GÁTLISTI

Flutningatæki fyrir flutning á dýrum
Rekstraraðili flutningstækis (skráður eigandi)

Tengiliður

Skráningarnúmer fluttningatækis

Kennitala tengiliðar

Viðstaddir sko ðun, auk sko ðunarmanns

Kennitala rekstraraðila

Netfang sem sko ðunarskýrsla skal sendast á

Sí manúmer

Ef flutningsaðili er verktaki fyrir hvern starfar hann? B úfjártegund

11. gr. rg. nr. 527/2017 Flutningatæki skulu skoðuð og samþykkt af MAST sem gefur út leyfi fyrir notkun á viðkomandi tæki fyrir ákveðnar
búfjártegundir sem gildir til 5 ára í senn.
(Á) Án athugasem da

(F) Frávik

(AF) Alvarlegt frávik

Á F AF Flutningatæki og m eðfylgjandi búnaður, hönnun, uppbygging og viðhald skal tryggja eftirfarandi:
1.1.a.

Koma í veg fyrir meiðsli og þjáningar og tryggja öryggi dýra

1.1.b.

Verja dýr gegn slækmu veðri, miklum hita og veðrabrigðum

1.1.c.

Auðvelt sé að þrífa og sótthreinsa flutnngatækið og meðfylgjandi búnað

1.1.d.

Dýr geti ekki sloppið né dottið af flutningatækinu og eigi auðvelt með að þola hreyfingar tækisins

1.1.e.

Loftskipti í flutningatækinu sé fullnægjandi miðað við þarfir viðkomandi dýra

1.1.f.

Aðgengi að dýrunum sé þannig að hægt sé að hafa umsjón og eftirlit með þeim

1.1.g.

Yfirborð gólfs sé stamt og söfnunarkassi sé til staðar sem tekur við þvagi og saur

1.1.h.

Lýsing sé fullnægjandi til að hafa umsjón og eftirlit með dýrum

1.1.i.

Flutningatækið sé útbúið skilveggjum þ.a. unnt sé að koma upp hólfum (nema ef flutningur í gámum eða flutningabúrum)

1.1.j.

Skilveggir skulu þola þyngd dýranna og vera hannapðir þannig að fljótlegt og auðvelt sé að færa þá til

1.1k.

Nægilegt rými í hverju hólfi á öllum hæðum sem dýr, önnur en alifuglar, eru í þannig að loftskipti ofan við dýr sé tryggt í
eðlilegri uppréttri stöðu án þess að eðlilegar hreyfingar séu hindraðar

1.1.i.

Aflífunarbúnaður sé aðgengilegur í flutningatæki ef flutningur er áætlaður meiri en 3 klst, þó ekki við flutning alifugla

1.2.

Flutningatæki skulu merkt: Dýraflutningatæki, fjárflutningabíll, hestakerra eða með öðrum upplýsandi texta og mynd.
Textinn skal skrifaður með stórum bókstöfum í letri >10cm og skal merkingin vera sýnilegannarri umferð bæði að framan
og aftan

1.3.

Flutningatæki skulu búin hentugum búnaði til umfermingar og affermingar. Ef flutningur á sauðfé eða svínum til slátrunar skal
tryggja að fleiri útgönguleiðir en ein sé á flutningatæki

Á F AF

Um ferm ing og afferm ing, aðstaða þ.m .t. Gólfgerð, skal hanna, byggja, viðhalda og nota m eð það í huga að:

2.1.a

Koma í veg fyrir meiðsli og þjáningar dýra og draga eftir mætti úr æsingi og of miklu álagi á hreyfingu og tryggja öryggi þeirra

2.1.b

Ef dýr eru ekki flutt í gámum skal þess gætt að yfirborðsfletir séu ekki hálir og hliðarvarnir komi í veg fyrir að þau sleppi út

2.1.c

Halli skábrauta - Svín, kálfar og hestar hámark 20°, sauðfé og nautgripir hám. 26°. Þverrimar ef halli > 10°

2.1.d

Á lyftarapöllum og á efri gólfum skul vera dýrheldar öryggishindranir, nema dýr séu flutt í gámum

2.1.e.

Góð lýsing þarf að vera fyrir hendi við umfermingu og affermingu

Athugasem dir skoðunarm anns:

Undirskrift skoðunarmanns:

Dagsetning skoðunar:
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