SLK´s GENBANKSREGLER
Normal får endast en ras per djurslag hållas och inga andra djur av samma djurslag får finns
på gården eller i genbanksflockens omedelbara närhet.
De grundläggande genbanksreglerna måste uppfyllas av samtliga genbanksbesättningar och
återfinns under punkt 1-3.
Har man fått skriftlig dispens av genbanksansvarig att hålla mer än en ras av ett djurslag
gäller dessutom reglerna under punkt 4.
För anläggningar där djuren sköts av anställd personal gäller förutom de grundläggande
reglerna även reglerna under punkt 5.

Grundläggande genbanksregler
1. Djur
1.1 Djuren som skall ingå i genbanksflocken skall vara rastypiska enligt dokumenterad rasram.
2. Uppfödning
2.1 Generellt maskinkläckningsförbud råder i genbankerna. Den genbanksansvariga för respektive ras kan i
undantagsfall ge dispens, som ska vara skriftlig.
2.2 Ägg för kläckning får endast efter skriftlig dispens från berörd genbanksansvarig flyttas mellan genbanker.
3. Miljö
3.1 Djuren skall ha tillgång till hus och beredas möjlighet till utevistelse, fritt eller i rastgård. Anläggningen i sin helhet
skall vara så beskaffad att djurens naturliga beteende stimuleras och utgöra ett fullgott skydd mot väder och vind.
Ströbädden inomhus skall hållas torr. Finns rastgård skall även den underhållas.
3.2 Fler än 3 höns av stor ras, 4 dvärghöns, 2 ankor eller 1 gås får ej hållas per m² fri golvyta inomhus. Utomhus
skall ytan vara minst dubbelt så stor per djur. Helst bör ytan vara större och djuren hållas fritt utomhus.
3.3 Om utrymmet är begränsat, bör en hönsflock inte överstiga 25 vuxna djur. Antal tuppar i en avelsgrupp skall
inte överstiga 1 på 3 hönor. Antal andrikar skall inte överstiga 1 på 2 ankor. Gäss kan hållas parvis.
3.4 Under vintern skall djuren få sin vintervila och inte drivas till värpning med högproteinrikt foder, värme och
ljus. Tillskottsvärme kan ges för att hålla husen frostfria. Tillskottsljus kan ges för att få 8 timmars dagsljus.
3.5 Ankor och gäss skall, förutom dricksvatten, ha tillgång till vatten för att kunna hålla sig rena. Under avelssäsongen bör de dessutom ha så mycket vatten att de kan simma och para sig i vatten.
3.6 Skötsel och utfodring skall vara så ordnat att djuren får daglig tillsyn, hålls i lagom hull och ohyra inte orsakar
djuren onödigt lidande.

Tilläggsregler för hållande av mer än en ras
SLK kan genom genbanksansvarig ge skriftlig dispens för att hålla fler raser/blandraser, i
sådana fall ställs dessutom följande krav:
4. Säkerhetsåtgärder om man fått dispens att hålla mer än en ras
4.1 För att minimera risken för korsning krävs säker avelsanläggning. Om de andra djuren hålls i säkra anläggningar,
kan genbanksdjuren gå fritt. Att hålla grupperna ute varannan dag accepteras inte.

4.1.1 Sluss skall finnas mellan rasgrupper. En dörr får inte direkt öppna fri passage. Det gäller både ute och inne.
4.1.2 Tät vägg skall finnas minst 50 cm upp, där kontakt mellan rasgrupperna kan förekomma.
4.1.3 Nätet skall vara väl fastsatt och i gott skick.
4.1.4 Största tillåtna maskstorlek på nätet är 19 mm. (Samma som Jordbruksverkets skyddsnivå 1).
4.1.5 Rastgården skall vara heltäckt, antingen med fast tak eller nät.
4.2 Skulle trots allt oönskad parning kunnat ske, måste aktuella hondjur hållas med rätt handjur i minst 4 veckor, innan
avelsäggen säkert ger rasren avkomma.
4.3 Ägghantering och ruvning/kläckning skall ske på ett säkert sätt, så ingen förväxlingsrisk av äggen föreligger.
4.4 Uppfödningen skall ske på ett säkert sätt, så ingen förväxlingsrisk av kycklingarna/ungarna föreligger.

Tilläggsregler för anläggningar där djuren sköts av anställd
personal.
För anläggningar där djuren sköts av anställd personal gäller förutom de grundläggande
genbanksreglerna även dessa:
5. Tilläggsregler för anläggningar där djuren sköts av anställd personal.
5.1 Genbankskontrakt för anläggningar där djuren sköts av anställd personal är tidsbegränsat och nytecknas varje
kalenderår.
5.1.1 Genbankskontrakten skall vara uppdaterade. Om anläggningen byter personal så skall rätt ansvarig stå på
nytt kontrakt med nytt datum.
5.2 Den som undertecknat genbankskontraktet är den som är ansvarig för att all hantering sker enligt genbanksreglerna.
5.3 Om någon annan person än den ansvarige hanterar ägg eller djur skall det finnas fastställda rutiner för detta.
5.4 Vid eventuell försäljning av djur skall den ansvarige, enligt kontraktet, och ingen annan underteckna
genbanksintygen.
5.5 Genbanksrapporten skall undertecknas av den ansvariga enligt kontraktet.

Genbanksreglerna har utarbetats på SLK´s genbanksseminarier, antagna av styrelsen 1997, senast justerade 2015.

