarmála í fiskeldi.
Complexed approach to aquatic welfare.
Eldistæki & -búnaður

Yfirstjórn eldis

Farming equipment

Farm management

Eldisstörf & vinnuferlar

Sýklar & sjúkdómsvaldar

Daisy routine & work processes

Pathogens

Vatnsgæði og aðrir
umhverfisþættir

Klakstofn & kynbætur
Broodstock & selection

Water Quality /other environmental parameters

Eldisstofn

Fóður & fóðrun

Life stock

Feed & feeding

Smitvarnir,
þrif & hreinlæti
Biosecuity & hygiene

Lyf & lyfjagjafir
Medicine & treatments

Lífeðlisfræðileg
umskipti
Physiological changes

Bóluefni & bólusetningar
Vaccine & vaccination

Velferðarnálgun í fiskeldi
• Líffræðileg bestun eldis- og umhverfisþátta allan
eldisferilinn með lágmörkun streituvalda í
smitvörðu umhverfi.
Biological optimization / minimising stress / biosecure environment

Mikilvæg velferðarleg atriði í farsælu fiskeldi!
Important welfare factors to succeed in fish farming
Sterkur, heilbrigður eldisstofn.
Strong, healthy livestock

Kjöraðstaða til eldis.
Optimal farming conditions

Raunhæf eldisáætlun.
Realistic farming plan

Heildstæð heilbrigðisáætlun.
Holistic Veterinary Health plan (VHP)

Úthugsuð smitvarnaráætlun.
Quality biosecurity plan

Fræðsla og þjálfun starfsmanna/stjórnenda
Continuous education & training for staff…including the management

Virðing fyrir bústofninum.
Respect for the livestock

Forðumst að gera
heilbrigðis- & velferðarmálin
að veika hlekknum í eldinu !
Let‘s not make the health &
welfare matters be the weakest
link in the fishfarm operation !

