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Aðfaraorð um þetta skjal
Leiðbeiningar og reglur um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja eru niðurstaða af
starfi tækninefndar Vottunarstofunnar Túns um vottunarreglur og sérfræðinga
Matvælastofnunar.
Skjalið hefur að geyma leiðbeiningar um kröfur sem gerðar eru til þeirra framleiðslusviða sem
þær taka til, svo og reglur sem settar hafa verið umfram eða utan gildissviðs reglugerða um
lífræna framleiðslu. Matsmenn vottunarstofu framkvæma úttektir hjá umsækjendum
samkvæmt þessum leiðbeiningum.
Vottunarkröfur, sem birtar eru í þessu skjali, eru af þrennum toga:
Leiðbeiningar um vottunarkröfur lífrænnar framleiðslu samkvæmt gildandi löggjöf á Íslandi:
- Kaflar 2 og 3.1-3.4 (eftirlit og vörumerkingar, kaflar 3.3 um merkingu snyrtivara og 3.6
um merki Túns undanskildir).
- Kaflar 4-6 (jarðyrkja, plönturæktun, söfnun jurta, búfjárrækt og fiskeldi).
- Kafli 8 (vinnsla lífrænna matvæla, fóðurs og vínafurða, milliríkjaviðskipti).
Vakin er athygli notenda þessa skjals og reglugerða á því að reglugerðir kumnna að breytast
án fyrirvara. Texti reglugerða, þ.e. með síðustu breytingum, tilgreinir þær kröfur, sem uppfylla
skal um lífræna framleiðslu á þeim sviðum sem ofangreindir kaflar fjalla um.
Reglur um lífræna framleiðslu umfram eða utan gildissviðs reglugerða um lífræna
framleiðslu:
- Kafli 7 (lagargróður og þörungar; byggir einnig á löggjöf og köflum 2-3).
- Kafli 9 (vinnsla utan ramma gildandi löggjafar, byggir einnig á köflum 2-3).
Reglur um náttúrunytjar (aðföng og náttúrunytjar):
- Kaflar 10-11 (aðföng og æðardúnn, byggja einnig á köflum 2-3).
Allar athugasemdir, ábendingar og fyrirspurnir um efni þessa skjals eru vel þegnar og verða
teknar til athugunar við endurskoðun og næstu útgáfu þeirra. Þær skulu sendar á netfang
Vottunarstofunnar Túns, tun@tun.is, ásamt nauðsynlegum gögnum og rökstuðningi.
Breytingar frá fyrri útgáfu
Breytingar frá fyrri útgáfu þessa skjals eru auðkenndar með undirstrikun breytts eða
viðbætts texta.
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1

Inngangur

1.1

Skilgreining og markmið lífrænna aðferða

1.101 Meginlögmál lífræns landbúnaðar eru fjögur, samkvæmt vefsetri alþjóðasamtaka lífrænna
landbúnaðarhreyfinga (IFOAM), https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principlesorganic-agriculture:
- Heilbrigði.
- Vistkerfi.
- Sanngirni.
- Umhyggja.
1.102 Á heimsþingi IFOAM í Ástralíu árið 2005 var samþykkt eftirfarandi skilgreining á lífrænum
landbúnaði:
Lífrænn landbúnaður er framleiðslukerfi sem viðheldur heilbrigði jarðvegs, vistkerfa og
manna. Hann byggir á vistkerfisferlum, líffræðilegri fjölbreytni og hringrásum sem hæfa
staðbundnum aðstæðum, fremur en notkun aðfanga með neikvæð áhrif. Lífrænn
landbúnaður sameinar hefðir, nýjungar og vísindi í þágu sameiginlegs umhverfis og stuðlar
að réttlátum samskipum og góðum lífsgæðum allra sem að koma.
1.103 Markmiðum lífrænnar framleiðslu er nánar lýst af IFOAM með eftirfarandi hætti:
 Framleiðsla næringarríkrar fæðu í nægu magni og í sátt við umhverfið.
 Hringrás lífrænnar starfsemi í landbúnaði sé örvuð með tilstilli skordýra, örvera, annarra
dýra og jurta, bæði hvað varðar ræktun, lífræn efni og næringarefni.
 Aukin frjósemi og verndun jarðvegs.
 Nýting vatns innan skynsamlegra marka og verndun vatnsuppspretta og vatnalífs.
 Notkun staðbundinna, endurnýjanlegra auðlinda og endurnýtanlegra hráefna.
 Aðferðir í búfjárrækt, sem fullnægja líffræðilegum þörfum og eðlislægri hegðun dýranna.
 Mengun af völdum framleiðslu haldið í lágmarki.
 Fjölbreytni nytjastofna jurta og dýra viðhaldið, m.a. með verndun gróðursamfélaga, villtra
dýra og sérstæðra vistkerfa.
 Lífsgæði framleiðenda í samræmi við mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem geri
þeim kleift að mæta grunnþörfum og njóta viðurværis og lífsfyllingar í öruggu
starfsumhverfi.
 Framleiðsla og áætlanir um hana taki tillit til mögulegra félagslegra og vistfræðilegra áhrifa.

1.2

Viðmiðunarkröfur

1.201 Skjal þetta, Leiðbeiningar um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja, er byggt á
viðmiðunarkröfum, sem lýst er í íslenskum og evrópskum lagareglum og alþjóðlegum stöðlum,
og á þróunarstarfi íslenskra sérfræðinga sem mótað hafa viðmiðunarkröfur fyrir einstök svið
framleiðslu og nýtingar auðlinda lands og sjávar, eins og hér segir:
Kröfur til lífrænnar landbúnaðarframleiðslu samkæmt gildandi löggjöf á Íslandi:
- Kaflar 2 og 3.1-3.4 (eftirlit og vörumerkingar; 3.5 um merki Túns undanskilinn)
- Kaflar 4-6 (jarðyrkja, plönturæktun, söfnun villtra jurta, búfjárrækt og fiskeldi)
- Kafli 8 (vinnsla lífrænna matvæla, fóðurs og vínafurða, milliríkjaviðskipti).
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Kröfur til lífrænnar framleiðslu samkvæmt reglum Túns:
- Kafli 7 (lagargróður og þörungar; byggir einnig á gildandi löggjöf og á köflum 2-3)
- Kafli 9 (vinnsla utan ramma gildandi löggjafar, byggir einnig á köflum 2-3).
Kröfur til náttúrunytja (aðföng og náttúrunytjar) samkvæmt reglum Túns:
- Kaflar 10-11 (aðföng og æðardúnn, byggir einnig á köflum 2-3).
1.202 Lög nr. 162/1994 og reglugerðir nr. 477/2017 og 481/2017 um lífræna framleiðslu og
merkingar og um innflutning lífrænna afurða frá þriðju löndum, með síðari breytingum,
skilgreina almennar kröfur, sem gerðar eru til lífrænnar framleiðslu hér á landi. Þessar
reglugerðir innleiða reglugerðir Evrópusambandsins (sjá 1.203) í íslenska löggjöf.
1.203 Reglugerðir Evrópusambandsins (ESB) nr. 834/2007, 889/2008 og 1235/2008, með síðari
breytingum, lýsa kröfum, sem gerðar eru til lífrænnar landbúnaðarframleiðslu á Evrópska
efnahagssvæðinu (EES) og til innflutnings lífrænna landbúnaðarafurða frá þriðju löndum.
1.204 Samkvæmt lögum nr. 24/2006 um faggildingu o.fl. annast faggildingarsvið Hugverkastofu
faggildingu vottunarstofa hér á landi, m.a. samkvæmt staðlinum ISO 17065 um aðila sem votta
vörugæði.
1.205 Matvælastofnun, í umboði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, er lögbært yfirvald sem
annast umsjón með framkvæmd reglugerða á sviði lífrænnar landbúnaðarframleiðslu.
1.206 Vottunarstofan Tún er faggild vottunarstofa sem annast eftirlit og vottun í samræmi við lög nr.
162/1994 um lífræna landbúnaðarframleiðslu og reglugerðir nr. 477/2017 og 481/2017 um
sama efni, með síðari breytingum.
1.207 Vottunarstofan Tún annast einnig eftirlit og vottun í samræmi við reglur um lífræna
framleiðslu, framleiðslu aðfanga til lífrænnar framleiðslu og náttúrunytjar, sem sérfræðingar
og tækninefndir hafa þróað fyrir Tún.
1.208 Vottunarþjónusta Vottunarstofunnar Túns stendur öllum framleiðendum til boða án tillits til
stærðar, staðsetningar, félagsforms og eignarhalds.

1.3

Orðskýringar

Aðlögunarafurð

Afurð úr jurtaríkinu og með innihaldsefni út aðeins einni tegund nytjaplöntu,
sem uppskorin var á landi, sem ekki er vottað lífrænt, en hefur verið minnst 12
mánuði í lífrænni aðlögun.

Aðlögunartími

Tímabil frá því að lífrænar aðferðir eru teknar upp þar til land, búfé eða afurðir
þeirra geta hlotið vottun samkvæmt vottunarreglum.

Erfðabreytt lífvera

Lífvera þar sem erfðaefninu hefur verið breytt á annan veg en gerist í náttúrunni
við pörun og eða náttúrulega endurröðun litninga.

Faggilding

Formleg viðurkenning þar til bærs aðila á því að vottunarstofa sé hæf til að
vinna tiltekið samræmismat.

Framleiðslueining

Býli, fyrirtæki, eða hluti býlis eða fyrirtækis, þar sem framleiðsla fer fram.
Page 8/93

Leiðbeiningar og reglur um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja
Útgáfa: 2020-06-20

Hefðbundin framleiðsla

Aðferðir eða afurðir, sem ekki uppfylla ákvæði reglna um lífræna framleiðslu.

Lífræn aðlögun

Lífrænar aðferðir við ræktun og eldi frá því að hætt er notkun hefðbundinna
aðferða og þar til heimilt er að votta nytjaland, búfé og afurðir þeirra lífræn.

Lífræn framleiðsla

Aðferðir eða afurð, sem uppfylla ákvæði laga nr. 162/1994, reglugerða nr.
477/2017 og 481/2017 með síðari breytingum, og/eða ákvæði í þessum
vottunarreglum sem ekki falla undir gildissvið opinberra lagareglna.

Lífrænt býli

Lögbýli, hluti lögbýlis eða önnur afmörkuð búrekstrareining sem lokið hefur
lífrænni aðlögun.

Lögbært yfirvald

Stjórnvald sem fer með framkvæmd reglugerða varðandi lífræna framleiðslu.
Matvælastofnun fer með þetta hlutverk á Íslandi.

Markaðssetning

Söluútstilling, sölutilboð, sala, flutningur eða afhending vöru á markað með
einhverjum hætti.

Matsmaður

Starfsmaður vottunarstofu, sem annast úttekt á og eftirlit með einstökum
framleiðslueiningum.

Samhliða ræktun

Ræktun sömu tegundar jurta eða dýra á sama býlinu með lífrænum og
almennum aðferðum.

Samloka

Í samhengi við reglur um lagareldi merkir samloka skeldýr með tveimur skeljum
sem loka dýrið af. Samloka (L: Bivalvia; e: bivalve/mussel) tilheyrir fylkingu
lindýra innan hryggleysingja.

Sáðskipti/skiptiræktun

Ræktun mismunandi tegunda nytjaplantna hverra á eftir öðrum á sama landi, til
þess að viðhalda frjósemi jarðvegs, tryggja nægilegt framboð á næringarefnum,
koma í veg fyrir tap næringarefna, draga úr sjúkdómahættu og verjast illgresi.

Umsækjandi

Fyrirtæki, samtök eða einstaklingur, sem hefur sótt um vottun og/eða hefur
hafið lífræna aðlögun og/eða er þegar orðinn vottunarhafi.

Verksmiðjubúskapur

Verksmiðjubúskapur er ekki skilgreindur í gildandi löggjöf. Vottunarstofan Tún
notar eftirfarandi skilgreiningu, sem Evrópusambandið setti fram til skýringar
við fyrstu reglugerð þess um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða nr 2092/91,
í því skyni að leiðbeina aðildarlöndum ESB um hvernig framfylgja skuli banni við
notkun búfjáráburðar frá verksmiðjubúskap:
Eldiskerfi þar sem dýrin geta ekki auðveldlega snúið sér heilan hring eða þar sem
dýrin eru að mestu án ljóss eða eru að mestu haldin inni án undirburðar, þar
með talið sérstaklega fuglar aldir í búrum og kjúklingar aldir til kjötframleiðslu
þar sem þéttleiki er yfir 25 kg/m², og þar sem eldi fer fram aðskilið frá öðrum
landbúnaði á starfsstöðinni, þ.e. í stöðvum þar sem eldi fer fram í byggingum
sem ekki hafa landbúnaðarland sem ætlað er til ræktunar nytjajurta og unnt er
að nýta áburðinn til dreifingar á. (Guidelines for the use of livestock excrements
in organic farming. 5684/VI/95-rev.5; AS/nm 17.10.96.)

Vinnsla

Starfsemi, sem felur í sér umbreytingu og/eða blöndun á afurðum, pökkun
þeirra, geymslu, flutning og dreifingu.

Vottorð

Skriflegt sönnunargagn (e: documentary evidence), sem Tún afhendir
framleiðanda, þar sem staðfest er að framleiðslueiningar og afurðir, sem
skilgreindar eru í samningi milli umsækjanda og Túns og í viðfestri
vottunarlýsingu, hafi hlotið vottun samkvæmt vottunarreglum.

Vottun

Formleg staðfesting á því að vara sé framleidd í samræmi við vottunarreglur

Vottunarhafi

Einstaklingur eða fyrirtæki, sem hefur hlotið vottun og er handhafi vottorðs.
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Vottunarreglur

Reglur sem birtar eru í þessu skjali og umsækjandi skal uppfylla.

Vottunarstofa

Aðili sem annast samræmismat og veitir vottun samkvæmt tilgreindum reglum.
Vottunarstofan Tún annast samræmismat á lífrænni framleiðslu.

Vottunarmerki

Merki sem er skráð merki og aðeins má nota samkvæmt skriflegri heimild
vottunarstofu við kynningu og markaðssetningu vottaðra afurða.
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2.

Framleiðslueftirlit og gæðastýring

2.1

Eftirlitsskyld starfsemi

2.101 Aðili sem hyggst framleiða og markaðssetja afurðir með tilvísun til lífrænna aðferða skal sækja
um vottun á slíka starfsemi. Eftirtalin starfsemi fellur undir þetta ákvæði:
1) Landbúnaður (jarðrækt, garðyrkja, vínrækt og svepparækt; búfjárrækt, þar með talið eldi
nautgripa, hesta, sauðfjár, geita, alifugla og býflugna; fiskeldi og fiskirækt, ræktun á þangi,
þara og smáþörungum);
2) söfnun villtra land- og lagarjurta, þar með talið þangs og þara;
3) vinnsla (þ.m.t. vín- og bjórgerð og slátrun dýra), geymsla, pökkun, flutningur og dreifing
afurða með tilvísun í lífrænar framleiðsluaðferðir;
4) verktakar sem annast að hluta eða öllu leyti framleiðslu, vinnslu, pökkun, merkingar og
geymslu lífrænna afurða fyrir vottuð fyrirtæki, svo og aðila sem annast flutning lífrænna
afurða sem ekki eru í lokuðum umbúðum;
5) smásala, heildsala og vöruafgreiðsla aðila, sem sundurliða einingar lífrænna afurða eða
endurpakka þeim í endanlegar neytendaumbúðir, þar með talin netverslun;
6) innflutningur lífrænna afurða frá löndum Evrópska efnahagssvæðisins (EES) til
markaðssetningar undir íslensku vörumerki – og –
7) innflutningur lífrænna afurða beint til Íslands frá löndum utan EES.
2.102 Ákvæði 2.101 eiga við um eftirtaldar afurðir landbúnaðar:
1) lifandi og óunnar landbúnaðarafurðir;
2) unnar landbúnaðarafurðir til manneldis;
3) fóður;
4) plöntufjölgunarefni og fræ til ræktunar – og –
5) ger notað í matvæli og í fóður.
Villt land- og lagardýr og afurðir þeirra er óheimilt að markaðssetja með tilvísun til lífrænna
aðferða, með fyrirvara um ákvæði 3.105 er varðar merkingu fiskafurða með vottuðum
lífrænum innihaldsefnum.
2.103 Þegar vinnsla og pökkun á býli felur í sér meðferð aðfenginna afurða skal sú starfsemi lúta
sérstöku eftirliti. Takmarkist hún við pökkun ferskra og óunninna eigin afurða er heimilt að
skilgreina slíka starfsemi sem hluta af annarri starfsemi býlisins þegar eftirlit fer fram. Vinnsla,
pökkun og geymsla í kæli/frysti kann einnig að falla undir reglur um "Beint frá býli" og/eða
smáræðismörk. Sjá nánar á heimasíðu Matvælastofnunar, www.mast.is.

2.2

Umsóknir, eftirlit og vottun

2.201 Umsókn um vottun skal a.m.k. fela í sér eftirtalin gögn:
1) Útfyllt umsóknareyðublað og viðfest fylgiskjöl;
2) uppdrátt og lýsingu á athafna- og nytjasvæðum og húsakosti;
3) afrit af starfsleyfum og vottorðum annarra eftirlits- og vottunaraðila;
4) staðfestingu á afnotarétti svæða eða aðstöðu, sem eru í eigu þriðja aðila;
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5)
6)
7)
8)

undirritaðan samning við vottunarstofu, sem skuldbindur umsækjanda til að fara að
vottunarreglum og hlíta ákvörðunum vottunarstofu, sannist frávik frá þeim reglum;
gögn um vörumerki sem umsækjandi hyggst nota við markaðssetningu afurða og
lögformleg staðfesting á eignarhaldi viðkomandi vörumerkis;
gæðahandbók, verklagsreglur eða annað rafrænt/skriflegt gæðakerfi sem lýsir
starfsstöðinni og hvernig hún skuli uppfylla kröfur um lífræna framleiðslu – og –
upplýsingar um tengilið umsækjanda við vottunarstofu.

2.202 Umsóknargögn skulu einnig greina frá framleiðslu í lífrænni aðlögun og hefðbundinni
framleiðslu, sem fram fer á sömu framleiðslueiningu.
2.203 Hafi umsækjandi ekki að fullu tekið upp lífrænar aðferðir, skal umsókninni einnig fylgja áætlun
um aðlögun framleiðslueiningar í samræmi við reglur um lífræna framleiðslu, þar sem höfð er
hliðsjón af lágmarks aðlögunartíma fyrir viðkomandi tegund framleiðslu.
2.204 Undirritaður samningur um eftirlit og vottun felur í sér áskrift að þjónustu vottunarstofu. Hafi
samningur þessi fallið úr gildi af einhverjum ástæðum og framleiðandi óski vottunar skal ný
umsókn lögð fram.
2.205 Árlega skulu vottunarhafar og framleiðendur í lífrænni aðlögun skila vottunarstofu ársskýrslu
á eyðublöðum sem stofan gefur út, sem greinir frá áætlaðri ársframleiðslu jarðargróða,
búfjárafurða og unninnar vöru og skal sú skýrsla einnig ná til hefðbundinnar framleiðslu á
býlum þar sem hún er einnig fyrir hendi.
2.206 Vottunarhafar og framleiðendur í lífrænni aðlögun skulu fyrirfram sækja um vottun
viðbótareininga, þ.e. lands, búgreina, afurða og vinnslustaða, svo og um breytingu á
samsetningu unninna afurða.
2.207 Ef sótt er um vottun afurða sem framleiða á með innihalds- og hjálparefnum, öðrum en
matvælum og fóðri, sem ekki eru vottuð lífræn, skal fylgja umsókninni staðfesting
framleiðanda viðkomandi aðfanga að þau hafi ekki verið framleidd með erfðatækni og/eða
erfðabreyttum lífverum. Staðfesting skal hið minnsta vera í samræmi við eyðublað í viðauka
XIII reglugerðar ESB 889/2008. Framleiðandi skal varðveita slíkar staðfestingar í skýrsluhaldi,
hafa þær tiltækar við úttektir og eftirlit, og uppfæra reglulega ef notkun slíkra aðfanga er fram
haldið.
2.208 Vottunarhafar skulu tilkynna vottunarstofu um allar breytingar sem verða á starfsstöðinni,
aðstöðu og starfsemi í aðlögun og vottaðri starfsemi, og öðru sem kann að hafa áhrif á
samræmi við þessar reglur og ákvæði samnings við vottunarstofuna.
2.209 Hyggist vottunarhafi segja upp samningi um vottun skal tilkynna það skriflega til Túns án tafar.
Tún staðfestir skriflega að uppsögn samnings sé móttekin og að nafn viðkomandi vottunarhafa
verði fjarlægt af vottunarskrá. Ef vottun er sagt upp í úttekt, greiðist eftir sem áður eftirlitsgjald
fyrir úttektina.
2.210 Ef samningi um vottun er sagt upp, metur Tún hvort þörf sé á að framkvæma lokaúttekt. Slík
úttekt skal þá fara fram innan 60 daga frá uppsögn samnings. Tilgangur lokaúttektar er að
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staðfesta að engar tilvísanir í lífrænar framleiðsluaðferðir sé að finna á framleiðslulotum
framleiddum eftir uppsögn samnings.
2.211 Tilkynnt eftirlitsúttekt skal gerð minnst árlega hjá hverjum vottunarhafa og oftar ef
vottunarstofa telur þörf á. Auk þess eru árlega gerðar fyrirvaralausar úttektir hjá hluta
framleiðenda samkvæmt áhættumati vottunarstofu.
2.212 Ef um er að ræða lagareldi á samlokum skulu eftirlitsheimsóknir vegna framleiðslu fara fram
fyrir og eftir hámarks framleiðslu á lífmassa.
2.213 Umsækjandi skal veita matsmanni vottunarstofu aðgang að athafnasvæðum, skýrslum og
öðrum upplýsingum um framleiðslu, sem sótt er um vottun á, og nauðsynlegar eru vegna
úttekta og eftirlits, hvenær sem vottunarstofa telur þörf á. Matsmaður skal einnig hafa aðgang
að svæðum og aðstöðu innan starfsstöðvarinnar þar sem önnur framleiðsla er stunduð.
2.214 Prófsýni skulu tekin til þess að greina afurðir, efni og aðferðir, sem ekki eru heimilaðar í vottaðri
framleiðslu, hvenær sem grunur leikur á um notkun þeirra eða mengun af þeirra völdum. Auk
þess skulu prófsýni tekin árlega hjá hluta framleiðenda samkvæmt áhættumati vottunarstofu.
Prófsýni skulu greind hjá faggildum prófunarstofum.
2.215 Matsmaður og umsækjandi skulu undirrita matsskýrslu vottunarstofu, þar með talið yfirlit yfir
athugasemdir og frávik, sem fram kunna að koma í úttekt. Umsækjandi skal gera grein fyrir
orsökum frávika og leggja fram tímasetta áætlun um úrbætur vegna þeirra.
2.216 Andmæli við niðurstöður úttekta, beiðni um endurupptöku ákvarðana um afgreiðslu umsókna,
eða kvartanir um matsferlið, skulu lögð fram skriflega ásamt ítarlegum rökstuðningi og
nauðsynlegum upplýsingum til vottunarstofu, sem meðhöndlar þau samkvæmt tilgreindu
verklagi. Vottunarstofa og/eða sá sem andmælir eða kvartar geta framvísað málinu til álits eða
úrskurðar lögbærs yfirvalds.

2.3

Gæðastjórnun

2.301 Umsækjandi skal halda gæðastjórnunarkerfi sem lýsir því hvernig starfseiningin tryggir að
unnið sé í samræmi við viðeigandi ákvæði í vottunarreglum.
2.302 Gæðastjórnunarkerfið og skrásetning þess skulu hæfa stærð, starfsmannafjölda og umfangi
starfseminnar.
Gæðastjórnunarkerfi getur falist í gæðahandbók, verklagsreglum,
leiðbeiningum og dagbókum. Vinnslustöðvar skulu jafnan hafa skriflegar verklagsreglur,
byggðar á kerfisbundinni greiningu helstu vinnsluþrepa, þar sem gerð er grein fyrir
ráðstöfunum til að fyrirbyggja mengun framleiðslu af völdum óleyfilegra efna, tryggja
viðeigandi þrif og vöktun þeirra og skráningu, og tryggja að óvottaðar vörur séu ekki
markaðssettar með tilvísun til vottunar og/eða lífrænna aðferða. Fyrir minnstu býli með 1-5
starfsmenn telst eintak af þessu skjali og/eða viðeigandi reglugerðum ásamt viðeigandi
dagbókum ígildi gæðastjórnunarkerfis.
2.303 Umsækjandi skal skila inn nákvæmri lýsingu á einingunni sem sótt er um vottun á,
athafnasvæði og vottaðri og óvottaðri starfsemi. Gera skal grein fyrir því hvernig tryggt sé að
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allir þættir starfseminnar uppfylli reglur um lífræna framleiðslu. Sé gæðahandbók til staðar má
vísa til viðeigandi kafla gæðahandbókar.
2.304 Greina skal helstu áhættuþætti í framleiðsluferlinu, sérstaklega hættu á hverskonar mengun
sem gæti haft áhrif á lífrænar afurðir og gera grein fyrir þeim varúðarráðstöfunum sem gerðar
eru til að koma í veg fyrir slíka mengun, þ.m.t. nauðsynlegum hreinsunaraðgerðum.
2.305 Starfsmenn sem bera ábyrgð á helstu þáttum framleiðslunnar skulu hafa þekkingu á lífrænum
aðferðum og þeim kröfum sem gildandi reglur gera til viðkomandi framleiðslugreina. Áætlanir
vinnslustöðva skulu taka mið af þessu. Starfsmenn í búfjárrækt skulu hafa grunnþekkingu á
velferðar- og heilbrigðisþörfum viðkomandi búfjárstofna.
2.306 Gildandi leiðbeiningar og reglur skulu jafnan vera tiltækar starfsmönnum hverrar starfsstöðvar.

2.4

Skýrsluhald og skráningar

2.401 Umsækjandi skal halda nákvæmar skýrslur um framleiðslu sína og skulu þær liggja frammi
þegar eftirlitsmaður framkvæmir eftirlit. Ákvæði þetta nær einnig til hefðbundinnar
framleiðslu þar sem hún á sér einnig stað innan sömu starfsstöðvar.
2.402 Ef framleiðsla viðkomandi einingar er að hluta til hefðbundin skulu upplýsingar, skýrslur og
gögn lífræna hlutans auðgreinanleg frá öðrum þáttum rekstursins.
2.403 Skýrslur um starfsemina skulu vera nægilega ítarlegar til að sýna fram á að farið hafi verið eftir
vottunarreglum. Skýrslur skal geyma í minnst fjögur ár.
2.404 Hafi tilskildar skýrslur ekki verið haldnar er heimilt að hafna umsókn um vottun eða nema
vottun úr gildi, enda sé hvorki unnt að framkvæma eftirlit né fylgjast með framleiðslunni þannig
að Tún telji fullnægjandi.
2.405 Framleiðsluskýrslur skulu hafa að geyma nákvæmar upplýsingar um eftirfarandi þætti:
1) Aðfengin efni og rekstrarvörur (uppruna, eðli, magn, samsetning, vottun);
2) framleiðslu og sölu framleiddra afurða (vörutegundir, vörunúmer, magn, kaupendur);
3) birgðastöðu hráefna og lokaafurða;
4) landnýtingu (afnot lands, áburðar- og efnanotkun, sáðvöru, sáðskipti, gerð safnhauga);
5) búfjárhald (fjölda búfjár og breytingar á honum, búfjárnúmeraskrá, fóðrun, uppruna
fóðurefna, lækningar og lyfjanotkun) – og –
6) staðfestingu (t.d. afrit vottorðs) þess að aðföng séu vottuð lífræn.
2.406 Framleiðandi skal varðveita eftirfarandi gögn um starfsemina og hafa þau aðgengileg þegar
úttekt fer fram:
1) Reikningar framleiðslueiningarinnar, þ.m.t. sölunótur, innkaupanótur og skýrslur um
virðisaukaskatt;
2) samningar við þriðja aðila um aðföng, verktöku eða afnot af landi og aðstöðu vegna
lífrænnar framleiðslu;
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3)
4)

2.5

skýrslur um mjólkureftirlit, búfjáreftirlit, forðagæslu, fallþunga dilka, kvartanir sem berast
og meðferð þeirra, og um innra gæðaeftirlit;
umbúðir af sáðvöru, áburði, jarðvegsbæti, fóðri, afurðum til vinnslu og pökkunar,
íblöndunar- og hjálparefnum og öðrum aðföngum til framleiðslunnar.

Afmörkun frá öðrum aðferðum
Almennar ráðstafanir

2.501 Lífræn framleiðsla skal vera skýrt afmörkuð og aðgreind frá annarri framleiðslu á öllum stigum
framleiðslunnar í tíma, eða rúmi, eða með viðhlítandi merkingum, þrifum og skráningu, sem
sýna fram á að vottuð hráefni og afurðir blandist ekki óvottuðum hráefnum og afurðum og/eða
afurðum, sem ekki er heimilt að nota til hinnar vottuðu framleiðslu. Skýrsluhald og skráningar
skulu sýna fram á aðgreiningu hvar sem þess er þörf.
2.502 Bújörð eða eldisstöð skulu að jafnaði rekin að öllu leyti í samræmi við gildandi reglur um lífræna
framleiðslu.
2.503 Þó er heimilt að stunda lífræna og hefðbundna framleiðslu á sömu jörð ef henni er skipt upp í
skýrt aðgreindar einingar. Óheimilt er að rækta sömu tegund nytjaplantna eða búfjár á sömu
jörð með lífrænum og hefðbundnum aðferðum. Auk þess er óheimilt að rækta tvær eða fleiri
tegundir nytjaplantna með hefðbundum og lífrænum aðferðum á sömu jörð, ef ekki er auðvelt
að aðgreina þær í sjón.
2.504 Lögbært yfirvald getur, að uppfylltum skilyrðum sem nánar eru tilgreind í 25. gr. c og 40. gr.
reglugerðar ESB 889/2008, veitt undanþágu frá ákvæði 2.503 og heimilað samhliða ræktun eða
eldi innan sömu starfsstöðvar.
2.505 Búfé í lífrænu eldi skal haldið aðskildu frá öðru búfé. Þó skal beit lífræns búfjár á óvottuðum
bithaga og beit annars búfjár á lífrænum bithaga heimiluð með þessum skilyrðum:
a) Beit búfjár í hefðbundnu eldi á lífrænt land í heimahögum hluta ársins, en þó aðeins ef
búféð er í dreifbærum búskap sbr. c-lið og lífrænu búfé er ekki beitt á landið á sama tíma.
b) Beit lífræns búfjár á landi, sem einnig er hagnýtt til beitar búfjár í hefðbundnu eldi, að því
tilskildu að (i) landið hafi ekki verið meðhöndlað með efnum og afurðum, sem óheimilt er
að nota í lífrænni framleiðslu og (ii) allt búfé í hefðbundnu eldi, sem beitt er á viðkomandi
land, sé í dreifærum búskap sbr. c-lið, og (iii) afurðir þess séu því aðeins markaðssettar
með tilvísun til lífrænna aðferða að sýnt hafi verið fram á aðgreiningu þess frá hefðbundnu
búfé með fullnægjandi hætti.
c) Búfé í hefðbundnu eldi, sem beitt er í heimahögum eða á afrétti skv. a- eða b-lið, skal
upprunnið úr búrekstrarkerfi eins og það er skilgreint í 36. gr. reglugerðar ESB nr.
1698/2005 eða í 22. gr. reglugerðar ESB nr. 1257/1999.
d) Farbeitardýr er heimilt að beita á óvottuðu landi þegar þau eru rekin af einu beitilandi yfir
á annað. Inntaka óvottaðs fóðurs með beit á því tímabili skal ekki fara yfir 10% af ársfóðri
dýranna, mælt í þurrefnismagni fóðurs úr landbúnaði.
e) Landnýting samkvæmt liðum a-d skal skráð í skýrsluhaldi.
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2.506 Búfé skal auðkennt þannig að spendýr skulu einstaklingsmerkt, en alifuglar eða smærri spendýr
skal hópmerkja, nema ef dýrunum er haldið innan afgirtra eldiseininga.
2.507 Vottunarstofan skilgreinir varnarbelti umhverfis vottaða starfsemi á mismunandi sviðum
ræktunar, söfnunar og eldis, með fyrirvara um mismunandi styrk ríkjandi strauma lofts, vatns
og jarðvegsefna.
2.508 Þar sem framleiðsla, sem sótt er um vottun á, er stunduð innan bújarðar, eldisstöðvar eða
vinnslustöðvar, og önnur framleiðsla er einnig stunduð þar eða í nágrenninu, skal umsækjandi
sýna fram á að framleiðslan, sem sótt er um vottun á, verði ekki fyrir mengun frá afurðum,
áburði, efnum eða úrgangi frá slíkri nærliggjandi framleiðslu.
2.509 Landlaus búfjárrækt er bönnuð. Með landlausri búfjárrækt er átt við búrekstur, þar sem
umráðandi búfjár nýtir ekki land til afnota í búfjárrækt sinni, og/eða hefur ekki gert skriflegan
samning við annan aðila um nýtingu búfjáráburðar sem til fellur.

Bann við notkun erfðabreyttra lífvera
2.510 Notkun erfðabreyttra lífvera og afurða þeirra er bönnuð í hvers konar framleiðslu sem þessar
leiðbeiningar og reglur taka til, þar með talin erfðabreytt matvæli, fóður, hráefni og
íblöndunarefni, hjálparefni til vinnslu, plöntuvarnarefni, áburðar- og jarðvegsefni, fræ og önnur
plöntufjölgunarefni, svo og örverur eða dýr, sem til verða og notuð eru til lífrænnar framleiðslu.
2.511 Umsækjendur sem nota aðföng, önnur en matvæli og fóður sem eru framleidd, pökkuð og
merkt innan ESB/EES, skulu afla haldbærra gagna sem sýna fram á að þau aðföng hafi ekki verið
framleidd með erfðatækni eða notkun erfðabreyttra lífvera eða afurða þeirra. Þau gögn skulu
uppfærð minnst árlega og höfð tiltæk hvenær sem vottunarstofa óskar eftir að meta þau.

Bann við notkun jónandi geislunar
2.512 Notkun jónandi geislunar er bönnuð við framleiðslu og meðferð afurða og hráefna til
framleiðslu, sem leiðbeiningar þessar og reglur taka til.
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3

Vörumerkingar

3.1

Almenn ákvæði um merkingar lífrænna afurða

3.101 Vörumerkingar skulu vera skýrar, gefa rétta mynd af vörunni og vera í samræmi við gildandi
lagaákvæði, þannig að unnt sé að rekja uppruna hennar, vinnslulotu og/eða pökkunardag. Þær
skulu greina frá nafni eða tegund vöru, og innihaldsefnum hennar í þeirri röð sem
þyngdarhlutfall hvers efnis segir til um. Auðkenna skal vottuð lífræn innihaldsefni í
innihaldslýsingu. Ef ákvæði 3.104 eða 3.105 eiga við skal birta tilvísun til lífrænna aðferða og
upplýsingar um hundraðshluta í sömu litum, leturstærð og leturgerð og aðrar upplýsingar sem
birtar eru í skrá um innihaldsefni.
3.102 Heimilt er að merkja og kynna matvöru með tilvísun til lífrænna framleiðsluaðferða, að
uppfylltum eftirfarandi ákvæðum:
1) Varan er vottuð lífræn í samræmi við þessar leiðbeiningar og reglur (eða reglur, sem ESB
álítur jafngildar, ef um innflutta afurð er að ræða);
2) fram komi vottunarmerki, kenninúmer vottunarstofu og nafn og heimilisfang
framleiðanda; ef vottunarmerki ESB er notað skal einnig koma fram upprunasvæði
landbúnaðarefna;
3) ótvírætt er vísað til framleiðsluaðferðar og ekki er gefið í skyn að í vottun felist trygging
fyrir bragðgæðum, næringu eða hollustu vörunnar;
4) vöruheiti vísi ekki til tiltekins lands eða landsvæðis, ef varan er ekki framleidd þar;
5) einungis leyfilegar aðferðir, aukefni eða hjálparefni eru notuð, sbr. viðauka VIII í reglugerð
ESB nr. 889/2008;
6) samsett vara er ekki nefnd eftir einu hráefni;
7) vottuðu lífrænu hráefni hafi ekki verið blandað saman við sambærilegt óvottað hráefni
eða sambærilega aðlögunarafurð í sömu vöru – og –
8) greint er frá vinnsluþrepum, sem hafa áhrif á eiginleika vörunnar.
3.103 Þrátt fyrir ákvæði 3.102.5 má nota í samsetta vöru tiltekin efni upprunnin í landbúnaði, sem
ekki eru vottuð lífræn, að því tilskildu:
a) að efnin séu tilgreind í viðauka IX í reglugerð ESB nr. 889/2008, eða lögbært yfirvald hefur
heimilað viðkomandi efni til bráðabirgða, og
b) að þau nemi ekki meira en 5% af heildarþyngd landbúnaðarefna í lokaafurðinni.
21/834/2007.
3.104 Ef minna en 95% af heildarþyngd landbúnaðarefna matvöru er vottað lífrænt, er einungis
heimilt að vísa til lífrænna framleiðsluaðferða í innihaldslýsingu vörumerkingar, að því tilskildu
að:
1) varan sé aðallega framleidd úr innihaldsefnum úr landbúnaði, án tillits til viðbætts vatns
og salts til matreiðslu,
2) aukefni, hjálparefni, bragðefni, vatns, salt, örverublöndur og ensím, steinefni, snefilefni,
vítamín, amínósýrur og önnur snefilefni notuð til næringarlegra þarfa, séu aðeins notuð
hafi notkun þeirra verið heimiluð í lífrænni matvælaframleiðslu, sbr. viðauka VIII í
reglugerð ESB 889/2008.
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3)
4)

vottuðu lífrænu hráefni hafi ekki verið blandað saman við sambærilegt óvottað hráefni
eða sambærilega aðlögunarafurð í sömu vöru.
Í innihaldslýsingu komi fram hlutfall lífrænna innihaldsefna (%) af heildarmagni
landbúnaðarhráefna.

3.105 Heimilt er að vísa til lífrænna framleiðsluaðferða í innihaldslýsingu matvöru á sama sjónræna
sviði og vörulýsing ef:
1) helsta innihaldsefni vörunnar er afurð veiða eða fiskveiða;
2) innihaldsefni vörunnar, sem upprunnin eru úr landbúnaði, eru öll vottuð lífræn – og –
3) varan uppfyllir einnig ákvæði 2 ,3 og 4 í grein 3.104.
3.106 Heimilt er að merkja unnið fóður (að fóðri fyrir gæludýr og loðdýr undanskildu) með tilvísun til
lífrænna aðferða og með vottunarmerki ESB að því tilskildu að farið sé að eftirfarandi kröfum:
1) Fóðrið uppfylli kröfur um innihaldsefni tilgreindar m.a. í 14., 15. og 18. gr. reglugerðar ESB
834/2007 og 22. og 26. gr. reglugerðar ESB 889/2008.
2) Öll innihaldsefni þess úr jurta- og dýraríkinu séu úr lífrænni framleiðslu.
3) A.m.k. 95% af þurrefni fóðursins sé úr lífrænum landbúnaðarafurðum.
Með fyrirvara um kröfur skv. 1 og 2 hér að ofan er heimilt að merkja fóður sem að hluta til er
úr lífrænni framleiðslu og að hluta úr fóðurefnum úr aðlögunarafurðum með orðalaginu
„heimilt að nota í lífrænni framleiðslu í samræmi við reglugerðir (EB) nr 834/2007 og nr.
889/2008.
3.107 Merkingar á unnu fóðri, sem kveðið er á um í 3.106 skulu vera:
1) Aðgreindar frá texta sem um getur í 5. gr. tilskipunar 79/373/EBE eða 1. mgr. 5. gr.
tilskipunar 96/25/EB.
2) Í lit eða með sniði eða stafagerð sem ekki er meira áberandi en lýsing eða heiti á fóðrinu,
sem um getur í a-lið 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 79/373/EBE eða b-lið 1. mgr. 5. gr. tilskipunar
96/25/EB, eftir því sem við á.
3) Með merkingum innan sama sjónsviðs sem segja til um, miðað við þyngd þurrefnis:
(i) hlutfall fóðurefna úr lífrænni framleiðslu,
(ii) hlutfall fóðurefna úr aðlögunarafurðum,
(iii) hlutfall fóðurefna sem ekki falla undir i og ii liði, og
(iv) heildarhlutfall fóðurs úr landbúnaði.
Merkingum sem kveðið er á um í 3.105 má einnig fylgja tilvísun til þeirrar kröfu að nota skuli
fóðrið í samræmi við ákvði um notkun fóðurefna í lífrænni búfjárrækt.

3.2

Almenn ákvæði um merkingar aðlögunarafurða

3.201 Heimilt er að merkja og kynna óunna afurð úr jurtaríkinu með tilvísun til lífrænnar aðlögunar
að uppfylltum eftirfarandi ákvæðum, sbr. og ákvæði 62. gr. reglugerðar ESB nr. 889/2008:
1) Afurðin er af ræktunarlandi, sem hefur verið minnst 12 mánuði í lífrænni aðlögun;
2) fram komi nafn og Evrópunúmer vottunarstofu;
3) upplýsingar gefa kaupanda afurðarinnar ekki villandi upplýsingar um mun á henni og afurð
af landi, sem er vottað lífrænt – og –
4) tilvísun til lífrænnar aðlögunar sé sambærileg við sölulýsingu afurðar hvað varðar gerð,
stærð og lit leturs.
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3.202

Aðlögunarafurðir, sem uppfylla ákvæði 3.201, er heimilt að merkja með tilvísun til lífrænna
aðferða með eftirfarandi orðalagi:
Afurð af landi í lífrænni aðlögun
(nafn vottunarstofu)
(kenninúmer vottunarstofu)

3.3

Almenn ákvæði um merkingar lífrænna snyrtivara

3.301 Vörumerkingar skulu vera skýrar, gefa rétta mynd af vörunni og vera í samræmi við gildandi
lagaákvæði, þannig að unnt sé að rekja uppruna hennar, vinnslulotu og/eða pökkunardag. Þær
skulu greina frá nafni eða tegund vöru, og innihaldsefnum hennar í þeirri röð sem
þyngdarhlutfall hvers efnis segir til um. Auðkenna skal vottuð lífræn innihaldsefni í
innihaldslýsingu.
3.302 Heimilt er að merkja og kynna snyrtivörur með tilvísun til lífrænna framleiðsluaðferða, að
uppfylltum eftirfarandi ákvæðum:
1)
Varan er vottuð lífræn í samræmi við þessar leiðbeiningar og reglur
2)
fram komi vottunarmerki Túns og nafn og heimilisfang framleiðanda;
3)
ótvírætt er vísað til framleiðsluaðferðar og ekki er gefið í skyn að í vottun felist trygging
fyrir gæðum vörunnar;
4)
vöruheiti vísi ekki til tiltekins lands eða landsvæðis, ef varan er ekki framleidd þar;
5)
landbúnaðarhráefni eru vottuð lífræn
6)
einungis eru notuð aðferðir, aukefni eða hjálparefni sem tilgreind eru í Viðauka VIII í
reglugerð ESB nr. 889/2008, eða sem Tún hefur heimilað notkun á;
7)
samsett vara er ekki nefnd eftir einu hráefni;
8)
vottuðu lífrænu hráefni hafi ekki verið blandað saman við sambærilegt óvottað hráefni
eða sambærilega aðlögunarafurð í sömu vöru – og –
9)
greint er frá vinnsluþrepum, sem hafa áhrif á eiginleika vörunnar.
3.303 Þrátt fyrir ákvæði 3.302.5 má nota í samsetta vöru tiltekin efni upprunnin í landbúnaði, sem
ekki eru vottuð lífræn, að því tilskildu:
a)
að efnin séu tilgreind í viðauka IX í reglugerð ESB nr. 889/2008, eða lögbært yfirvald
hefur heimilað viðkomandi efni til bráðabirgða,
b)
að framleiðandi hafi sýnt vottunarstofu fram á:
(i) að efnin séu ekki fáanleg vottuð lífræn í nægu magni, og
(ii) að efnin séu nauðsynleg til þess að unnt sé að framleiða og geyma vörurnar, og
c)
að þau nemi ekki meira en 5% af heildarþyngd landbúnaðarefna í lokaafurðinni.

Page 19/93

Leiðbeiningar og reglur um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja
Útgáfa: 2020-06-20

3.4

Almenn ákvæði um notkun vottunarmerkja

3.401 Vara sem markaðssett er með tilvísun til vottunar og/eða framleiðslu í samræmi við þessar
leiðbeiningar, þar með talin tilvísun til lífrænna aðferða, skal bera viðeigandi vottunarmerki,
auk annarra upplýsinga, sem þessar leiðbeiningar kveða á um.
3.402 Vottunarmerki skal aðeins nota að fenginni skriflegri heimild vottunarstofu. Ef merkið er fellt
inn í kynningarefni eða á merkimiða og umbúðir skal afla samþykkis vottunarstofu fyrir útliti
þess áður en notkun hefst.
3.403 Vottunarmerki, svo og aðlögunarorðalag sbr. 3.202, er aðeins heimilt að nota um afurðir, sem
tilgreindar eru í vottorði og aðeins í tengslum við nafn vottunarhafa eins og það birtist á
vottorði. Sé um að ræða afurðir, sem kaupandi þeirra markaðssetur síðan undir eigin nafni og
vörumerki, má nota vottunarmerkið að því tilskildu að eftirlitskerfið taki til þeirrar starfsemi og
að unnt sé að rekja uppruna afurða til vottaðs framleiðanda.

3.5

Vottunarmerki Evrópusambandsins

3.501 Vottunarmerki Evrópusambandsins (ESB) skal nota við merkingu og kynningu pakkaðra
matvæla, sem framleidd eru samkvæmt reglugerðum nr. 477/2017 og 481/2017, og
markaðssett eru með tilvísun til lífrænna aðferða á Íslandi, í Noregi eða í löndum ESB. Notkun
þess er valkvæð ef um er að ræða ópökkuð matvæli framleidd í þessum löndum, svo og fóður
samkvæmt nánari ákvæðum 59. og 60 gr. reglugerðar ESB nr. 889/2008. Notkun þess er einnig
valkvæð ef um er að ræða vottuð lífræn matvæli innflutt frá þriðju löndum sem ESB hefur
viðurkennt að haldi kröfur um lífræna framleiðslu jafngildar Evrópureglum.
3.502 Þegar vottunarmerki ESB fyrir framleiðslu innan ramma reglugerða nr. 477/2017 og 481/2017
er birt á umbúðum skal einnig birta eftirfarandi upplýsingar, fyrir neðan og á sama sjónsviði og
vottunarmerkið:
1)
Kenninúmer vottunarstofu (Vottunarstofan Túns ber númerið IS-LIF-01).
2)
Fyrir neðan kenninúmerið komi upplýsingar um landfræðilegan uppruna hráefna
vörunnar, sem upprunnin eru úr landbúnaði, samkvæmt nánari ákvæðum þar um í c-lið
24. gr. reglugerðar EC 834/2007:
a)
Ef innihaldsefni úr landbúnaði eru upprunnin úr löndum ESB eingöngu: ESBlandbúnaður.
b)
Ef innihaldsefni úr landbúnaði eru upprunnin úr þriðju löndum (utan ESB):
Landbúnaður utan ESB.
c)
Ef innihaldsefni úr landbúnaði eru upprunnin að hluta úr löndum ESB og að hluta
úr löndum sem ekki eru aðildarlönd Evrópusambandsins (þriðju lönd, ásamt
Íslandi, Noregi, Liechtenstein og Sviss): ESB-landbúnaður/Landbúnaður utan ESB.
d)
Ef innihaldsefni úr landbúnaði eru eingöngu frá einu landi innan eða utan ESB má
í staðinn geta þess lands (t.d.: Íslenskur landbúnaður).
3.503 Vottunarmerki Evrópusambandsins (ESB) skal nota einlitt í grænum (pantone 376), eða
grænum (50% blátt (cyan) + 100% gult) ef notast er við fjögurra lita prentun. Einnig má nota
merkið í svarthvítu eins og sýnt er hér (með kenninúmeri Vottunarstofunnar Túns), en þá
aðeins í þeim tilvikum þar sem notkun þess í lit er óhentug:
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IS-LIF-01
ESB-landbúnaður/Landbúnaður utan ESB

IS-LIF-01
ESB-landbúnaður/Landbúnaður utan ESB

3.504 Ef bakgrunnslitur umbúðanna eða vörumiðans er dökkur má nota táknin negatíf með sama
bakgrunnslit og umbúðirnar eða vörumiðinn. Ef tákn er notað í lit eða á lituðum bakgrunni sem
gerir það að verkum að erfitt er að sjá það er heimilt að nota afmarkandi línu utan um táknið
til að auka andstæður við bakgrunnslitina. Í tilteknum, sértækum aðstæðum þegar einlitar
merkingar eru á umbúðunum má nota kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu í sama lit.
3.505 Vottunarmerki ESB fyrir lífræna framleiðslu skal vera minnst 9 mm á hæð og minnst 13,5 mm
á breidd og skal hlutfall hæðar/breiddar alltaf vera 1:1,5. Í undantekningartilvikum má
lágmarksstærð vera allt niður í 6 mm þegar um mjög smágerðar umbúðir er að ræða.
3.506 Vottunarmerki ESB fyrir lífræna framleiðslu má nota í tengslum við mynd- eða textaeiningar
sem vísa til lífræns búskapar, með því skilyrði að slíkar einingar valdi hvorki breytingum á eðli
kennimerkis ESB fyrir lífræna framleiðslu né á neinum þeim upplýsingum sem um getur í 58.
gr. Þegar kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu er notað í tengslum við landsbundin
kennimerki eða kennimerki einkaaðila í grænum lit sem er frábrugðinn viðmiðunarlitnum, sem
um getur í 2. lið, má nota kennimerki ESB í þeim lit þótt hann sé ekki viðmiðunarlitur.
3.507 ESB gefur út kynningarrit og leiðbeiningabækling um notkun vottunarmerkis ESB sem haft skal
til hliðsjónar þegar merkið er notað.

3.6 Vottunarmerki Túns
3.601 Vottunarmerki Túns skal nota í fjórlit (CMYK), eða einlitt í grænum lit (pantone 347), eða einlitt
í svörtum lit (grátónum).
3.602 Vottunarmerki Túns skal vera minnst 9 mm á hæð og breidd. Í undantekningartilvikum má
lágmarksstærð vera allt niður í 6 mm þegar um mjög smágerðar umbúðir er að ræða.
3.603 Vottunarmerki Túns skal nota í samráði við Tún þannig að útlit þess, litur og útgáfa samrýmist
þeim reglum sem vottað er eftir hverju sinni, sem hér segir:
1)

Reglur um lífræna framleiðslu:

2)

Reglur sem Vottunarstofan Tún hefur sett um framleiðslu aðfanga til lífrænnar
framleiðslu (t.d. steinefni, kalkþörungar, sölt, vatn, afurðir úr villtum fiski (mjöl, lýsi,
rækjuskel)), æðardún og aðrar náttúrunytjar:
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4

Jarðvegur og gróður

4.1

Lífræn aðlögun nytjalands

4.101 Aðlögunartími nytjalands er talinn hefjast þegar vottunarstofa móttekur umsókn um vottun.
4.102 Lögbært yfirvald getur veitt undanþágu frá 4.101 og heimilað að aðlögun nytjalands hefjist fyrr,
hafi umsækjandi sýnt fram á að landið hafi ekki verið meðhöndlað með bönnuðum efnum í
minnst þrjú ár.
4.103 Reglum um lífræna framleiðslu skal að öllu leyti fylgt á aðlögunartímanum.
4.104 Lengd aðlögunartíma skal vera sem hér segir (í mánuðum):
1)
Ræktað graslendi
24 (til fyrsta sláttar/fyrstu beitar)
2)
Óræktað beitiland
36 (til fyrstu beitar)
3)
Ræktunarland einærra plantna
24 (til sáningar og útplöntunar)
4)
Ræktunarland fjölærra plantna*
36 (til fyrstu uppskeru)
5)
Söfnunarland villtra landjurta
36 (til fyrstu uppskeru)
6)
Söfnunarsvæði villtra lagarjurta
6 (til fyrstu uppskeru)
*) fóðurgrös undanskilin)

4.105 Hafi land mengast af efnum sem óheimilt er að nota í lífrænum landbúnaði getur lögbært
yfirvald ákveðið að lengja aðlögunartíma tilgreindan í 4.104.
4.106 Heimilt er að stytta aðlögunartíma á bithaga og útisvæði fyrir annað búfé en grasbíta í eitt ár.
Stytta má þetta tímabil í sex mánuði hafi landið ekki verið meðhöndlað með efnum sem
óheimilt er að nota í lífrænni framleiðslu á næstliðnu ári.
4.107 Lögbært yfirvald getur einnig, skv. nánari ákvæðum 4. mgr. 36. gr. reglugerðar ESB 889/2008,
stytt aðlögunartíma lands, þrátt fyrir að landið hafi verið meðhöndlað með efnum sem óheimilt
er að nota, ef um var að ræða (a) skylduaðgerð gegn sjúkdómi eða skaðvaldi skv. opinberri
ákvörðun eða (b) vísindarannsókn samþykktri af lögbæru yfirvaldi. Í þeim tilvikum er tímalengd
ákveðin þannig að tryggt sé að eftir að viðkomandi efni hefur brotnað niður sé óverulegt magn
efnaleifa í jarðvegi í lok aðlögunartímans og, ef um fjölæra ræktun er að ræða, í plöntunni.
4.108 Óheimilt er að selja afurðir lands ef ræktunar- og vaxtartími þeirra skarast við meðferð sem
landið fékk skv. ákvæðum 4.107.
4.109 Lífrænum afurðum og afurðum af landi í lífrænni aðlögun skal haldið aðskildum og skrár
haldnar til staðfestingar á því.
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4.2

Sáðvara

4.201 Sáðvara og plöntufjölgunarefni skulu vera vottuð lífræn.
4.202 Þrátt fyrir ákvæði 4.201 er heimilt að framleiða sáðvöru þannig að móðurplantan hafi verið
ræktuð í samræmi við þessar leiðbeiningar og reglur í að minnsta kosti eina kynslóð, eða tvö
vaxtartímabil þegar um er að ræða fjölæra uppskeru.
4.203 Þegar vottuð lífræn sáðvara og plöntufjölgunarefni eru ekki fáanleg á markaði er heimilt að
nota sáðvöru og plöntufjölgunarefni, sem ræktuð voru á landi í lífrænni aðlögun.
4.204 Þegar vottuð lífræn sáðvara og plöntufjölgunarefni eru ekki fáanleg á markaði getur lögbært
yfirvald veitt umsækjanda leyfi til allt að eins árs í senn til notkunar óvottaðrar sáðvöru og
plöntufjölgunarefna, að því tilskildu (i) að þau hafi ekki verið meðhöndluð með öðrum
plöntuvarnarefnum en þeim sem tilgreind eru í II. viðauka reglugerðar ESB 889/2008, nema
lögbært yfirvald hafi mælt fyrir um annað m.t.t. plöntuheilbrigðis að því er varðar öll yrki
tiltekinnar tegundar á tilteknu svæði, og (ii) að ákvæði 45. gr. reglugerðar ESB 889/2008 um
önnur skilyrði fyrir undanþágu séu að öðru leyti uppfyllt.
4.205 Umsækjandi skal sækja um undanþágu og hún hafa verið veitt áður en sáning hefst.
4.206 Lögbært yfirvald getur einnig veitt almennt leyfi til notkunar á óvottaðri sáðvöru eða
plöntufjölgunarefni (i) af tiltekinni tegund ef ekkert yrki hennar er skráð í gagnagrunn ESB fyrir
lífræna sáðvöru eða (ii) af tilteknu yrki ef það yrki eða önnur heppileg yrki sömu tegundar eru
ekki tilgreind í sama gagnagrunni, sbr. og nánari ákvæði hér um í 45. gr. reglugerðar ESB
889/2008).

4.3

Ræktunaraðferðir, áburður og plöntuvarnir

4.301 Frjósemi ræktunarlands skal byggð upp og henni viðhaldið með skiptiræktun sem skipulögð er
til margra ára og hagnýtir belgjurtir og aðrar grænáburðarplöntur, búfjáráburð, safnhaugamold
eða myltaðar plöntuleifar.
4.302 Lífrænar ræktunaraðferðir skulu stuðla að heilbrigði og stöðugleika jarðvegs með því að byggja
upp og viðhalda öflugu lífríki og líffræðilegri fjölbreytni í jarðvegi, með notkun lífrænna efna
sem til falla á viðkomandi bújörð, með aðferðum og umgengni sem koma í veg fyrir þjöppun
og eyðingu jarðvegs, og næringu plantna fyrst og fremst í gegnum vistkerfi jarðvegsins.
4.303 Lífræn ræktun, þar með talin ylrækt (þ.e. ræktun í gróðurhúsum og vermireitum), skal fara
fram í lifandi jarðvegi með varanlegu vistkerfi.
4.304 Heimilt er að nota bío-dynamiskar (lífefldar) efnablöndur og örverublöndur til ræktunar,
jarðvegsbóta og niðurbrots lífrænna efna, t.d. við safnhaugagerð.
4.305 Þegar ekki er hægt að uppfylla næringarþörf plantna með ráðstöfunum sem kveðið er á um í
4.301-302 er aðeins heimilt að nota áburð og jarðvegsnæringu, sem um getur í I. viðauka
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reglugerðar ESB 889/2008, og aðeins að því marki sem nauðsynlegt er. Sýnt skal fram á þörf
fyrir slík aðföng með skriflegum gögnum sem varðveitt skulu í skýrsluhaldi.
4.306 Óheimilt er að nota köfnunarefnisáburð úr steinefnum (tilbúinn áburð/mineral).
4.307 Heildarmagn búfjáráburðar, sem er notað á bújörðinni má ekki vera meira en 170 kg af
köfnunarefni á ári/hektara ræktaðs lands. Þessi mörk gilda einungis um notkun á hverskyns
búfjáráburði, hvort heldur sem hann er fljótandi, myltaður eða þurrkaður.
4.308 Heimilt er að gera skriflega samstarfssamninga við aðrar lífrænar landbúnaðareiningar um
dreifingu á umframframleiðslu á búfjáráburði. Hámarkið (170 kg/ár/ha) skal reikna út frá öllum
einingum sem eiga hlut að samningnum.
4.309 Heilbrigði jarðvegs og plantna skal viðhaldið með fyrirbyggjandi ræktunaraðferðum, til dæmis
(i) notkun tegunda og yrkja sem þola skaðvalda og sjúkdóma, (ii) viðeigandi skiptiræktun, (iii)
tæknilegum og eðlisfræðilegum aðferðum og (iv) verndun náttúrulegra varna gegn
skaðvöldum.
4.310 Ef forvarnarráðstafanir sbr. 4.308 bera ekki árangur og um skilgreindan skaðvald eða sjúkdóm
er að ræða, er aðeins heimilt að nota varnarefni sem tilgreind eru í II. viðauka reglugerðar ESB
889/2008. Sýnt skal fram á þörf fyrir slík aðföng með skriflegum gögnum sem varðveitt skulu í
skýrsluhaldi.
4.311 Þegar um er að ræða varnarefni til notkunar í gildrum eða skömmturum, að undanskildum
ferómónskömmturum, skulu gildrurnar og skammtararnir þannig gerð að efnin geti ekki
sloppið út í umhverfið eða komist í snertingu við nytjaplöntur. Gildrum og skömmturum skal
safnað saman að notkun lokinni og fargað á öruggan hátt.
4.312 Við ræktun sveppa skal undirlag eingöngu vera samsett úr eftirfarandi hráefnum:
a) búfjáráburði frá vottuðum lífrænum bújörðum; ef búfjáráburður frá vottuðum lífrænum
bújörðum er ófáanlegur í nægu magni er heimilt að nota hefðbundinn búfjáráburð sem
uppfyllir kröfur tilgreinar í I. viðauka reglugerðar ESB 889/2008 ef sýnt er fram á að hann
er ekki upprunninn úr verksmiðjubúskap, eins og hann er skilgreindur í leiðbeiningum ESB,
að því tilskildu að hann nemi ekki meir en 25% af þyngd undirlags að undanskildu
yfirbreiðsluefni og viðbættu vatni fyrir myltingu;
b) öðrum landbúnaðarafurðum frá vottuðum lífrænum bújörðum;
c) mó sem ekki hefur verið meðhöndlaður með tilbúnum efnum (chemically);
d) viði (t.d. trjákurli) sem ekki hefur veirð meðhöndlaður með tilbúnum efnum (chemically)
eftir að hann var höggvinn;
e) steinefnum sem tilgreind eru í I. viðauka reglugerðar ESB 889/2008, og vatni og jarðvegi.
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4.4

Söfnun villtra jurta

4.401 Villtum jurtum skal safna af svæðum, sem eru ómenguð og í góðu vistfræðilegu ástandi, að
undangengnum aðlögunartíma sbr. 4.104.5.
4.402 Söfnun má hvorki vera umfram sjálfbæra endurmyndun viðkomandi jurta né ógna tilveru
annarra jurta eða dýra í viðkomandi vistkerfi.
4.403 Söfnunarsvæði skal vera skýrt afmarkað og skráð.
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5

Búfjárrækt

5.1

Lífræn aðlögun búfjár

5.101 Aðögunartími búfjár, talinn frá því að eldi viðkomandi bústofns samkvæmt reglum hófst, er
sem hér segir:
1) Nautgripir og hestar til kjötframleiðslu:
12 mánuðir
2) Sauðfé, geitur og svín til kjötframleiðslu: 6 mánuðir
3) Búfé til mjólkurframleiðslu:
6 mánuðir
4) Alifuglar til kjötframleiðslu:
10 vikur
5) Fuglar til eggjaframleiðslu:
6 vikur
5.102 Aðlögunartími á við um bústofn sem fyrir er á býlinu og um aðflutt búfé.
5.103 Nytjaland og búfé má aðlaga samtímis og þá í minnst 24 mánuði, ef allt land sem nýtt er til
beitar eða fóðurframleiðslu er aðlagað samtímis og búféð er að mestu leyti fóðrað á
heimaframleiddu fóðri.
5.104 Búfé í lífrænni aðlögun og afurðir þess skulu ekki markaðssett með tilvísun til lífrænna aðferða.

5.2

Uppruni búfjár

5.201 Lífrænt búfé skal fætt og upp alið á lífrænni framleiðslueiningu í samræmi við reglur.
5.202 Velja skal kyn eða stofna til lífrænnar framleiðslu sem henta staðháttum og hafa góða
mótstöðu gegn sjúkdómum. Forðast skal þekkta sjúkdóma eða heilbrigðisvanda sem tengjast
kynjum sen notuð eru í þéttbærum búskap s.s. svínastreitu, vatnsvöðva (PSE-heilkenni),
bráðadauða, bráðafósturlát og erfiðleika í fæðingu. Innlend kyn og stofnar skulu njóta forgangs
umfram önnur. Ræktun manngerðra og fjöllitna tegunda er bönnuð.
5.203 Heimilt er að flytja að dýr af hefðbundnum uppruna til undaneldis ef nægilegur fjöldi lífrænt
alinna dýra er ekki fáanlegur með eftirfarandi skilyrðum:
1) Til að koma upp bústofni í upphafi aðlögunar, skal ungviði alið í samræmi við reglur um
lífræna framleiðslu um leið og það er vanið undan, með eftirfarandi takmörkunum:
a) kálfar og folöld skulu vera yngri en 6 mánaða;
b) lömb og kiðlingar skulu vera yngri en 60 daga gömul;
c) smágrísir skulu vega minna en 35 kg.
2) Heimilt er að flytja að fullorðin karlspendýr og eibær kvenspendýr úr hefðbundnu eldi til
endurnýjunar á hjörð eða hópi. Þau skulu alin í samræmi við reglurnar frá komu á
bújörðina. Fjöldi kvenspendýra er háður eftirfarandi takmörkunum á ári:
a) Að hámarki 10% af fullorðnum hrossum og nautgripum og 20% af fullorðnum svínum,
sauðfé og geitum;
b) á smáum einingum, þar sem eru færri en 10 hestar eða nautgripir eða færri en fimm
svín, sauðkindur eða geitur, skal endurnýjun takmarkast við að hámarki eitt fullorðið
dýr á ári;
Page 26/93

Leiðbeiningar og reglur um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja
Útgáfa: 2020-06-20

c) lögbært yfirvald getur heimilað hækkun ofangreindra hlutfalla í allt að 40% í
eftirfarandi tilvikum:
i)
þegar ráðist er í meiri háttar stækkun á bújörð;
ii)
þegar skipt er um búfjárkyn;
iii) þegar uppbygging nýrrar greinar búfjárræktar hefst, eða
iv) þegar hætta er á að búfjárkyn hverfi úr landbúnaði og í slíkum tilvikum þurfa dýr
af því kyni ekki nauðsynlega að vera eibær.
3) Ef alifulgar eru ekki fáanlegir af lífrænum uppruna, getur lögbært yfirvald veitt undanþágu
til að flytja að fugla úr hefðbundnu eldi:
a) unga til eggja- og/eða kjötframleiðslu yngri en 3ja daga, þegar komið er upp hóp í fyrsta
sinn, hann endurnýjaður eða byggður upp að nýju;
b) fram til 31.12.2020 má flytja að allt að 18 vikna gamlar hænur til eggjaframleiðslu, að
uppfylltum ákvæðum um fóðrun og sjúkdómavarnir.
5.204 Dýr sem fyrir eru á bújörð í upphafi aðlögunar teljast lífræn að loknum aðlögunartíma sem um
getur í 5.103.
5.205 Ef mikil afföll verða af völdum sjúkdóma eða hamfara getur lögbært yfirvald veitt tímabundna
heimild fyrir aðflutt búfé úr hefðbundnu eldi til að endurnýja hjörð ef búfé að lífrænum
uppruna er ófáanlegt. Framleiðandi skal halda til haga afgreiddum undanþágum.

5.3

Aðbúnaður og húsakostur

5.301 Búfjárrækt skal jafnan taka mið af staðháttum og landgæðum.
5.302 Búfé skal hafa stöðugan aðgang að haglendi eða opnu svæði til að rása um, hvenær sem heilsa
þess, veðurfar og ástand lands leyfir, nema opinberar tilskipanir vegna sjúkdóma kveði á um
annað.
5.303 Útisvæði mega að hluta til vera yfirbyggð.
5.304 Alifuglar skulu hafa aðgang að útisvæði að lágmarki þriðjung af líftíma þeirra. Ef halda þarf
alifuglum innandyra vegna takmarkana eða skyldna á grundvelli löggjafar ESB, skulu þeir hafa
stöðugan aðgang að gróffóðri í nægilegu magni og undirburði sem gerir þeim kleift að uppfylla
atferlisfræðilegar þarfir sínar.
5.305 Útisvæði fyrir alifugla skulu að mestu leyti vera gróin svæði þar sem dýrin geta fundið sér skjól
og alifuglar skulu hafa greiðan aðgang að nægilega mörgum drykkjarílátum og fóðurtrogum.
5.306 Grasbítar skulu hafa aðgang að bithaga jafnan þegar aðstæður leyfa, sbr. 5.302.
5.307 Þegar grasbítar hafa aðgang að bithaga á beitartímabilinu og ef þeir eru í lausagöngu í húsi á
veturna má falla frá þeirri skyldu að sjá þeim fyrir útisvæðum að vetrarlagi.
5.308 Lokaáfangi slátureldis hjá fullorðnum nautgripum, sem eru aldir til kjötframleiðslu, má fara
fram innandyra að því tilskildu að þetta innistöðutímabil vari ekki lengur en sem nemur
fimmtungi af ævi þeirra og í engum tilvikum lengur en þrjá mánuði.
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5.309 Tjóðrun eða einangrun búfjár er bönnuð. Lögbært yfirvald getur þó veitt undanþágu frá þessu
ákvæði með skilyrðum sem tilgreind eru í 39. gr. reglugerðar ESB 889/2008.
5.310 Gripahús skulu samrýmast tegundabundnum hegðunarþörfum búfjár og þéttleiki skal vera
þannig að vel fari um dýrin og þau geti staðið, legið og hreyft sig með eðlilegum hætti t.d. að
þau geti teygt úr sér og fuglar geti blakað vængjum.
5.311 Gripahús skulu hafa næga, náttúrulega loftræstingu og hleypa inn nægri dagsbirtu. Einangrun,
upphitun og loftræsting skal tryggja að rykmagn, hiti, loftraki og gastegundir séu innan þeirra
marka að dýrunum verði ekki meint af.
5.312 Þar sem veðrátta leyfir útigöngu búfjár allt árið er ekki skyldugt að hafa húsakost fyrir
viðkomandi búfé.
5.313 Rými búfjár til hreyfingar og legu innandyra og utan skal uppfylla lágmarks viðmið tilgreind í
viðauka III í reglugerð ESB 889/2008. Gripahús skulu og uppfylla önnur skilyrði sem þar eru
tilgreind.
5.314 Við hreinsun og sótthreinsun í húsum og á tækjabúnaði skal aðeins nota efni sem heimilt er að
nota skv. Viðauka VII í reglugerð ESB 889/2008.
5.315 Vistarverur, stíur, búnaður og áhöld skal þrífa vandlega og sótthreinsa a.m.k. árlega og oftar ef
þörf krefur til að koma í veg fyrir smit. Halda skal skrár til að staðfesta hvenær var þrifið. Úrgang
og óétið fóður skal fjarlægja svo oft sem nauðsyn krefur til að minnka óþef og koma í veg fyrir
að skordýr eða nagdýr dragist að.
5.316 Heimilt er að nota nagdýraeitur í gildrum og varnarefni sem tilgreind eru í viðauka II við eyðingu
skaðvalda í gripahúsum.
5.317 Gólf gripahúsa skulu vera slétt, stöm og heil. Heimilt er þó að hafa grindur á sem svarar allt að
helmingi gólfs í fjósum, fjárhúsum, hesthúsum og svínahúsum, og á allt að tveimur þriðju
hlutum gólfs í fuglahúsum.
5.318 Í gripahúsum fyrir spendýr skal vera nægilega rúmt legurými á heilum gólfum. Undirburður skal
vera hálmur eða annað heppilegt náttúruefni, sem heimilt er að blanda með jarðefnum
tilgreindum í Viðauka I í reglugerð ESB 889/2008.
5.319 Fjöldi búfjár skal takmarkast við það að ofbeit, tröðkun jarðvegs, veðrun eða mengun af völdum
húsdýraáburðar sé lágmörkuð. Heildar þéttleiki dýra skal miðast við að búfjáráburður sem til
fellur nemi ekki meiru en sem svarar til 170 kg af N/ha á ári.
5.320 Þéttleiki búfjár innanhúss skal uppfylla kröfur um lágmarks rými sem tilgreindar eru í Viðauka
III í reglugerð ESB 889/2008.
5.321 Bannað er að hafa kálfa eina í stíu eftir að þeir verða einnar viku gamlir.
5.322 Hafa skal gyltur í hópum nema á síðustu stigum fyrir got og meðan grísir eru á spena.
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5.323 Smágrísi skal hvorki hafa á pöllum né í grísabúrum.
5.324 Svæði fyrir svín til að hreyfa sig skulu vera þannig að þau geti rótað þar og grafið og látið frá
sér úrgang. Að því er rótið varðar má notast við ýmiss konar undirlag.
5.325 Alifugla skal ekki hafa í búrum.
5.326 Vatnafuglar skulu hafa aðgang að straumvatni, tjörn, stöðuvatni eða laug hvenær sem veðrátta
og hollustusamleg skilyrði leyfa til þess að tegundabundnar þarfir þeirra og kröfur um velferð
dýra séu virtar.
5.327 Hús fyrir alla alifugla skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:
a) að minnsta kosti þriðjungur gólfflatar skal vera heill, þ.e. hvorki rimlar né grindur, og þakinn
undirburðarefni á borð við hálm, hefilspæni, sand eða torf,
b) í alifuglahúsum fyrir varphænur skal nægilega stór hluti gólfflatar, sem hænurnar hafa
aðgang að, vera ætlaður til að safna driti þeirra,
c) þar skulu vera prik af fjölda og lengd sem er í réttu hlutfalli við stærð hópsins og fuglanna,
eins og mælt er fyrir um í III. viðauka,
d) þar skulu vera op til að ganga inn og út um af stærð sem er við hæfi fuglanna og samanlögð
lengd opanna skal minnst vera 4 m fyrir hverja 100 m² gólfflatar sem fuglarnir hafa aðgang
að í húsunum,
e) í hverju alifuglahúsi skulu ekki vera fleiri en:
(i)
4800 kjúklingar,
(ii)
3000 varphænur,
(iii) 5200 perluhænsn,
(iv) 4000 moskusandar- eða pekingandarkollur eða 3200 moskusandar- eða
pekingandarsteggir eða aðrar endur,
(v)
v. 2500 geldhanar, gæsir eða kalkúnar,
f) á hverri einingu skal nýtanlegt heildarflatarmál alifuglahúsa, sem eru ætluð til
kjötframleiðslu, ekki fara yfir 1600 m²,
g) alifuglahúsin skulu þannig byggð að allir fuglarnir hafi greiðan aðgang að útisvæðum.
5.328 Heimilt er að nota gervilýsingu til viðbótar dagsbirtu svo að veita megi að hámarki 16
klukkustunda birtu á dag með samfelldri næturhvíld án gervilýsingar í a.m.k. 8 klukkustundir.
5.329 Til að koma í veg fyrir notkun þéttbærra eldisaðferða skulu alifuglar annaðhvort aldir þar til
þeir ná ákveðnum lágmarksaldri eða að öðrum kosti vera af hægvaxandi alifuglastofnum. Þegar
rekstaraðilinn notast ekki við hægvaxandi alifuglastofna skal lágmarksaldur við slátrun vera
eftirfarandi:
a) 81 dagur fyrir kjúklinga,
b) 150 dagar fyrir geldhana,
c) 49 dagar fyrir pekingendur,
d) 70 dagar fyrir moskusandarkollur,
e) 84 dagar fyrir moskusandarsteggi,
f) 92 dagar fyrir stokkendur,
g) 94 dagar fyrir perluhænsn,
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h) 140 dagar fyrir kalkúnshana og aligæsir og
i) 100 dagar fyrir kalkúnshænur.
Lögbæra yfirvaldið skal skilgreina viðmiðin fyrir hægvaxandi stofna eða útbúa skrá yfir þá og
sjá rekstraraðilum, öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni fyrir þessum upplýsingum.
5.330 Hús skulu standa tóm að loknu eldi hverrar lotu alifugla. Á þeim tíma skal hreinsa og
sótthreinsa byggingar og innréttingar. Að loknu eldi hverrar lotu alifugla skal ennfremur láta
gerði standa auð.
Aðildarríkin skulu fastsetja tímabilin þegar gerðin eiga að vera auð. Rekstraraðilinn skal halda
til haga skriflegum sönnunargögnum um að þetta tímabil hafi verið virt. Þessar kröfur gilda ekki
ef alifuglar eru ekki aldir í lotum, eru ekki hafðir í gerðum og eru frjálsir ferða sinna yfir daginn.

5.4

Heilbrigði búfjár og dýralækningar

5.401 Velferð búfjár skal tryggð í hvívetna og skal taka mið af þörfum hverrar tegundar. Heilbrigði
búfjár skal viðhaldið með fagmannlegri búfjárrækt og fyrirbyggjandi aðgerðum. Áhersla skal
lögð á aðferðir sem styrkja náttúrulegar sjúkdómavarnir, m.a. með reglulegri hreyfingu og
útivist.
5.402 Forvarnir við sjúkdómum skulu byggðar á vali búfjárkynja, ræktunaraðferðurm, hágæða fóðri
og hreyfingu, viðeigandi þéttleika dýra og aðstöðu þar sem heilsusamlegum skilyrðum er
viðhaldið.
5.403 Notkun hefðbundinna dýralyfja, sem eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum, eða
sýklalyfja, sem fyrirbyggjandi meðhöndlun, er bönnuð. Undanskilin þessu ákvæði eru
bólusetningar.
5.404 Við aðflutning búfjár skal, eftir aðstæðum, ganga úr skugga um hvort þörf sé á sérstökum
varúðarráðstöfunum s.s. skimunarprófum eða sóttkví fyrir búfé úr hefðbundinni framleiðslu.
5.405 Æxlun lífræns búfjár skal fara fram með náttúrulegum hætti. Sæðingar eru þó heimilar.
5.406 Notkun efna sem örva vöxt eða framleiðslu (þ.m.t. sýklalyf, hníslalyf og önnur tilbúin
hjálparefni sem stuðla að auknum vexti) og notkun hormóna eða áþekkra efna í því skyni að
stjórna æxlun eða í öðrum tilgangi (s.s. til að framkalla eða samstilla gangmál) er bönnuð.
5.407 Óheimilt er að beita öðrum tegundum tæknifrjóvgunar, svo sem einræktun og flutningi
fósturvísa.
5.408 Ekki skal afhorna, klippa tennur og stýfa gogga, vængi, hala og rófur búfjár. Lögbært yfirvald
getur þó heimilað slíkar aðgerðir ef sýnt er fram á nauðsyn þeirra vegna öryggis og velferðar
dýranna, en þó aðeins ef þær eru framkvæmdar af hæfu starfsfólki á því aldursskeiði þegar þau
finna minnst fyrir því með fullnægjandi deyfingu/svæfingu og/eða verkjastillingu.
5.409 Gelding er leyfð til að viðhalda gæðum afurða, en einungis samkvæmt þeim skilyrðum sem sett
eru fram í ákvæði 5.407.
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5.410 Þegar dýr slasast eða veikist, þrátt fyrir ákvæði 5.401, skal það þegar í stað fá meðferð.
5.411 Við val á búfjárlyfjum skal farið að eftirfarandi ákvæðum:
a) Nota skal jurtalækningalyf og smáskammtaafurðir, snefilefni og vörur, sem eru tilgreindar
í 1. þætti V. viðauka og 3. þætti VI. viðauka, fremur en að nota hefðbundin lyf til
dýralækninga, sem eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum, eða sýklalyf að því
tilskildu að lækningaverkun þeirra sé áhrifarík fyrir viðkomandi dýrategund og það ástand
sem meðhöndlunin beinist að.
b) Ef notkun náttúrulegra lyfja kemur ekki að gagni við að berjast gegn sjúkdómi eða áverka
og ef meðhöndlun er nauðsynleg til að koma í veg fyrir þjáningu eða nauð dýrsins er
heimilt að nota hefðbundin dýralyf, sem eru framleidd með efnafræðilegum aðferðum,
eða sýklalyf á ábyrgð dýralæknis.
5.412 Þegar dýralyf eru notuð skal það tilkynnt til Túns áður en búféð eða búfjárafurðirnar eru
markaðssettar sem lífrænar. Skylt er að auðkenna greinilega það búfé sem er meðhöndlað.
5.413 Öll meðhöndlun og lyfanotkun skal skráð í búfjárskýrslur sem skulu vera aðgengilegar við
eftirlit. Eftirfarandi upplýsingar skal skrá: dagsetning meðhöndlunar, nákvæmar upplýsingar
um sjúkdómsgreininguna, skammtastærðir, tegund efnis sem notað er við meðhöndlun,
ábendingar um lyfjafræðilega virku efnin sem um ræðir, aðferð við meðhöndlun og tilskilinn
útskilnaðartími áður en setja má afurðir á markað sem lífrænar. Skráningar dýralæknis á
lyfjanotkun og sjúkdómsgreiningu í gagnagrunninn Heilsu eru aðgengilegar í rafrænum
hjarðbókarkerfum (Huppa fyrir nautgripi, Fjárvís fyrir sauðfé og Heiðrún fyrir geitfé).
Uppfletting á þessum skráningum getur komið í stað lyfseðils.
5.414 Ef búfé (einstaklingar eða hópar) er meðhöndlað oftar en þrisvar sinnum á 12 mánaða tímabili
með tilbúnum gagnvirkandi efnum eða sýklalyfjum eða oftar en einu sinni ef afurðaskeiðið er
styttra en eitt ár, má ekki selja það eða afurðir þess sem lífræna framleiðslu, fyrr en það hefur
farið í aðlögun að nýju sbr. 5.101. Bólusetningar, meðhöndlun vegna snýkjudýra eða
skyldubundnar útrýmingaráætlanir eru undanþegnar þessu ákvæði. Það skal skjalfest í skrám
sbr. 5.413 ef slíkar aðstæður koma upp.
5.415 Útskilnaðartími lyfja fyrir lífrænt búfé skal vera tvöfaldur lögboðinn útskilnaðartími, eða 48 klst.
ef þessi tími er ekki tilgreindur.
5.416 Heimilt er að geyma hefðbundin dýralyf og sýklalyf á bújörðum, að því tilskildu að dýralæknir
hafi gefið út lyfseðil fyrir þeim, að þau séu geymd undir eftirliti og færð í búfjárskýrslu sbr.
5.413. Skráningar dýralæknis á sölu dýralyfja í gagnagrunnin Heilsu eru aðgengilegar í
rafrænum hjarðbókarkerfum (Huppa fyrir nautgripi, Fjárvís fyrir sauðfé og Heiðrún fyrir geitfé).
Uppfletting á þessum skráningum getur komið í stað lyfseðils.

5.5

Fóðrun og beit

5.501 Búfé skal fóðrað á vottuðu lífrænu fóðri. Fóðurefni sem ekki eru upprunnin úr landbúnaði skulu
vera af náttúrulegum uppruna.
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5.502 Búfé skal nærast á lífrænum fóðurefnum sem framleidd eru á viðkomandi býli eða frá öðrum
lífrænum bújörðum á sama svæði. Minnst 60% af fóðri jórturdýra og hrossa skal vera
heimaaflað, að meðtöldu fóðri frá öðru lífrænu býli sem er í samstarfi um áburðar- og
fóðurskipti.
5.503 Þegar um er að ræða svín og alifugla skulu a.m.k. 20% af fóðrinu vera framleidd á viðkomandi
býli eða, ef því verður ekki við komið, á sama svæði í samvinnu við aðrar lífrænar bújarðir eða
stjórnendur fóðurfyrirtækja.
5.504 Fóðurgjöf skal miðast við næringarþörf búfjár á ólíkum þroskaskeiðum þess.
5.505 Öll ungviði spendýra skulu alin á náttúrulegri mjólk, helst móðurmjólk. Fóðra skal kálfa og folöld
á móðurmjólk í minnst 3 mánuði, lömb og kiðlinga í minnst 45 daga, og grísi í minnst 40 daga.
5.506 Allt búfé, að býflugum undanskildum, skal hafa stöðugan aðgang að bithaga eða gróffóðri.
5.507 Minnst 60% af þurrefni í daglegum fóðurskammti grasbíta skal vera ferskt, ómalað eða þurrkað
gróffóður eða vothey. Heimilt er að minnka þetta hlutfall í 50% fyrir dýr í mjólkurframleiðslu í
allt að 3 mánuði snemma á mjólkurmyndunarskeiðinu.
5.508 Bæta skal gróffóðri, nýju eða þurrkuðu fóðri eða votfóðri í daglegan fóðurskammt svína og
alifugla.
5.509 Bannað er að halda búfé við þannig aðstæður eða fóðra það þannig að það auki hættu á
blóðleysi.
5.510 Mögulegt skal vera að hverfa frá slátureldi hvenær sem er í eldisferlinu. Þvingunareldi er
bannað.
5.511 Allt að 30 % fóðurs (reiknað í kg þurrefnis í mánaðargjöf) má vera af landi sem er vottað í
lífrænni aðlögun. Ef fóðrið er upprunnið á bújörðinni sjálfri má auka þetta hlutfall í 100%.
5.512 Allt að 20% meðatals fóðurmagns búfjár má vera úr beit eða úr uppskeru lands sem að staðaldri
er notað til beitar, uppskeru landspilda með fjölærum fóðurjurtum eða prótínjurtum, sem sáð
er á fyrsta ári lífrænnar aðlögunar viðkomandi lands, að því tilskildu að það land sé hluti af
bújörðinni og hafi ekki verið hluti af lífrænni framleiðslueiningu sömu bújarðar síðustu fimm
árin. Ef notað er bæði aðlögunarfóður (af landi sem lokið hefur amk. einu ári í lífrænni aðlögun)
og fóður af landi á fyrsta ári lífrænnar aðlögunar skal samanlagt hlutfall þess fóðurs ekki vera
hærra en hámörk tilgreind í grein 5.505.
5.513 Reikna skal hlutfallstölurnar í greinum 5.511-512 sem hlutföll af þurrefni fóðurs úr jurtaríkinu.
5.514 Aðeins er heimilt að nota ólífræn fóðurefni úr jurtaríkinu, fóðurefni úr dýraríkinu, steinefni,
fóðuraukefni og hjálparefni við vinnslu sem tilgreind eru í viðaukum V-VI í reglugerð ESB
889/2008.

Page 32/93

Leiðbeiningar og reglur um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja
Útgáfa: 2020-06-20

5.515 Óheimilt er að nota vaxtarhvata eða tilbúnar amínósýrur.
5.516 Ef bændum er ókleift að afla nægilegs lífræns prótínfóðurs, er heimilt að nota ólífrænt
prótínfóður fyrir svín og alifugla. Mesta leyfilega hlutfall af ólífrænu prótínfóðri á hverju 12
mánaða tímabili skal vera 5%, árin 2019 og 2020. Hlutfallið skal reiknað sem hlutfall þurrefna í
fóðri úr landbúnaði. Halda skal til haga skriflegum sönnunargögnum um nauðsyn þess að nota
þetta ákvæði.
5.517 Lögbært yfirvald getur veitt undanþágu frá 5.501-5.502, hafi uppskera fóðurjurta misfarist eða
ef takmarkanir eru settar af opinberum aðilum, t.d. vegna tíðarfars, mengunar eða
smitsjúkdóma. Gögn um undanþágur sem sótt hefur verið um skulu varðveitt í skýrsluhaldi og
framvísað þegar vottunarstofa óskar eftir.

5.6

Flutningar búfjár

5.601 Lífrænu búfé skal í flutningi haldið aðgreindu frá öðru búfé.
5.602 Flutningstími lífræns búfjár skal lágmarkaður eins og unnt er.
5.603 Ferming og afferming dýra skal fara fram án þess að nokkurs konar raförvun sé beitt til að
þvinga dýrin. Notkun hefðbundinna róandi lyfja fyrir flutning eða í flutningi er bönnuð.
5.604 Ef búfé er flutt frá einum aðila til annars skal flutningsaðili hafa dagsetta flutningsskrá,
undirritaða af framleiðanda, þar sem fram skulu koma tegund, fjöldi og númer einstaklinga eða
hópa búfjár, sem flutt er. Skráin skal afhent móttakanda, en framleiðandi skal halda eftir afriti,
og skal skráin varveitt í skýrsluhaldi og framvísað þegar vottunarstofa óskar eftir.
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6
6.0

Fiskeldi og fiskirækt
Stjórnun og eftirlit

6.001 Auk þeirra gagna, sem lögð skulu fram með umsókn um að hefja lífræna framleiðslu undir
eftirliti samkvæmt grein 2.201, skal umsækjandi um vottun lagareldis leggja fram eftirfarandi
gögn:
1) ítarlega lýsingu á mannvirkjum á landi og sjó;
2) umhverfismat og
3) áætlun um sjálfbæra stjórnun.
6.002 Hver framleiðslueining sem sækir um vottun skal leggja fram og uppfæra árlega
stjórnunaráætlun fyrir hina lífrænu framleiðslu sem lýsir því hvernig reglum verði framfylgt.
Áætlunin skal lýsa eftirfarandi atriðum:
1) Hvaðan stofn til ræktunar eða eldis er fenginn og hvernig staðið er að aðlögun hans.
2) Hvernig stjórnun stöðvar og umhverfis hennar er háttað.
3) Velferð, heilsa og fóðrun eldislífvera.
4) Varnir gegn rándýrum með hliðsjón af innlendum reglum og tilskipun ráðsins (EBE) nr.
92/43 um vernd vistgerða (natural habitat) og villtra plantna og dýra.
5) Orkunotkun (m.a. notkun endurnýjanlegra orkugjafa) og meðferð úrgangs.
6) Dreifing ábyrgðar, þjálfun starfsmanna og samningar við verktaka.
7) Prófanir, kvarðanir og mælingar, þar með talið eftirlit með tæknibúnaði og viðhald á
honum.
8) Meðferð kvartana frá viðskiptavinum og meðferð skilyrða vottunarstofu.
9) Umhverfismat sem lýsir aðstæðum í starfsstöðinni og nærumhverfi hennar og mögulegum
áhrifum starfseminnar. Þar sem áformuð framleiðsla er meiri en 20 tonn á ári skal
umhverfismatið vera unnið með hliðsjón af ákvæðum laga um mat á umhverfisáhrifum,
nr. 106/2000.
10) Hvernig unnið sé að því að lágmarka neikvæð áhrif framleiðslunnar á nærliggjandi vistkerfi
á láði og legi, þ.m.t. losun næringarefna út í umhverfið í hverri framleiðslulotu eða á
tímaeiningu, þar sem um slíkt er að ræða.
11) Hvernig samráði við nærliggjandi eldisstöðvar og framleiðslustarfsemi er háttað.
6.004 Tiltekinn starfsmaður með umboð til að framfylgja stjórnunaráætluninni skal bera ábyrgð á
starfsemi framleiðslueiningarinnar.
6.005 Skýrslur skulu haldnar um alla framleiðslueininguna. Þær skulu vera nægilega ítarlegar og
gegnsæjar til þess að úttekt geti farið fram hvenær sem er, allt frá byrjun lífrænnar aðlögunar.
Skýrslur skulu haldnar um eftirfarandi hið minnsta:
1) Ræktunar- og eldisstofn (framleiðsla, kaup og söfnun flokkuð eftir dagsetningu,
tegundum, stærð/aldri og uppruna), þ.m.t. skýrslur um söfnun kræklings (mussel seeds).
2) Mælingar á gæðum vatns og – ef nauðsyn krefur – fjölda baktería í því.
3) Mælingar á þéttleika (fjölda á rúmmetra eða fermetra).
4) Dagbók um tegundir, magn og uppruna aðkeyptra fóðurefna.
5) Dagbók um þrif í tjörnum, þróm, tönkum, kvíum og á línum.
6) Dagbók um heilbrigði eldisdýra, meðferð, bólusetningu og aðra lyfjagjöf, þar með talin:
Tegund og auðkenni lagardýra sem við á.
Upplýsingar um sjúkdómagreiningar, þ.m.t. óvenjulega og óreglulega hegðun
lagardýranna.
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Lýsing á læknismeðferð, meðferðartíma og útskilnaðartíma.
Söluheiti lyfja og annarra efna sem notuð eru við meðferð.
7) Skráningar með rekjanleikagögnum um flutninga milli eldiseininga.
8) Slysasleppingar.
9) Lýsing á þrifum flutningagáma, aðstæður meðan á flutningi stendur og flutningstími.
10) Afurðir.
6.006 Starfsmenn sem annast hirðingu lagardýra skulu hafa nægilega grunnþekkingu og færni í því
sem varðar heilsu og velferð dýranna.
6.007 Haga skal allri umsjón og hirðingu lagardýra, þ.m.t. við veiðar og slátrun, með þeim hætti að
álag á þau, þjáningar þeirra og neikvæð umhverfisáhrif verði sem minnst. Halda skal
handfjötlun lifandi lagardýra í lágmarki, gæta fyllstu varúðar og nota viðeigandi áhöld og
aðferðir til að komast hjá óþarfa álagi og hnjaski.
6.008 Um eftirlitsheimsóknir vottunarstofu í lagareldisstöðvar fer samkvæmt ákvæði 2.211, en auk
þess fer samkvæmt ákvæði 2.212 um eftirlit með samlokurækt.

6.1

Lífræn aðlögun í fiskeldi og fiskirækt

6.101 Eldis- og ræktunareining sem sótt hefur um vottun skal uppfylla þessar reglur á öllum
aðlögunartímanum.
6.102 Eldishættir, þ.m.t. fóðrun, hönnun aðbúnaðar, þéttleiki fiska og vatnsgæði skulu tryggja að
þroskunarþörf, lífeðlisfræðilegri þörf og atferlisfræðilegri þörf fiskanna sé fullnægt.
6.103 Lögbært yfirvald getur veitt heimild fyrir samhliða eldi innan sömu einingar í klakstöðvum og
seiðaeldistöðvum, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
1)
2)
3)
4)

Aðgreining hefðbundinnar og lífrænnar framleiðslu sé skýr, t.d. varðandi fóðrun, lyfjagjöf,
hreinsiefni, geymslur fyrir aðföng, úrgang og þess háttar.
Að aðskilið vatnsveitukerfi sé fyrir hendi. Vatn má eigi renna beint úr hefðbundna hluta
hennar í aðlögunarhluta eða lífræna hluta einingarinnar.
Skýrslur lífræna hluta einingarinnar skulu vera auðgreindar frá skýrslum hefðbundna
hlutans.
Starfræki rekstraraðili fleiri framleiðslueiningar þar sem hefðbundið lagareldi fer fram
skulu þær einnig falla undir eftirlitskerfið. Gögn um framleiðslu, skráningar og rekjanleika
þeirra eininga skulu vera aðgengileg matsmanni vottunarstofu.

6.104 Þegar um er að ræða framleiðslu í áframeldi getur lögbært yfirvald heimilað
framleiðslueiningar þar sem fram fer lífrænt og ólífrænt eldi lagareldisdýra á sömu bújörð, að
því tilskildu að:
1)

2)

Ráðstafanir til aðgreiningar byggist á náttúrulegri stöðu, aðgreindu vatnsveitukerfi,
fjarlægð, sjávarföllum og staðsetningu lífrænu framleiðslueiningarinnar í upp- og
niðurstreymi. Yfirvöld aðildarríkis geta tiltekið staði eða svæði sem þau telja óhæf fyrir
lífrænt lagareldi og geta einnig fastsett lágmarksfjarlægð milli lífrænna framleiðslueininga
og annarra framleiðslueininga – og –
um mismunandi framleiðslustig og mismunandi tímabil meðhöndlunar lagareldisdýranna
sé að ræða.
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6.105 Halda skal til haga skriflegum sönnunargögnum um beitingu ákvæðanna sem tilgreind eru í
6.103 og 6.104.
6.106 Aðlögunartími í lagareldi skal vera sem hér segir:
a) framleiðslueiningar þar sem ekki er unnt að tæma, hreinsa og sótthreinsa: 24 mánuðir;
b) framleiðslueiningar sem hafa verið tæmdar eða eru í rekstrarhvíld: 12 mánuðir;
c) aðstaða sem hefur verið tæmd, hreinsuð og sótthreinsuð: 6 mánuðir;
d) aðstaða í opnu vatni, þ.m.t. ræktun á samlokum: 3 mánuðir.
6.107 Lögbært yfirvald getur ákveðið að viðurkenna afturvirkt að fyrri skjalfest tímabil þar sem
starfsstöðvarnar voru ekki meðhöndlaðar með vörum sem ekki voru leyfðar í lífrænni ræktun
eða komust ekki í snertingu við slíkar vörur, séu hluti af aðlögunartímabilinu.

6.2

Eldis- og ræktunarstofn

6.201

Tegundir skulu valdar þannig að hægt sé að stunda eldið án verulegrar röskunar á villtum
stofnum.

6.202

Kynbætur skulu hafa það að markmiði að rækta stofna sem henta til eldis, eru heilsufarslega
sterkir og nýta fóður vel. Varðveita skal skjalfestar sannanir um uppruna og meðhöndlun.

6.203

Við meðferð kynbótastofna, æxlun, frjóvgun, klak og eldi hrogna, lirfa og seiða skal nota
aðferðir og aðstæður sem eru eins líkar náttúrulegum skilyrðum viðkomandi tegundar og
kostur er.

6.204

Eldisfisk skal framleiða úr lífverum sem hafa verið aldar með lífrænum aðferðum frá og með
klaki og til loka líftíma fiskjarins.

6.205

Flytja má lífverur að úr öðrum vottuðum lífrænum einingum. Í tilvikum þar sem slíkar lífverur
eru ófáanlegar, er aðflutningur hefðbundinna eða villtra lífvera til kynbóta heimill, enda séu
slíkar lífverur haldnar við lífræn skilyrði í að minnsta kosti 3 mánuði áður en þær eru notaðar
til kynbóta.

6.206

Séu vottuð lífræn hrogn, lirfur og seiði ófáanleg er aðflutningur hrogna, lirfa og seiða úr
hefðbundnu eldi heimill, enda sé aðlögunartíma þeirra háttað í samræmi við grein 6.103. Að
einni kynslóð liðinni skulu hrogn, lirfur og seiði í ræktunarstöð vera að fullu af lífrænum
uppruna.

6.207

Aðflutningur villtra hrogna, lirfa og seiða er óheimill umfram það sem gerist með náttúrulegu
innstreymi hrogna og lirfa fiska og krabbadýra við fyllingu afmarkaðra kerja eða tjarna.
Heimilt er þó að nota villt egg til ræktunar á samlokum, ef
(i) það veldur ekki umhverfistjóni,
(ii) innlend löggjöf heimilar það, og
(iii) ef eggin koma úr ásetubeðum sem ekki eru lílkeg til að lifa af vetrarveður eða eru umfram
þarfir eða úr náttúrulegri ásetu skelfiskseggja á safnara.

6.208

Safna skal frjóum til kræklingaræktunar úr villtum stofni. Söfnunarsvæðið skal vera hluti
ræktunarstöðvar og skýrt afmarkað. Safnað skal innan marka áætlaðrar sjálfbærni svæðisins.
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6.209

6.3

Óheimilt er að breyta kynferði eða kynákvörðunarferli með efnafræðilegum aðferðum. Á það
bann einnig við um notkun fjöllitna stofna og erfðabreyttra tegunda og afbrigða, tilbúna
kynblöndun, klónun eða framleiðslu einkynja stofna, að undanskilinni handflokkun, svo og
notkun hormóna til geldingar og kynákvörðunar.

Afmörkun, birta og vatnsgæði

6.301 Viðhalda skal líffræðilegri fjölbreytni náttúrulegra vatnavistkerfa, varanlegu heilbrigði
vatnsumhverfis og gæðum aðliggjandi vatnavistkerfa og vistkerfa á landi þar sem
lagareldisframleiðsla fer fram.
6.302 Eldisstöðvar og ræktunarstöðvar lagardýra skulu vera skýrt afmörkuð, kortlögð og aðgengileg
til úttektar hvað varðar alla þætti þessara reglna.
6.303 Lífræn ræktun og eldi lagardýra skal vera í hæfilegri fjarlægð og skýrt aðgreind frá starfsemi
sem gæti mengað, til dæmis hefbundnu lagareldi, bönnuðum efnum og mengandi efnum.
Heimilt er þó að rækta samlokur á sama vatnssvæði og fram fer lífræn ræktun á fiski og þangi
og þara í fjölræktunarkerfi og skal skrá ræktunina í stjórnunaráætlun einingarinnar. Þá má
rækta samlokur með vatnasniglum í fjölræktun.
6.304 Lífræn ræktun á samlokum (bivalvia) skal fara fram á svæðum sem afmörkuð eru með baujum,
flotholtum eða öðrum greinilegum merkingum og, eftir því sem við á, afgirt með kvíum, búrum
eða öðrum manngerðum búnaði. Við ræktun á skelfiski skal draga eins og kostur er úr áhættu
fyrir tegundir sem hafa verndargildi. Ef afræningjanet eru notuð skulu þau þannig úr garði gerð
að sjófuglum sem kafa stafi ekki hætta af.
6.305 Lífræn ræktun á samlokum (bivalvia) skal fara fram á köðlum eða öðrum búnaði sem talinn er
upp í 8. þáttar Viðauka XIIIa við reglugerð ESB 889/2008.
6.306 Kvíar, ker og tjarnir skulu þannig hönnuð og úr garði gerð að flæði og efna- og eðlisfræðilegir
þættir tryggi heilsu og velferð dýranna og hefti ekki hegðunarþarfir þeirra. Lokuð
hringrásarkerfi eru bönnuð, nema í klakstöðvum og seiðaeldisstöðvum eða við framleiðslu
lífvera sem notaðar eru sem fóður í lagareldi. Með lokuðu hringrásarkerfi er átt við kerfi þar
sem eldið fer fram í afmörkuðu umhverfi, þar sem vatn er endurnýtt í hringrásarkerfi og þar
sem utanaðkomandi orka er að jafnaði notuð til að halda umhverfi eldisdýranna stöðugu.
6.307 Efni og áhöld til byggingar eldisstöðva, þ.m.t. tjarna, kvía, neta og lína, skulu gerð úr efnum sem
menga ekki vistkerfið og hafa ekki skaðleg áhrif á heilsufar lagardýranna og nærliggjandi
vistkerfis. Tjón á mannvirkjum skal þegar í stað meta og laga. Efni og áhöld sem ekki eru lengur
notuð skulu fjarlægð og – ef mögulegt er – endurunnin og endurnýtt.
6.308 Tjarnir til lagareldis skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:
1) Minnst helmingur bakka eða varnargarða skulu þakin náttúrulegum gróðri.
2) Mögulegt skal vera að hafa eftirlit með og stjórna gæðum og streymi vatns að og frá.
3) Minnst 5% flatarmáls svæðisins skal vera ósnortið náttúrulegt verndarsvæði.
6.309 Kvíaeldisstöðvar og aðrar stöðvar þar sem eldisdýr eru ekki í afmörkuðum kerjum eða tjörnum
skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:
1) Staðarval skal tryggja nægt vatnsflæði, dýpt og vatnsskipti til að lágmarka áhrif á
sjávarbotninn og umliggjandi vatnasvæði.
2) Ræktun laxfiska skal fara fram fjarri mikilvægum umferðarleiðum villtra laxfiska.
3) Sýnt skal fram á að línur, net og kvíar fyrir fisk og samlokur geti staðist umhverfisálag á
hverjum stað ásamt því að eftirlit og viðhald séu fullnægjandi.
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6.310 Eftirtaldar takmarkanir gilda um notkun gervilýsingar:
1) Til að lengja náttúrulega lengd dags skal notkunin ekki fara yfir hámarkstíma sem tekur tillit
til atferlisfræðilegra þarfa, landfræðilegra skilyrða og almennrar heilsu alidýra og skal þessi
hámarkstími ekki fara yfir 16 klukkustundir á dag, nema í undaneldi.
2) Forðast skal skyndilegar breytingar á ljósstyrk á skiptitímanum með því að nota ljós sem
hægt er að dimma eða bakgrunnslýsingu.
6.311 Við innanhússeldi skal tryggja næga dagsbirtu með gluggum á þaki og veggjum til að viðhalda
náttúrulegum birtutíma. Þó er heimilt að nota eldiskerfi án þakglugga á klak- og
seiðaeldisstigum.
6.312 Kvíar, ker og tjarnir skulu þannig hönnuð, staðsett og starfrækt, að líkum á því að eldisdýr sleppi
út í náttúruna sé haldið í lágmarki. Þá skal fyrirbyggja slíkan flótta með öllum öðrum tiltækum
ráðum og koma þannig í veg fyrir neikvæð áhrif á vistfræði villtra stofna og/eða miðlun
erfðaefnis frá eldisstofnun til þeirra. Sleppi eldisdýr skal það skráð og tilkynnt án tafar til
viðeigandi yfirvalda og jafnframt gripið til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhrifum á
nærliggjandi vistkerfi, þ.m.t. með veiðum til endurheimtar. Haldin skal skrá um allar slíkar
aðgerðir.
6.313 Gerðar skulu nægar en hættulausar ráðstafanir til að fyrirbyggja að rándýr valdi tjóni á
lagardýrum.
6.314 Loftun er heimil til að tryggja heilsu og velferð eldisdýra, enda sé notaður vélrænn
loftunarbúnaður sem drifinn er með endurnýjanlegum orkugjöfum. Öll loftun skal skráð.
Ákvæði þetta á við um nýtt vatn og um endurnotað vatn.
6.315 Fara ber að ströngustu lagareglum við hreinsun og meðferð hvers konar affallsvatns, frárennslis
og úrgangs frá eldisstöðvum. Tjarnir og eldisker á landi skulu búin náttúrulegum síubeðum,
settjörnum, lífrænum síum eða eðlisfræðilegum síum til að hefta afrennsli næringarefna.
Regluleg vöktun affallsvatns skal viðhöfð þar sem við á.
6.316 Tryggja skal vatnsgæði. Vatn skal vera ómengað og gæði þess skulu vera sem líkust því sem
búast má við í náttúrulegu umhverfi viðkomandi tegundar. Hitastig eldisvatns skal vera innan
náttúrulegra marka.
6.317 Hver framleiðslueining skal mæla og skrá reglulega eftirfarandi gæðaþætti vatns, og skulu
þættir 1-3 mældir vikulega (þó skulu þættir 1-2 mældir daglega í júlí og ágúst), en þættir 4-8
skulu mældir minnst árlega um það leyti sem lífmassinn nálgast hámark:
1) Hitastig.
2) Súrefni.
3) Selta (í sjávarstöðvum).
4) Koltvísýringur (í landstöðvum).
5) Ammóníak.
6) Fosfat og brennisteinssambönd.
7) Sýrustig (pH).
8) Grugg.

6.4

Þéttleikamörk og fjölræktun

6.401 Búskaparumhverfi lagareldisdýra skal hannað á þann hátt að lagareldisdýrin skuli, í samræmi
við sérstakar þarfir tegundanna:
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a) hafa nægilegt rými til að velferð þeirra sé tryggð,
b) vera höfð í vatni af miklum gæðum með nægilegu súrefnismagni og
c) vera haldið við hitastig og lýsingaraðstæður sem eru í samræmi við kröfur fyrir tegundina
með hliðsjón af landfræðilegri staðsetningu.
d) ef um er að ræða ferskvatnsfisk skal gerð botnsins vera eins nálægt náttúrulegum skilyrðum
og hægt er,
e) ef um er að ræða vatnakarpa skal botninn vera náttúrulegur jarðvegur.
6.402 Kveðið er á um þéttleika dýra og búskaparhætti í XIII. viðauka a í reglugerð (EB) 889/2008 eftir
tegundum eða tegundahópum. Þegar áhrif þéttleika dýra og búskaparhátta á velferð eldisfisks
eru höfð í huga skal vakta ástand fisksins (eins og uggaskaða, önnur meiðsli, vaxtarhraða, sýnda
hegðun og almennt heilsufar) og vatnsgæði.
6.403 Hönnun og bygging afmörkunarkerfa í lagareldi skal sýna straumhraða og eðlisefnafræðilegar
breytur sem vernda heilsu og velferð dýranna og koma til móts við atferlisfræðilegar þarfir
þeirra.
6.404 Afmörkunarkerfi skulu hönnuð, staðsett og starfrækt þannig að þau dragi úr hættu á því að
dýrin sleppi.
6.405 Ef fiskur eða krabbadýr sleppa út verður að grípa til viðeigandi ráðstafana til að draga úr
áhrifum á staðbundið vistkerfi, þar á meðal með því að fanga þau aftur, þar sem það á við.
Halda skal skriflegum sönnunargögnum til haga.

6.5

Næring og fóðrun

6.501 Næring og fóðrun í lagareldi skulu miðast við næringarþörf viðkomandi tegunda á ólíkum
þroskaskeiðum þeirra.
6.502 Fóðrun fiska og krabbadýra skal byggja á eftirfarandi:
1) Fóðurefni úr jurtaríkinu sem skulu upprunnin úr lífrænni framleiðslu. Hámark slíkra efna í
fóðurskammti er 60%
2) Fóðurefni úr lagardýrum sem skulu upprunnin úr (a) vottuðu lífrænu fiskeldi eða (b)
sjávarnytjum, þ.e. fiski sem fenginn er af afskurði frá fiski sem veiddur er til manneldis eða
(c) úr fiskveiðum sem eruvottaðar samkvæmt stöðlum um sjálfbæra nýtingu fiskistofna sem
lögbært yfirvald viðurkennir
3) Hefðbundin fóður- og bætiefni úr jurta- og dýraríkinu, steinefni, íblöndunarefni og
hjálparefni, sem heimilt er að nota til fóðrunar og fóðurgerðar samkvæmt viðaukum V eða
VI í reglugerð nr. 889/2008 og þeim takmörkunum sem þar eru tilgreindar.
4) Heimilt er að nota vottað lífrænt astaxantín, t.d. úr lífrænum krabbadýraskeljum, í fóður
fyrir lax og silung innan marka líffræðilegra þarfa þeirra. Ef vottað lífrænt astaxantín er
ófáanlegt er heimilt að nota óvottað astaxantín ef það er af náttúrulegum uppruna (t.d.
Phaffia-ger).
5) Heimilt er að nota histidín, sem framleitt er með gerjun, í fóður fyrir lax og silung, ef
fóðurefni sem tilgreind eru hér að ofan gefa ekki nægjanlegt magn af histidíni til að uppfylla
næringarþarfir fiskjarins og koma í veg fyrir drer (cataracts – skýmyndun).
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6.503 Samlokur og aðrar tegundir (síarar) sem ekki eru fóðraðar en þrífast á náttúrulegu svifi skulu
fá alla sína næringu úr náttúrunni, nema ef um er að ræða ungviði sem er alið í klakstöð eða
eldisstöð. Heimilt er að nota óvottað plöntusvif eða dýrasvif til eldis seiða á lirfustigi.
Vatnsgæði við eldi slíkra síara skulu uppfylla viðmiðanir svæða í A- eða B-flokki skv. reglugerð
(EB) 854/2004.
Eldissvæði skulu hafa mikil vistfræðileg gæði samkvæmt skilgreiningu tilskipunar (EB) 2000/60.

6.6

Heilbrigði, hreinlæti og sjúkdómavarnir

6.601 Í áætlun um dýraheilbrigðiseftirlit sem gerð er í samræmi við ákvæði 9. gr. tilskipunar ráðsins
2006/88/EB, sbr. reglugerð um heilbrigðiskröfur vegna lagareldisdýra og afurða þeirra og um
forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum nr. 1254/2008, skulu vera ákvæði
um smitvarnir ásamt skriflegu samkomulagi við þar til bæran aðila um heilbrigðiseftirlit sem
hæfir viðkomandi einingu og felur í sér að minnsta kosti eina eftirlitsheimsókn á ári, en eigi
sjaldnar en annað hvert ár þegar um skelfiskræktun er að ræða.
6.602 Kynbótadýr skulu meðhöndluð þannig að álagi og hnjaski sé haldið í lágmarki og svæfingum
beitt þar sem það á við. Flokkun sé haldið í lágmarki og framkvæmd þannig að velferð fiska sé
tryggð.
6.603 Notkun súrefnis er aðeins heimil til að vernda heilsu eldisdýra og á viðkvæmustu stigum
framleiðslu og flutninga, í eftirfarandi tilvikum:
a) vegna sérstakrar hækkunar hitastigs, lækkaðs loftþrýstings eða megnunarslysa,
b) við framkvæmd einstakra verka, svo sem sýnatöku og flokkun,
c) til að halda stofninum á lífi.
Notkun súrefnis skal skráð og skrifleg sönnunargögn þar um skulu varðveitt.
6.604 Útfjólublátt ljós og óson má aðeins nota í klakstöðvum og seiðaeldisstöðvum.
6.605 Stöðvar og áhöld skulu reglulega þrifin og sótthreinsuð. Klakstöðvar skulu tæmdar milli
framleiðsluskeiða og viðeigandi fletir skulu þrifnir og sótthreinsaðir.
6.606 Lögbært yfirvald skal ákveða hvort rekstrarhvíld er nauðsynleg eftir hvert afmörkunarkerfi í
opnu hafi og hve löng hún skuli vera. Rekstrarhvíld skal skráð. Mælt er með slíkri hvíld fyrir
aðrar eldisaðferðir þar sem notaðir eru tankar, tjarnir eða búr. Ekki er skyldugt að viðhafa
rekstrarhvíld fyrir ræktun á samlokum. Meðan á rekstrarhvíld stendur eru búr og önnur
burðarvirki sem eru notuð í framleiðslu á lagareldisdýrum tæmd, sótthreinsuð og höfð tóm
þangað til þau eru notuð aftur.
6.607 Við þrif og sótthreinsun klakstöðva, eldiskvía, tjarna, kerja, bygginga og annarra mannvirkja og
áhalda skal aðeins nota efni sem leyfð eru til notkunar í lífrænni framleiðslu sbr. Viðauka VII
við reglugerð ESB 889/2008.
6.608 Dauð lagardýr, úrgangur og óétið fóður skulu fjarlægð reglulega úr eldiseiningum og því
tryggilega eytt.
6.609 Í samlokurækt skulu ásætur aðeins fjarlægðar með handafli eða eðlisfræðilegum aðferðum og
skilað aftur í sjóinn, eftir því sem kostur er, fjarri ræktunarstað. Þó er heimilt að meðhöndla
skeldýr með kalklausn einu sinni á líftímanum til að hafa hemil á ásætum.
6.610 Við meðhöndlun vegna sníkjudýra skal beita lífrænum vörnum, þ.e. notkun á hreinni fisk,
ferskvatni og natríumklóríðlausn.
6.611 Sjúkdóma skal jafnan meðhöndla án tafar til að komast hjá þjáningu dýranna.
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6.612 Dugi forvarnir ekki til að tryggja heilsu dýranna, má beita læknisfræðilegum aðferðum í
eftirfarandi forgangsröð:
a) efni úr plönturíkinu, dýraríkinu eða steinefnum, í hómópatískri upplausn,
b) plöntur og plöntuþykkni án deifingar- eða svæfingaráhrifa,
c) efni á borð við snefilefni, málma, náttúrulega ónæmishvata eða leyfð bætiefni.
6.613 Hefðbundin lyf og læknisaðferðir má einungis nota í neyðartilvikum og að ráði dýralæknis
og/eða ef lög mæla svo fyrir um, þó aldrei oftar en tvisvar á ári, að bólusetningum og
lögbundnum aðgerðum undanskildum, og einu sinni á ári fyrir dýr með skemmri lífsferil en eitt
ár.
6.614 Bólusetningar eru heimilar gegn sjúkdómum sem þekktir eru á viðkomandi svæði og ekki
verður við ráðið með öðrum aðferðum, svo og ef lög mæla fyrir um þær.
6.615 Útskilnaðartími hefðbundinna lyfja sem vísað er til í 6.612-613 er skemmstur tvöfaldur sá tími
sem hefðbundnar kröfur segja til um, þó að lágmarki 48 klst. eða lengri þar sem reglur þessar
segja svo fyrir um. Útskilnaðartími lyfseðilsskyldra lyfja skal þó ekki vera skemmri en 14 dagar.
Útskilnaðartími nær einnig til afurða aðliggjandi stöðva, þ.e. til eldisfiskjar í innan við 250 m
fjarlægð í sjó eða sjávarlónum og eldisfiskjar þar sem meðhöndlaður fiskur er í innan við 10
metra fjarlægð neðar í ám.
6.616 Tilkynna skal vottunarstofu um alla notkun hefðbundinna lyfja áður en afurðir viðkomandi dýra
eru markaðssettar sem lífrænar. Stofnar sem fengið hafa slíka meðhöndlun skulu auðkenndir
með skýrum hætti.

6.7

Flutningur lifandi fiskjar

6.701 Flutningi skal hagað þannig að álag sé sem minnst og að komið sé í veg fyrir meiðsli á
lagardýrum. Valdi flutningur lagardýrum tjóni skal slíkt þegar í stað tilkynnt til Túns.
6.702 Flutningstæki og –ílát skulu þrifin og hreinlæti þeirra kannað fyrir notkun. Þrif þessi og athugun
á hreinlæti skulu skráð.
6.703 Flutningsvatn skal uppfylla lífeðlisfræðilegar þarfir lagardýra hvað varðar hitastig og
súrefnismettun.
6.704 Krækling skal haldið í miklum raka og myrkri við hitastig á bilinu 0º-5ºC meðan á flutningi
stendur.
6.705 Lengsti leyfilegi flutningstími eldisfiskjar á flutningsbifreiðum án vatnsskipta er 6 klukkustundir.
6.706 Þéttleiki eldisfiskjar í flutningi með stöðugum vatnsskiptum skal ekki vera meiri en 150 kg/m³.
6.707 Notkun tilbúinna örvandi eða róandi efna fyrir flutning eða meðan á honum stendur er óheimil.
6.708 Tiltekinn starfsmaður skal bera ábyrgð á velferð lagardýra meðan á flutningi þeirra stendur.

6.8

Uppskera og slátrun

6.801 Eldisfisk skal svelta í minnst þrjá daga og mest 14 daga fyrir uppskeru og slátrun.
6.802 Aðstaða til slátrunar skal uppfylla eftirfarandi kröfur:
1) Lagardýr skulu svipt meðvitund fyrir blóðgun svo þau verði ónæm fyrir sársauka.
2) Nota skal opinberlega viðurkennd áhöld og tæki til slátrunar.
3) Áhöld og tæki til slátrunar skulu skoðuð með reglulegu millibili.
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7

Lagargróður og þörungar

7.0

Stjórnun og eftirlit

7.001

Framleiðsla á þangi og þara skal uppfylla ákvæði reglugerða ESB 834/2007 og 889/2008, hið
minnsta.

7.002

Auk þeirra gagna, sem lögð skulu fram með umsókn um að hefja lífræna framleiðslu undir
eftirliti samkvæmt grein 2.201, skal umsækjandi um vottun lagargróðurs leggja fram
eftirfarandi gögn:
1) upplýsingar um lífmassa hverrar tegundar sem ætlunin er að nytja;
2) ítarlega lýsingu á mannvirkjum á landi og sjó;
3) áætlun um sjálfbæra stjórnun sbr. ákvæði 7.003 og
4) umhverfismat, ef viðkomandi fellur undir ákvæði 7.004.

7.003

Vinnslufyrirtæki skal leggja fram, koma í framkvæmd og uppfæra árlega stjórnunaráætlun
um meðferð lífrænna afurða sem lýsir því hvernig reglum verði framfylgt. Áætlunin skal lýsa
hugsanlegum áhrifum starfseminnar á umhverfið og vöktun umhverfisþátta, auk upplýsinga
um aðgerðir til að lágmarka neikvæð áhrif á nærliggjandi vistkerfi á láði og legi, þ.m.t. losun
næringarefna út í umhverfið í hverri framleiðslulotu eða á tímaeiningu, þar sem um slíkt er
að ræða. Þá skal áætlunin gera grein fyrir eftirliti með tæknibúnaði og viðhaldi hans, svo og
aðgerðum til að draga úr myndun úrgangs, nota endurnýjanlega orkugjafa og bæta
orkunýtingu.

7.004

Nýjir umsækjendur sem framleiða meira en 20 tonn af lagareldisafurðum á ári skulu einnig
leggja fram umhverfismat í réttu hlutfalli við framleiðslueininguna, sem metur aðstæður
einingarinnar og nánasta umhverfi hennar og líkleg áhrif starfseminnar. Efni
umhverfismatsins skal byggja á IV viðauka tilskipunar 85/337/EBE. Hafi sambærilegt mat
þegar farið fram skal heimila notkun þess í sama tilgangi.

7.005

Sérhver undirverktaki skal undirrita samning við vinnsluaðila um fullnægjandi skýrsluhald og
reglulega upplýsingagjöf um starfsemi sína.

7.006

Sérhver vinnsluaðili og undirverktaki skal halda nákvæmar skýrslur þar sem rekja má allar
vottaðar afurðir frá uppskeru eða innkaupum til þess að þær eru látnar í hendur öðrum.

7.007

Auk þess sem krafist er í árlegri skýrslu vottunarhafa, sbr. kafla 2, skulu framleiðendur
lagargróðurs greina frá eftirfarandi:
1)
Skrá um tegundir plantna sem nýttar eru, auk endurskoðaðra uppdrátta af
uppskerusvæðum.
2)
Uppskeruferill hverrar tegundar eftir svæðum þ.m.t. hvaða öflunaraðferðir eru
notaðar og hve langan tíma hvert svæði er hvílt milli uppskera.
3)
Áætlað uppskerumagn á líðandi vertíð.
4)
Mögulegir mengunarvaldar á uppskerusvæðum.
5)
Aðferðir sem notaðar eru til að koma í veg fyrir mengun, bæði fyrir, á og eftir
uppskerutíma, þ.m.t. við flutning, þurrkun, geymslu og pökkun.
6)
Niðurstöður prófana sem gerðar hafa verið á vegum framleiðanda eða yfirvalda.
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Upplýsingar skv. tl. 3-6 skulu fela í sér staðfestingu á að stefnt sé að sjálfbærri stjórnun og á
að reynt sé að tryggja eftir bestu getu að uppskeran hafi ekki langtímaáhrif á söfnunarsvæðið.
Ef lagargróðri er safnað af sameiginlegu uppskerusvæði skulu skrifleg sönnunargögn vera til
staðar um að heildarsöfnun samræmist reglum þessum.

7.1

Val á söfnunarsvæðum

7.101

Vistfræðilegt ástand á söfnunarsvæðum skal vera mjög gott, þ.e. vaxtarsvæðin skulu búa yfir
miklum vistfræðilegum gæðum eins og þau eru skilgreind í tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2000/60/EB frá 23. október 2000.

7.102

Söfnunarsvæði skulu valin fjarri starfsemi sem veldur geislavirkni, efna- og gerlamengun,
þ.á.m. skulu eftirfarandi varúðarmörk viðhöfð:
1)
>3 sjómílna (5,55 km) fjarlægð frá skipasmíðastöðvum og stærri dráttarbrautum,
affallsrásum stóriðju og verksmiðjubúskapar, mynni stórhafna, miklum
umferðarleiðum og frárennsli þéttbýlis með fleiri en 10.000 íbúa.
2)
>2 sjómílna (3,7 km) fjarlægð frá affallsrásum smærri iðnaðarframleiðslu og
frárennslisútrásum þéttbýlis með 5.000-10.000 íbúa.
3)
>1 sjómílu (1,85 km) fjarlægð frá frárennslisútrásum þéttbýlis með 500-5.000 íbúa.
4)
>0,5 sjómílu (0,93 km) fjarlægð frá frárennslisútrásum þéttbýlis með 50-500 íbúa
5)
>1/4 sjómílu (0,46 km) fjarlægð frá mynni smárra hafna og öðrum frárennslisrásum.

7.103

Vottunarstofa getur stytt eða lengt ofangreind varúðarmörk á grundvelli skjalfestra
sönnunargagna sem umsækjandi skal leggja fram, þ.m.t. niðurstöðu prófana á
vistfræðilegum gæðum söfnunarsvæða og áhrifum mögulegra mengunarvalda með hliðsjón
af ríkjandi vindum og straumum.

7.104

Söfnunarsvæði skulu skráð og kortlögð, þar sem fram koma nöfn og númer hvers svæðis.

7.105

Halda skal ársskýrslur um uppskeru af hverju svæði, þar sem fram kemur að bönnuð efni hafi
ekki verið notuð af þeim sem annast uppskeruvinnuna. Skrá skal þekkt tilvik um notkun
annarra á slíkum efnum á svæðunum, og skal það tilkynnt vottunarstofu.

7.106

Tiltekinn aðili skal annast uppskeru eða söfnun afurða og skal sá aðili vera kunnugur
söfnunarsvæðinu.

7.107

Sé söfnunarsvæði samnýtt með öðrum aðilum skal liggja fyrir skrifleg staðfesting þess að öll
söfnun á svæðinu fari fram í samræmi við þessar reglur.

7.2

Sjálfbær nýting og vöktun

7.201

Uppskera og söfnun lagarjurta skal vera innan sjálfbærs nytjaþols tegundarinnar og skal ekki
ógna tilvist annarra jurta eða dýra á svæðinu.

7.202

Lífsmagni hvers söfnunarsvæðis skal viðhaldið með réttum aðferðum og hæfilegu magni sem
við á fyrir hverja tegund og svæði. Við uppskeru einstakra jurta skal skilið eftir til endurvaxtar
svo sem hér segir:
1)
Klóþang (Ascophyllum nodosum): Minnst 25 cm.
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2)
3)
4)
5)

Hrossaþari (Laminaria digitata): Plöntur 3ja ára og yngri.
Stórþari (Laminaria hyperborea): Plöntur 4ra ára og yngri.
Marinkjarni (Alaria esculenta): Plöntur án gróblaða á stilk.
Söl (Palmaria palmata): Neðsta hluta plöntunnar.

7.203

Uppskerutæki skulu hönnuð með það fyrir augum að draga sem mest úr tjóni á plöntum og
botnlagi og að uppskera sé í samræmi við 7.202.

7.204

Ásætur skulu aðeins fjarlægðar með handafli eða eðlisfræðilegum aðferðum og skilað aftur í
sjóinn.

7.205

Fylgjast skal með stærð, þéttleika, samsetningu og endurmyndun plantna á söfnunarsvæðum
til þess að meta nytjaþol þeirra.

7.3

Flutningur uppskeru

7.301

Uppskeruílát (t.d. körfur, fötur, pokar, net, gámar eða bátar) skulu hreinsuð vandlega með
ferskum sjó.

7.302

Vélarlausir flutningaprammar skulu vera lausir við eitrandi viðarvörn, þéttiefni eða flagnandi
sjómálningu sem komist getur í snertingu við uppskeru. Ekki er gerð krafa um að slíkir
prammar hafi gólffjalir.

7.303

Hlaðin ílát sem flutt eru í prömmum eða bátum skulu standa á gólffjölum, vatnsheldu segli
eða öðru sem heldur uppskerunni frá kjölvatni.

7.304

Hlaðin ílát sem flutt eru á ökutækjum eða tengivögnum skulu standa á fjölum, segldúk, eða
öðru til aðgreiningar, nema viðkomandi pallur eða vagn sé sérstaklega ætlaður til flutninga á
lagarjurtum.

7.305

Breiða skal yfir eða loka hlöðnum ílátum sem flutt eru á opnum pöllum eða tengivögnum til
þess að hindra að uppskera mengist af ryki og öðrum óhreinindum.

7.306

Hlaðin ílát skulu ekki koma í snertingu við olíuílát eða önnur ílát sem hafa að geyma hættuleg
efni.

7.307

Afurðum sem mengast hafa skal umsvifalaust eytt.

7.4

Þurrkun og geymsla

7.401

Svæði sem ætluð eru til geymslu á ferskri uppskeru skulu skýrt afmörkuð, varin gegn
hugsanlegri mengun eða blöndun við önnur efni, og hreinsuð og þrifin af fyrri uppskeru.

7.402

Við þurrkun uppskeru í andrúmslofti (innan eða utan dyra) skal eftirfarandi ákvæðum fylgt:
1)
Gólf eða undirlag til þurrkunar skulu vera laus við ryk og óhreinindi; áður en þau eru
notuð skulu þau þrifin og óæskilegar plöntur og illgresi hreinsuð burt.
2)
Net, dúkar, prik, snúrur og annað sem notað er til að halda plöntum til þerris skulu vera
hrein, laus við málningu og rotvarnarefni (eða veðruð í a.m.k. þrjú ár áður en til
notkunar kemur), og laus við leifar af fyrri uppskeru.
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3)
4)
5)
7.403

7.404

7.405

7.5

Áhöld til þrifa á plöntum skulu hreinsuð fyrir notkun. Vélum sem knýja slík áhöld skal
haldið frá uppskerunni. Nota skal tregtar til að setja eldsneyti á þær, og
eldsneytisgeymar skulu staðsettir fjarri uppskeru.
Plöntum sem falla eða fjúka af þerrisvæðum skal hent eða þær hreinsaðar strax áður
en þeim er komið fyrir aftur í þurrkun.
Þurrkun utandyra skal vera vindmegin vega, ræktunarsvæða sem fá áburð og efni, og
annarra mögulegra mengunarvalda.

Við hitaþurrkun uppskeru skal eftirfarandi ákvæðum fylgt:
1)
Færibönd skulu reglulega hreinsuð.
2)
Færibönd skulu hreinsuð áður en ný framleiðslulota hefst og áður en ný tegund er sett
inn til þurrkunar.
3)
Verja skal uppskeru gegn hugsanlegri mengun af völdum málmtæringar eða rofs,
smurnings og annarra viðhaldsefna.
Bannað er að slökkva í vindlingum eða fleygja tóbaksösku á eða nærri þerrisvæðum; að aka
yfir dúka, net eða annað sem er notað til að þurrka uppskeru; og að ganga á uppskeru sem
er í þurrkun eða hefur verið þurrkuð.
Að þurrkun lokinni skal verja uppskeruna með eftirfarandi aðgerðum:
1)
Uppskeru, sem færa þarf á milli, skal flytja á dúkum til geymslu, þar sem hún skal
einangruð frá gólfi og veggjum með dúk, pappa, eða brettum.
2)
Svæði til geymslu afurða fyrir forpökkun skal vera vel loftræst, laust við ryk og varið
gegn fuglum og öðrum dýrum.
3)
Öll ílát til forpökkunar skulu vera hrein, þurr og fóðruð með matvælaplasti eða –filmu
(poly).
4)
Við pressun í ílát skal verja uppskeru fyrir öðrum efnum og mengun.
5)
Plastfilma skal umlykja forpakkaða uppskeru áður en íláti er lokað.
6)
Umbúðir eða lok íláta skulu merkt “lífrænt” þegar í stað, ásamt númeri framleiðslulotu.
7)
Svæði til geymslu á forpakkaðri lífrænni uppskeru skal vera skýrt afmarkað frá geymslu
annarra afurða sem ekki eru vottaðar lífrænar.
8)
Geymslusvæði forpakkaðra afurða skal vera hreint, þurrt, svalt og varið gegn
meindýrum.
9)
Rakastig í geymslu forpakkaðra afurða skal vera á bilinu 5-20%, eftir tegund afurða, og
innan þeirra marka að mygla geti ekki myndast.

Vinnsluaðferðir

7.501

Snertifletir innan á mölunarvél, sigturum og tengirör skulu skoðuð og þrifin reglulega. A.m.k.
einu sinni á hverri árstíð skal ganga úr skugga um að þau séu laus við ryð, myglu og aðra
mengunarvalda.

7.502

Ef mölunarvél og sigtari hafa verið notuð fyrir óvottaðar afurðir, skulu umsjónarmenn þróa
aðferð til að þrífa þau áður en vinnsla lífrænna afurða hefst.

7.503

Sigtað efni skal renna í hrein ílát sem loka skal um leið og þau fyllast.

7.504

Við ristun og reykingu skal þess sérstaklega gætt að afurðir komist ekki í snertingu við önnur
efni, að vandað sé til flokkunar, og að þrif á glóðarpönnum, ofnum, reykhúsi og reykgrindum
séu samkvæmt þrifaáætlun.
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7.505

Tegund og umfang prófana og efnagreininga skulu ákveðin í samráði vottunarstofu og
framleiðanda. Slíkar prófanir skulu gerðar af óháðum faggiltum prófunarstofum.

7.506

Leiki grunur á um mengun afurða skal skorið úr því með prófunum, sem til dæmis geta beinst
að þungmálmum, illgresis- og skordýraeitri, kolvetnissamböndum, og örverum.

7.6

Pökkun

7.601

Við pökkun þurrkaðrar, ómalaðrar uppskeru skal farið að eftirgreindum ákvæðum:
1)
Þurfi að hækka rakahlutfall afurða fyrir pökkun skal endurvötnun fara fram í hreinu og
loftgóðu umhverfi.
2)
Flokkun (úrkast o.þ.h.) skal fara fram á hreinum og vel lýstum fleti, sem auðvelt er að
þrífa með vatni.
3)
Vigtarbakkar skulu vera úr ryðfríu stáli eða öðrum málmum sem ekki tærast og auðvelt
er að þrífa með vatni.
4)
Meðhöndlun afurða og hreinlætishættir skulu a.m.k. uppfylla opinberar lagareglur.
5)
Pokar undir þurrkaðar plöntur skulu vera nýir, úr efnum sem uppfylla reglur um
matvælaumbúðir, og vera nægilega einangrandi fyrir vöruna.
6)
Pokar skulu geymdir í hreinum, ljóslausum kössum á köldum og þurrum stað áður en
þeir eru sendir til sölu.

7.602

Pokar undir malaðar, ristaðar eða reyktar afurðir skulu vera nýir, hreinir, rakavarðir og úr
efnum sem uppfylla reglur um matvælaumbúðir.

7.603

Poka með þurrkuðum plöntum, möluðum, ristuðum eða reyktum afurðum, skal merkja
“lífrænt” og með númeri framleiðslulotu. Þá skal geyma aðgreinda frá óvottuðum afurðum.
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8

Matvælavinnsla, fóðurgerð og milliríkjaviðskipti

8.1

Aðgreining og rekjanleiki

8.101 Vinnslustöð sem framleiðir vottaðar og óvottaðar afurðir skal gera ráðstafanir til að tryggja
aðgreiningu hvors um sig með eftirfarandi ráðstöfunum:
1) Hver lota vottaðrar framleiðslu skal aðgreind frá óvottaðri framleiðslu í tíma eða rúmi og
auðkennd og skráð þannig að unnt sé að sannprófa uppruna hennar.
2) Vottuð hráefni og afurðir skulu geymd aðskilin frá örðum hráefnum og afurðum í tíma eða
rúmi.
3) Vinnslutæki, vinnslufletir og geymslusvæði fyrir vottaða framleiðslu skulu þrifin, og þau þrif
skulu sannprófuð, og hvoru tveggja skal skráð, áður en vottuð vinnsla hefst.
4) Vinnsla skal standa stöðugt yfir þar til framleiðslulotan er fullkláruð.
5) Vinnsla hverrar lotu, móttaka og afhending afurða, skulu skráð ásamt upplýsingum um
tíma, tegund og magn framleitt.

8.2

Vinnsluaðferðir og innihald

8.201 Hráefni og aðferðir sem notuð eru til vinnslu á matvælum og fóðri skulu uppfylla kröfur um
góða framleiðsluhætti.
8.202 Óheimilt er að nota efni og aðferðir sem endurgera eiginleika sem hafa tapast við vinnslu eða
geymslu, sem bæta upp afleiðingar gáleysis við vinnslu eða gefa á annan hátt misvísandi mynd
af réttum eiginlegum viðkomandi afurða.
8.203 Við lífræna matvælavinnslu skal notast við lífræn hráefni, nema þegar innihaldsefni er ekki
fáanlegt á markaði í lífrænu formi
8.204 Notkun aukefna og hjálparefna skal takmarka við brýna tæknilega eða næringarfræðilega
nauðsyn.
8.205 Forðast skal notkun efna og vinnsluaðferða, sem kunna að gefa villandi mynd af eðli vörunnar.
8.206 Óvottuðu innihaldsefni og/eða aðlögunarafurð, þ.m.t. geri og sambærilegum efnum, skal ekki
blandað með sama vottaða hráefni í sömu vöruna.
8.207 Matvæli framleidd úr aðlögunarafurðum skulu eingöngu innihalda hráefni úr einni nytjaplöntu.
8.208 Lífræn matvæli skulu að megninu til vera samsett úr innihaldsefnum úr landbúnaði. Við mat á
hlutfalli landbúnaðarhráefna skal ekki reikna með viðbætt vatn og salt.
8.209 Við vinnslu matvæla skal eingöngu nota aukefni, hjálparefni við vinnslu, bragðefni, vatn, salt,
blöndur úr örverum og ensímum, steinefni, snefilefni, vítamín, einnig amínósýrur og önnur
snefilefni í matvæli til sérstakra, næringarlegra nota, svo fremi að þau hafi verið heimiluð til
notkunar í lífrænni framleiðslu, nánar tiltekið:
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1) Aukefni, hjálparefni, örverur og hvatar sem tilgreind eru í viðauka VIII reglugerðar ESB
889/2008 með þeim skilyrðum sem þar eru tilgreind.
2) Örveru- og ensímblöndur sem að öllu jöfnu eru notaðar til vinnslu matvæla. Ensím sem
nota á sem aukaefni skulu þó vera tilgreind í viðauka VIII reglugerðar ESB 889/2008.
3) Náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur (sbr. ESB tilskipun 88/338/EBE gr. 1.2.b og c,
sbr. og gr. 9.1.d og 9.2).
4) Litarefni til að stimpla kjöt og eggjaskurn (sbr ESB tilskipun 94/36/EB, gr. 2.8 og 2.9).
5) Drykkjarvatn og salt (að grunni til NaCl og KCl) sem að jafnaði eru notuð í vinnslu matvæla.
6) Steinefni (þ.m.t. snefilefni), vítamín og amínósýrur eru aðeins leyfð ef lagareglur kveða á
um notkun þeirra.
8.210 Við ákvörðun á hlutfalli lífrænna hráefna úr landbúnaði í vöru skal gætt að eftirfarandi:
1) Reikna skal stjörnumerkt aukefni tilgreind í viðauka VIII reglugerðar ESB 889/2008 sem
innihaldsefni úr landbúnaði.
2) Ekki skal reikna hráefni sem tilgreind eru í gr. 8.209.2-6 (sbr. 27.1.b-f í reglugerð ESB
889/2008) og ekki eru stjörnumerkt í viðauka VIII sem innihaldsefni úr landbúnaði.
3) Reikna skal ger og afurðir úr geri sem innihaldsefni úr landbúnaði.
8.211 Lögbært yfirvald getur heimilað notkun náttúrulegra lita- og húðunarefna við skreytingu á
skurn soðinna eggja á tilteknum árstíma.
8.212 Óvottuð hráefni úr landbúnaði skal aðeins nota til lífrænnar framleiðslu ef þau eru tilgreind í
viðauka IX reglugerðar ESB 889/2008.
8.213 Lögbært yfirvald getur veitt undanþágu frá 8.212 til allt að 12 mánaða, og framlengt hana allt
að þrisvar í 12 mánuði í senn, hafi umsækjandi framvísað gögnum sem sýna fram á að
viðkomandi hráefni með þá eiginleika sem leitað er eftir sé hvorki fáanlegt frá löndum ESB/EES
né frá þriðja landi. Undanþága þessi er háð ákvörðunum annarra ríkja ESB eða
framkvæmdastjórnar ESB um hvort hún skuli afturkölluð eða gildistími hennar styttur.

8.3

Flutningur afurða

8.301 Heimilt er að flytja lífrænar afurðir með öðrum afurðum, að því tilskildu að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar til að koma í veg fyrir skipti eða blöndun við aðrar afurðir. Lífrænar
afurðir skulu skýrt merktar til að tryggja sanngreiningu. Upplýsingar um flutningsdaga, -tíma
og -leið og hvaða dag og hvenær dags tekið var við vörunum skulu liggja fyrir í úttekt.
8.302 Lífrænar vörur skulu eingöngu fluttar til annarra eininga, þ.m.t. Heildsala og smásala í lokuðum
umbúðum þannig að ekki sé hægt að skipta um innihald í þeim án þess að hrófla við innsiglinu
eða skemma það.
8.303 Þær skulu merktar með eftirfarandi upplýsingum:
a) nafni og heimilisfangi framleiðanda eða seljanda;
b) heiti vöru eða lýsing á fóðurblöndu ásamt tilvísun til lífrænnar framleiðsluaðferðar;
c) nafni og kenninúmeri vottunarstofu og
d) rekjanlegu lotunúmeri.
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Heimilt er að setja fram ofangreindar upplýsingar í fylgiskjali sé hægt að tengja það á óyggjandi
hátt við pakkninguna sem afurðin er flutt í. Í fylgiskjalinu skulu vera upplýsingar um birgi og/eða
flutningsaðila.
8.304 Heimilt er að flytja lífrænar afurðir í óinnsigluðum pakkningum að uppfylltum eftirfarandi
skilyrðum:
a) varan er flutt á milli rekstraraðila sem heyra báðir undir eftirlitskerfið með lífrænum
afurðum;
b) vörunum fylgir fylgiskjal í samræmi við 8.303 og
c) bæði sendandi og viðtakandi halda til haga skjalfestum gögnum um flutning afurðanna
sem eru tiltæk við eftirlit.
8.305 Við móttöku lífrænna afurða skal viðtakandi kanna hvort umbúðir séu lokaðar, sé þess krafist,
og hvort merkingar séu í samræmi við 8.303. Bera skal saman upplýsingar á merkimiðum við
upplýsingarnar í fylgiskjölunum. Skjalfesta skal móttökueftirlitið.
8.306 Lífrænar vörur sem fluttar eru frá þriðja landi skal pakkað þannig að ekki er unnt að skipta um
innihald. Þær skulu merktar útflytjanda, lotunúmeri, kennimerki eftirlitsaðila og eftirlitsvottorð
skal fylgja með. Fyrsti viðtakandi skal athuga hvort pakkningar séu lokaðar í þeim tilvikum sem
COI þarf að fylgja með, staðfesta að vottorðið nái til þeirra vörutegunda sem eru í sendingunni.
Þetta eftirlit skal skjalfest.

8.4

Fóðurgerð

8.401 Við lífræna fóðurvinnslu skal notast við lífræn hráefni, nema þegar fóðurefni er ekki fáanlegt á
markaði í lífrænu formi.
8.402 Notkun auka- og hjálparefna skal takmarkast við brýna tæknilega eða næringarfræðilega
nauðsyn.
8.403 Forðast skal að nota efni og vinnsluaðferðir sem gætu gefið ranga mynd af eðli vörunnar.
8.404 Vanda skal til vinnslu fóðurs og nýta helst lífrænar, kraftrænar og efnislegar aðferðir.
8.405 Vinnsla á lífrænu fóðri skal aðskilin í tíma eða rúmi frá hefðbundinni fóðurvinnslu.
8.406 Ekki er heimilt að nota sama hráefni bæði af lífrænum uppruna og af hefðbundnum uppruna
eða úr lífrænni aðlögun.
8.407 Ekki er heimilt að nota hráefni sem framleidd hafa verið með kemískum leysiefnum.
8.408 Ekki er heimilt að nota efni eða aðferðir sem endurgera eiginleika sem tapast hafa við vinnslu
og geymslu eða gefa villandi mynd af eiginleikum viðkomandi afurða.
8.409 Aðeins er heimilt að nota eftirfarandi efni við lífræna fóðurvinnslu:
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a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

Fóðurefni af hefðbundnum uppruna sem tilgreind eru í 2. þætti Viðauka V í reglugerð ESB
889/2008 að því tilskildu að þau hafi verið framleidd án kemískra leysiefna og farið sé að
takmörkunum um hlutfall óvottaðra fóðurefna.
ólífræn krydd, kryddjurtir og melassa, að því tilskildu að:
i) þau hafi ekki verið fáanleg vottuð lífræn;
ii) þau hafi verið framleidd án kemiskra leysiefna og
iii) notkun þeirra sé takmörkuð við 1% af fóðurskammti fyrir tilteknar tegundir, reiknað
árlega sem hlutfall af þurrefni fóðurs úr landbúnaði,
vottuð lífræn fóðurefni úr dýraríkinu;
fóðurefni úr steinaríkinu sem tilgreind eru 1. þætti Viðauka V í reglugerð ESB 889/2008;
afurðir úr sjálfbærum sjávarútvegi að því tilskildu að:
i) þær hafi verið unnar án kemískra leysiefna,
ii) notkun þeirra sé takmörkuð við aðrar tegundir en grasbíta, og
iii) notkun vatnsrofsmyndefnis fiskprótína sé takmörkuð eingöngu við ung dýr.
sjávarsalt eða óunnið steinsalt
fóðuraukefni sem tilgreind eru í Viðauka VI í reglugerð 889/2008.

8.410 Auk almennra ákvæða um flutning á lífrænum afurðum í 8.3. gilda eftirfarandi sérákvæði um
fóðurflutninga:
a) Lífrænu fóðri, fóðri í aðlögun og almennu fóðri skal haldið vel aðgreindu í flutningi.
b) Hafi ökutæki eða ílát verið notuð til flutnings á hefðbundnu fóðri, er aðeins heimilt að nota
þau til flutnings á lífrænu fóðri ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
(ii)
viðeigandi þrif hafi farið fram og skilvirkni þeirra staðfest á skjalfestan hátt,
(iii)
allar viðeigandi ráðstafanir séu gerðar í samræmi við áhættumat (sbr 88.3) til að
tryggja að ekki sé hægt að setja almennt fóður á markað sem lífrænt, og
(iv)
haldnar séu skrár um ofangreindar aðgerðir sem eru aðgengilegar í úttekt.
c) Flutningur á fullunnu lífrænu fóðri skal vera aðgreindur frá flutningi á almennu fóðri í tíma
eða rúmi.
d) Magn vöru skal skráð í upphafi flutnings og við hverja afhendingu.

8.5

Vínframleiðsla

8.501 Um framleiðslu á vínum skulu gilda þær reglur sem tilgreindar eru í 29. gr. b-d í reglugerð ESB
889/2008, sbr. og breytingu á þeirri gerð með reglugerð ESB 203/2012.
8.502 Reglugerðir ESB 606/2009 og 607/2009 skulu gilda um lífræna vínframleiðslu ef ekki er kveðið
á um annað í þessum kafla.
8.503 Vín sem markaðssetja á með tilvísun til lífrænna aðferða skulu framleidd úr vottuðum lífrænum
hráefnum.
8.504 Við framleiðslu lífrænna vína og vínafurða, þar með talda vinnslu og vínfræðilegar
vinnsluaðferðir, skal eingöngu nota til viðbótar lífrænum hráefnum íblöndunarefni sem
tilgreind eru í Viðauka VIII.a reglugerðar ESB 889/2008, með þeim skilyrðum og takmörkunum,
sem tilgreind eru í reglugerðum ESB 1234/2007 (yfirtekin af 1308/2013) og 606/2009, einkum
viðauka I við síðarnefndu gerðina. Nota skal jafnan þau efni, sem eru upprunnin úr lífrænum
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hráefnum og tilgreind eru með stjörnu í viðauka VIII.a í reglugerð 889/2007, þegar þau eru
fáanleg.
8.505 Með fyrirvara um ákvæði 8.503-504 og sértæk bönn og takmarkanir sem kveðið er á um í
8.506-507, skal eingöngu nota vínfræðilegar vinnsluaðferðir, vinnslu og meðferð, þar með
taldar takmarkanir sem kveðið er á um í greinum 120c-d í reglugerð ESB 1234/2007 (yfirtekin
af 1308/2013) og í greinum 3, 5-9 og 11-14 í reglugerð ESB 606/2009 og viðaukum þeirra, sem
notuð voru fyrir 1. ágúst 2010.
8.506 Háð takmörkunum (leyfilegar aðferðir með skilyrðum):
a) Að því er varðar hitameðhöndlun skv. 2. Lið viðauka I-A reglugerðar ESB 606/2009 skal
hitastig ekki fara yfir 70°C.
b) Að því er varðar skiljun í skilvindu og síun, með eða án hvarftregs síunarhjálparefnis, skv.
3. Lið viðauka I-A reglugerðar ESB 606/2009 skal opstærð ekki vera minni en 0,2 µm.
8.507 Bannað (aðferðir sem ekki má nota við lífræna víngerð):
a) Þykking að hluta til með kælingu skv. c-lið B1-liðar í viðauka XV.a reglugerðar ESB
1234/2007 (yfirtekin af 1308/2013).
b) Fjarlæging brennisteinsoxíðs með eðlisfræðilegum aðferðum skv. 8. lið viðauka Ia
reglugerðar ESB 606/2009.
c) Meðhöndlun með rafskiljun til að tryggja stöðgun víns með tilliti til vínsýrumagns skv. 36.
lið í viðauka I.a reglugerðar 606/2009.
d) Fjarlæging vínanda að hluta til úr víni skv. 40. lið í viðauka I.a reglugerðar 606/2009.
e) Meðhöndlun með plúsjónaskiptum til að tryggja stöðgun vínsins m.t.t. vínsýrumagns skv.
43. lið í viðauka I.a reglugerðar 606/2009.

8.6

Milliríkjaviðskipti

8.601 Tilkynna skal vottunarstofu um hverja vörusendingu sem ætlunin er að flytja til landsins frá
þriðja landi. Tilkynningunni skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar:
a) nafn og heimilisfang fyrst viðtakanda;
b) allar upplýsingar sem eðlilegt má telja að vottunarstofa geti farið fram á; en auk þess,
(i) ef um er að ræða vörur sem uppfylla reglur ESB (compliant) sbr. 32. gr. reglugerðar
ESB 834/2007, skal framvísa gildu vottorði
(ii) ef um er að ræða vörur sem eru jafngildar reglum ESB (equivalent) sbr. 33. gr. sömu
reglugerðar, skal framvísa skoðunarvottorði (Certificate of Inspection, skst. COI);
c) sé þess óskað, skal innflytjandi senda upplýsingarnar, sem um getur í a-lið þessarar
greinar, til vottunarstofu fyrsta viðtakanda.
8.602 Birgða- og fjárhagsbókhaldið, vottorð og COI skulu vera aðgengileg í úttekt. Ef fleiri en eitt
aðsetur eru undir eftirlitinu skal framvísa skýrslum fyrir hverja aðstöðu fyrir sig, sé þess óskað.
8.603 Heimilt er að flytja inn lífrænar afurðir frá löndum sem er að finna í viðauka III við reglugerð
ESB 1235/2008 eða vörur vottaðar af vottunarstofum, sem skráðar eru í viðauka IV í sömu
reglugerð. Frumrit COI skal fylgja afurðum til fyrsta viðtakanda. Eftir það skal innflytjandi hafa
vottorðið tiltækt í tvö ár.
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8.604 Afgreiðsla sendinga frá þriðja landi í frjálst flæði innan ESB er háð því að:
a) upprunalegt skoðunarvottorð (COI) hefur verið afhent lögbæru yfirvaldi,
b) lögbært yfirvald hefur sannprófað vörusendinguna og áritað COI og
c) COI númer er tilgreint í tollskýrslu.
8.605 Viðkomandi eftirlitsaðili í þriðja landi skal gefa skoðunarvottorðið út, MAST skal árita það og
fyrsti viðtakandi fylla það út sbr. viðauka V í reglugerð ESB 1235/2008 og nota rafræna TRACESkerfið. Upprunalegt skoðunarvottorð skal vera prentað afrit af útfylltu rafrænu vottorði í
Traces-kerfinu og undirritað með handskrifaðri undirritun. Vottunarstofa, lögbært yfirvald og
fyrsti viðtakandi skulu sannprófa á öllum stigum að þetta afrit sé í samræmi við upplýsingarnar
sem koma fram í TRACES.
8.606 Til að skoðunarvottorð sé tekið gilt til áritunar skal það vera gefið út af vottunarstofu
framleiðanda vörunnar, eða þess sem annast síðustu aðgerð fyrir vinnslu. Þessi vottunarstofa
skal vera skráð í Viðauka III eða IV í reglugerð ESB 1235/2008.
8.607 Skoðunarvottorð skal vera í einu eintaki. Fyrsti viðtakandi eða innflytjandi má taka afrit af
skoðunarvottorðinu í þeim tilgangi að veita vottunarstofu upplýsingar um fyrirkomulag
innflutningsins. Öll slík afrit skal áprenta eða stimpla orðið. „AFRIT“.
8.608 Lögbært yfirvald skal árita reit 20 í upprunalega skoðunarvottorðinu og afhenda aftur þeim
sem lagði vottorðið fram.
8.609 Þegar fyrsti viðtakandi tekur við sendingunni skal hann fylla út reit 21 á skoðunarvottorðinu til
að votta að tekið hafi verið við sendingunni í samræmi við 34. gr. reglugerðar ESB 889/2008.
Fyrsti viðtakandi skal því næst senda frumrit vottorðsins til innflytjanda, sem um getur í reit 11
á vottorðinu, að því er varðar aðra undirgrein 1. mgr. 33. gr. reglugerðar ESB 834/2007.
8.610 Innflytjandi skal tilgreina númerið á skoðunarvottorðinu í tollskýrslu.
8.611 Ef vörusending er tekin til innri aðvinnslu áður en hún er afgreidd í frjálst flæði, skal lögbært
yfirvald annast sannprófun sendingarinnar skv. 8.604.b áður en vinnslan hefst. Tilvísunarnúmer
tollskýrslunnar skal tilgreint í reit 19 í COI . Þegar vinnslu er lokið skal sendingin afgreidd í frjálst
flæði skv. 8.604.
8.612 Ef vörusendingu er skipt upp í mismunandi framleiðslulotur áður en hún er afgreidd í frjálst
flæði skal sannprófa vörusendinguna skv. 8.604 áður en skipting fer fram. Fyrir hverja
framleiðslulotu sem verður til skal innflytjandi sem tilgreindur er í reit 11 í COI afhenda lögbæru
yfirvaldi útdrátt úr COI í gegnum TRACES-kerfið sbr. viðauka VI reglugerðar 1235/2008. Eftir
sannprófun framleiðslulotunnar skal lögbært yfirvald árita útdráttinn í reit 13. Innflytjandi skal
geyma eintak af hverjum árituðum útdrætti úr skoðunarvottorðinu ásamt upprunalega
skoðunarvottorðinu. Afritin skulu áprentuð eða stimpluð með "Afrit" eða "Eftirrit".
8.613 Viðtakandi framleiðslulotu skal fylla út reit 14 á upprunalegum útdrætti COI til að votta að
viðtaka hennar hafi farið fram í samræmi við 8.306.
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8.614 Ef upp kemur grunur um að innflutt vara sé ekki í samræmi við reglur um lífræna framleiðslu
skal innflytjandi gera allar nauðsynlegar ráðstafanir, þ.e tilkynna það til vottunarstofu
tafarlaust og stöðva dreifingu viðkomandi sendingar eða fjarlægja tilvísanir til lífrænna
framleiðsluaðferða.
8.615 Innflytjandi, fyrsti viðtakandi eða vottunarstofa skulu tilkynna brot til lögbærs yfirvalds í
gegnum Traces-kerfið.
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9 Vinnsla lífrænnar framleiðslu utan ramma reglugerða
9.1

Matreiðsla

MARKMIÐ
 Veitingaþjónusta og stóreldhús sem eru vottuð af Túni, og bjóða lífræna rétti, hlaðborð eða aðrar
veitingar, auki smám saman hlutfall lífrænna matvæla á matseðlum sínum, eftir því sem framboð
á vottuðum lífrænum hráefnum gefur möguleika á.


Veitingaþjónusta og stóreldhús sem vottuð eru af Túni hafi í þjónustu sinni velmenntað starfsfólk
sem býr yfir góðri þekkingu á lífrænni framleiðslu og þýðingu vottunar.



Veitingaþjónusta og stóreldhús sem vottuð eru af Túni stuðli að víðtækri kynningu á nafni Túns og
vottunarmerki.

ÁBENDINGAR
 Þessir staðlar taka til kaffihúsa, bara, veitingastaða, skyndibitastaða, veitingaþjónustu og
stóreldhúsa, opinberra og einkarekinna, sem matreiða og markaðssetja lífræna rétti eða máltíðir.


Ekki er þörf á að votta framreiðslu á vottuðum lífrænum afurðum sem koma pakkaðar og merktar
frá vottuðum framleiðanda á borð neytandans.



Auk eftirgreindra ákvæða eiga kaflar 2, 3 og 8.1-8.3 við um matreiðslu lífrænna hráefna, svo og
viðaukar reglugerðar ESB 889/2008 um íblöndunarefni og hjálparefni í vinnslu.



Veitingaþjónusta og stóreldhús geta sótt um vottun á alla starfsemi sína, einstaka rétti matseðla,
eða einstök hráefni sem notuð eru við matreiðslu.

REGLUR
9.101 Umsókn um vottun á alla matreiðslu
1) Hráefni allra rétta sem tilgreindir eru á matseðlum, þar með talinna drykkja, skulu að öllu
leyti vera vottuð lífræn, leyfileg aðföng til lífrænnar framleiðslu eða upprunnin úr
vottuðum sjálfbærum náttúrunytjum.
2) Heimilt er að auðkenna matseðla og kynningarefni með vottunarmerki og tilvísun til
lífrænna aðferða, með fyrirvara um samþykki Túns við orðalag og útlit.
9.102 Umsókn um vottun einstakra rétta
1) Hráefni í viðkomandi réttum skulu að öllu leyti vera vottuð lífræn, leyfileg aðföng til
lífrænnar framleiðslu eða upprunnin úr vottuðum sjálfbærum náttúrunytjum.
2) Vinnsla lífrænna rétta, þar með talin geymsla lífrænna hráefna, skal aðgreind frá vinnslu
annarra rétta í samræmi við kröfur kafla 2 og 8.1-8.3.
3) Heimilt er að auðkenna lífræna rétti á matseðli með vottunarmerki og tilvísun til lífrænna
aðferða, með fyrirvara um samþykki Túns við orðalag og útlit.
9.103 Umsókn um vottun einstakra hráefna
1) Viðkomandi hráefni skal vera meginuppistaða í réttum á matseðli, t.d. kartöflur, kjöt,
kjúklingur, fiskur, pasta og hrísgrjón.
2) Allt hráefni sem framleiðslueiningin notar af þeirri tegund skal vera vottað lífrænt.
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3)
4)

Hráefnið skal geymt aðgreint frá öðrum hráefnum í samræmi við kröfur kafla 2 og 8.1-8.3.
Heimilt er að auðkenna rétti sem innihalda vottuð hráefni með tilvísun til uppruna og
vottunar viðkomandi hráefnis, með fyrirvara um samþykki Túns við orðalag og útlit.

9.104 Ef breyting er fyrirhuguð á samsetningu einstakra vottaðra rétta, m.a. vegna skorts á vottuðum
aðföngum eða vegna útskiptingar hráefna, skal sótt um breytingu til Túns áður en matreiðsla
og sala hefjast, og skulu gögn um uppruna og vottun hráefna, sem í staðinn eiga að koma, fylgja
umsókn.
9.105 Villtur fiskur úr sjó skal upprunninn úr vottuðum sjálfbærum fiskveiðum..
9.106 Villibráð skal upprunnin úr stofnum sem heimilt er að veiða samkvæmt opinberum lagareglum.
9.107 Heimilt er að nota villtan fisk úr sjó eða villibráð, sbr. ákvæði 9.105-106, sem uppistöðu í
vottaða rétti og skal tilgreint sérstaklega á matseðli að um afurðir villtra dýra sé að ræða. Ef
um blandað hráefni er að ræða, t.d. kæfu, hakk eða pottrétt, skulu slík hráefni eigi nema meiru
en 30% af þyngd viðkomandi uppistöðuefnis.
9.108 Matreiðsla með notkun örbylgja og geisla er óheimil.
9.109 Veitingaþjónusta og stóreldhús skulu halda reglulega uppfærða matreiðslubók sem hið
minnsta felur í sér ákvæði um eftirfarandi atriði:
1) Áætlað umfang lífrænnar matreiðslu, sbr. ákvæði 9.101-103.
2) Uppruna og öflun vottaðra hráefna.
3) Viðbrögð við skorti á vottuðum hráefnum til matreiðslu.
4) Matseðla, ásamt söluheitum allra rétta á matseðlum.
5) Lista yfir aðföng/hráefni til matreiðslu, ásamt gögnum um uppruna þeirra og vottun.
6) Innihaldslýsingar allra rétta, ásamt magntölum fyrir hverja blöndu þegar um er að ræða
rétt sem ekki er að öllu leyti framleiddur úr vottuðum lífrænum hráefnum.
7) Upplýsingar um hver ber ábyrgð á lífrænni matreiðslu og um reglulega fræðsla
starfsmanna um lífræn hráefni og meðferð þeirra.
8) Aðferðir við kynningu lífrænna rétta til neytenda og annarra viðskiptavina.

9.2

Verslanir

MARKMIÐ
 Meðferð lífrænna afurða innan verslana sem tryggir lífræna eiginleika og uppruna þeirra allt til
þess að neytandinn tekur við þeim.
ÁBENDINGAR
 Verslanir og stórmarkaðir sem taka við lífrænum matvælum til umpökkunar, pökkunar eða frekari
vinnslu, og markaðssetja þær síðan með tilvísun til lífrænna aðferða, eru eftirlitsskyldar samkvæmt
reglum um lífræna framleiðslu. Netverslun með lífræn matvæli er einnig eftirlitsskyld. Um þá aðila
gilda ákvæði kafla 2-3 og 8.1-8.3 hið minnsta.


Undanþegnar eftirlitsskyldu eru verslanir sem selja lífrænar afurðir í lausu beint úr umbúðum sem
merktar eru vottuðum framleiðanda (t.d. ávextir eða grænmeti úr kassa eða poka með nafni
framleiðanda og merki viðurkenndrar vottunarstofu), án þess að afurð komist í snertingu við aðrar
afurðir eða efni.
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Hvort sem verslun er skyldug eða ekki til að undirgangast eftirlit vottunarstofu getur hún ákveðið
að sækja um vottun og hagnýta íslenskt vottunarmerki við framsetningu, merkingar og kynningu á
lífrænum afurðum.



Auk eftirgreindra ákvæða eiga kaflar 2, 3 og 8.1-8.3 við um verslanir, svo og viðauki VIII reglugerðar
ESB 889/2008 um aukefni, hjálparefni og íblöndunarefni í vinnslu.

REGLUR
9.201 Bútun og pökkun lífrænna afurða skal fara fram algerlega aðskilin frá öðrum afurðum og
meðferð þeirra.
9.202 Þegar vottaðar lífrænar afurðir eru bútaðar og pakkaðar eða seldar í lausu (eftir vigt) skal nafn
verslunar og merki Túns jafnan koma fram á umbúðum, svo og (ef unnt er) uppruni vörunnar.
Þegar vottuðum afurðum er einungis umpakkað skal jafnan geta uppruna þeirra á merkingum.
9.203 Svæði til útstillingar og geymslu á lífrænum afurðum í lausu skulu afmörkuð skýrt frá svæðum
sem ætluð eru öðrum afurðum, t.d. með skilrúmum og merkingum.
9.204 Leita skal heimildar Túns fyrir notkun vottunarmerkis á merkingum og kynningarefni um
lífræna framleiðslu fyrir viðskiptavini, áður en til notkunar kemur.
9.205 Starfsfólk vottaðra verslana skal reglulega frætt um meðferð lífrænna hráefna og kynningu
þeirra.
9.206 Vottaðar verslanir skulu halda skýrslur um selt magn og tegundir lífrænna afurða, þannig að
unnt sé að rekja mánaðarlega sölu, og skulu skýrslur þessar jafnan tiltækar þegar úttekt fer
fram.

9.3

Snyrtivörugerð

ÁBENDINGAR
 Við mat á umsóknum um vinnsluaðferðir, tæknilega ferla, íblöndunarefni og hjálparefni er tekið
mið af kröfum COSMOS staðalsins um framleiðslu á lífrænum snyrtivörum.


Auk eftirgreindra ákvæða eiga ýmis ákvæði í köflum 2, 3 og 8.1-8.3 við um snyrtivöruframleiðslu,
svo og í viðauka VIII reglugerðar ESB 889/2008 um aukefni, hjálparefni og íblöndunarefni í vinnslu.

REGLUR
9.301 Lífræn snyrtivörugerð skal nota vottuð lífræn hráefni.
9.302 Jafnan skal nota vottuð lífræn landbúnaðarhráefni ef þau eru fáanleg. Ef sýnt er fram á að þau
séu ekki fáanleg í nægu magni og að viðkomandi hráefni sé nauðsynlegt til framleiðslunnar er
unnt að sækja um undanþágu til vottunarstofu sem metur hvort veita skuli heimild til að nota
landbúnaðarefni, sem ekki eru framleidd með lífrænum aðferðum.
9.303 Etanól sem notað er í jurtaútdrátt skal vera lífrænt.
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9.304 Vatn skal vera drykkjarhæft. Tilgreina skal í afurðalýsingum hvaðan vatn er fengið og hvernig
það er meðhöndlað.
9.305 Heimilt er að nota eftirfarandi steinefni: Leir, kalksteinn, sandur, salt, vikur og kísilgúr.
Meðhöndla má steinefni með þvotti, gufuhreinsun, háhitameðferð, annarri vélhreinsun og
þurrkun.
9.306 Heimilt er að veita leyfi til notkunar á tilbúnum eða unnum íblöndunarefnum, aukefnum og
hjálparefnum, öðrum en þeim sem tilgreind eru í Viðauka VIII reglugerðar ESB 889/2008, að
veittum upplýsingum um uppruna, framleiðsluaðferð, efnasamsetningu og tilgang notkunar.
Æskilegt er að þau séu „Cosmos approved“.
9.307 Gera skal ítarlega grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar eru við einstök vinnsluþrep
framleiðslunnar.
9.308 Gera skal ítarlega grein fyrir magni hvers innihaldsefnis í hverri framleiðslulotu. Jafnan skal gerð
grein fyrir magni viðbætts vatns í einstökum hráefnum og lokaafurð.
9.309 A.m.k. 95% af landbúnaðarhráefnum sem hafa ekki verið efnafræðilega unnin skulu vera
lífræn.
9.310 A.m.k. 20% af heildarmagni hráefna skal vera lífrænt. Undanskilin þessu eru húðvörur sem
skolast af (rinse-off products), vörur sem eru að uppistöðu vatn eða innihalda a.m.k. 80%
steinefni, í þeim tilvikum skal a.m.k. 10% af heildarmagni hráefna vera lífrænt.
9.311 Á umbúðum skal koma fram hvert hlutfall lífrænna innihaldsefna er af heildarþyngd vörunnar.
( X% lífrænt af heildarþyngd). Einnig má taka fram hvert hlutfall lífrænna innihaldsefna er af
heildarþyngd vörunnar að vatni og steinefnum frátöldum.
9.312 Orðið „lífrænt“ má ekki koma fram í vöruheiti nema a.m.k. 95% hráefna af heildarþyngd
vörunnar séu lífræn.
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10 Vinnsla náttúruafurða utan ramma reglugerða
10.0 Almennar ráðstafanir
MARKMIÐ
 Þessum reglum er ætlað að tryggja að framleiðsla aðfanga til lífræns landbúnaðar og lífrænnar
vinnslu uppfylli ströngustu kröfur, allt frá frumframleiðslu til lokaafurðar, um náttúrulegan
uppruna, um meðferð, samsetningu, umhverfisáhrif og heilsufarsáhrif.
ÁBENDINGAR
 Ákvæði þessa kafla eiga einungis við um aðföng, sem ekki er unnt að votta sem lífrænar afurðir
(þ.e. afurðir sem innihalda minna en 95% vottuð lífræn hráefni), en eru hinsvegar heimiluð til
notkunar í lífrænni framleiðslu, með eða án takmarkana.


Afurð sem framleidd er og vottuð samkvæmt ákvæðum þessa kafla telst vottuð náttúruafurð og
viðurkennd aðföng til lífrænnar framleiðslu.



Meðal afurða sem ákvæði þessi kunna að eiga við eru áburður, t.d. molta (kompost), jarðvegsbætir,
varnarefni, náttúrulyf, bætiefni, fóður, íblöndunarefni og hreinsiefni.

REGLUR
10.001 Aðili sem óskar vottunar á framleiðslu aðfanga af hefðbundnum uppruna til lífrænnar
framleiðslu skal fara að almennum ákvæðum kafla 2 um umsóknir, skýrsluhald, gæðaeftirlit og
fræðslu og um eftirlit og vottun í þessu leiðbeiningaskjali.
10.002 Verktakar sem annast framleiðslu, pökkun eða meðferð á aðföngum og hráefnum þeirra skulu
einnig fara að þessum reglum.
10.003 Aðföng eða hráefni til aðfanga af hefðbundnum uppruna, sem sótt er um vottun á, skulu
vera skráð leyfileg til lífrænnar framleiðslu í reglum Túns um lífræna framleiðslu.
10.004 Óski framleiðandi eftir vottun efna sem ekki uppfylla ákvæði 10.003 tekur Tún ákvörðun
þar um á grundvelli ákvæða reglugerðar ESB nr 207/93.
10.005 Framleiðslu aðfanga skal haldið aðgreindri frá annarri framleiðslu, með því að hún fari
fram á öðrum tíma og að snertifletir séu hreinsaðir vandlega áður en meðferð hráefna hefst.
10.006 Um aðferðir við vinnslu og meðferð aðfanga fer samkvæmt almennum ákvæðum kafla 8.1-8.3.
10.007 Vottunarmerki Túns fyrir aðföng skal nota í samræmi við ákvæði kafla 3.
10.008 Drög að umbúðum með vottunarmerki og orðalagi sbr. 10.007 skulu send til Túns til
samþykktar áður en fjölföldun og notkun hefst.
10.009 Vottunarmerki Túns sbr. 10.007 er aðeins heimilt að nota um afurð sem tilgreind er í vottorði
og í vottunarlýsingu og aðeins í tengslum við nafn býlis eða fyrirtækis eins og það birtist í
vottorði eða samningi. Sé um að ræða afurð, sem kaupandi markaðssetur síðan undir eigin
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nafni eða vörumerki, má nota það að því tilskildu að unnt sé að rekja uppruna hennar til vottaðs
framleiðanda.
10.010 Vörumerkingar skulu vera skýrar, gefa rétta mynd af vörunni og vera í samræmi við
gildandi lagaákvæði, þannig að unnt sé að rekja uppruna hennar, vinnslulotu og/eða
pökkunardag. Þær skulu greina frá nafni eða tegund afurðar, og innihaldsefnum hennar í þeirri
röð sem þyngdarhlutfall hvers efnis segir til um.

10.1 Kalkþörungar
MARKMIÐ


Aðferðir við söfnun og vinnslu kalkþörunga hámarki sjálfbærni umhverfisins, lágmarki röskun
vistkerfis sem starfsemin fer fram í og varðveiti eðli og gæði afurðanna.



Starfshættir og gæðastjórnun tryggi rekjanleika afurða og skráningu umhverfisþátta á öllum stigum
framleiðslu.

ÁBENDINGAR


Framleiðendur sem safna og vinna úr kalkþörungum og verktakar þeirra eru hvattir til að sækja um
vottun Túns ef þeir hyggjast markaðssetja afurðir með tilvísun til viðurkenndra aðfanga í lífrænni
framleiðslu.



Þeir sem framleiða kalkþörunga eru hvattir til að taka þátt í rannsóknum á sáningu kalkþörunga í
þeim tilgangi að stuðla að nýmyndun á svæðum sem hætt er söfnun á.

REGLUR
10.101 Þessi kafli fjallar um uppskeru og vinnslu kalkþörunga af tegundunum Lithothamnion
tophiforme og Lithothamnion glaciale. Framleiðendur skulu einnig fara að ákvæðum 7. kafla
varðandi uppskeru, flutning, vinnslu og pökkun.
10.102 Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn um vottun á uppskeru og vinnslu kalkþörunga:
1) Niðurstöður mats á umhverfisáhrifum þörunganámsins – og –
2) Afrit námaleyfis viðeigandi stjórnvalds til umsækjanda.
10.103 Söfnun kalkþörunga skal uppfylla eftirfarandi kröfur í því skyni að hámarka sjálfbærni
starfseminnar:
1) Söfnun skal fara fram á vel skilgreindum svæðum þar sem bönnuð efni hafa ekki verið
notuð.
2) Söfnun skal stjórnað af tilgreindum aðila sem er kunnugur söfnunarsvæðinu.
3) Söfnun skal einvörðungu fara fram á óvirkum svæðum, þ.e. úr setlögum án þekju lifandi
kalkþörunga á yfirborði.
4) Söfnun skal framkvæmd í lotum en ekki samfellt, til að komast hjá stöðugri röskun virkra
og óvirkra svæða innan söfnunarsvæðis eða í grennd við það, t.d. vegna uppróts eða
botnfellingar efnis við dælingu.
5) Söfnun skal miða að því að lágmarka yfirborðsflatarmál áhrifasvæða.
6) Véltækni til söfnunar skal hönnuð þannig að tækin raski söfnunarsvæðum sem minnst.
Söfnunartækjum skal lýst í umsókn og skulu þau samþykkt af Túni.
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7) Söfnunarslóðir skulu raktar með staðsetningartækjum og hnit þeirra skráð og varðveitt til
upplýsingar sbr. ákvæði 10.105 og til leiðbeininga um frekari söfnun.
10.104 Í árlegri skýrsla framleiðenda kalkþörunga til Túns skal, auk almennra atriða sbr. ákvæði 2.
kafla og 10.001, tilgreina eftirfarandi:
1) Nákvæman og uppfærðan uppdrátt allra söfnunarsvæða þar sem afmörkun svæða, númer
og/eða nöfn koma fram;
2) greinargerð um uppskeru næstliðins söfnunartímabils (eða frá síðustu úttekt) eftir
svæðum í samræmi við skráð hnit dælingar;
3) áætlað magn sem safnað verði á komandi/yfirstandandi söfnunartímabili;
4) hugsanlega (staðbundna eða óstaðbundna) mengunarvalda á söfnunarsvæðum;
5) gögn sem sýna að bönnuð efni hafi ekki verið notuð af þeim sem annast söfnun;
6) gögn um þekkta notkun bannaðra efna á svæðunum á vegum annarra aðila;
7) aðferðir sem beitt er til að hindra mengun hráefna fyrir, við eða eftir söfnun, þ.m.t. við
dælingu, flutning, þurrkun, geymslu og pökkun;
8) niðurstöður mælinga sem framleiðandi eða aðrir aðilar hafa gert á afurðum eða umhverfi
sem kunna að varpa ljósi á umhverfisáhrif söfnunar og/eða vörugæði;
9) staðfesting á þekkingu framleiðanda á söfnunarsvæðinu og starfsmannaþjálfun varðandi
þessar reglur og sjálfbærni uppskeruaðferða, - og –
10) gögn um framkvæmdar eða áformaðar úrbætur ef niðurstöður mælinga eða annarra
vísindarannsókna benda til þess að úrbóta sé þörf.
10.105 Verktaki, sem aflar framleiðandanum kalkþörunga samkvæmt eigin námaleyfi, eða annast
úrvinnslu og/eða pökkun kalkþörunga fyrir framleiðanda á starfsstöðvum utan megin
starfsstöðvar framleiðanda, skal sækja um vottun Túns, ef framleiðandi hyggst markaðssetja
afurðirnar með tilvísun til vottunar.
10.106 Verktaki, sem ekki sækir sérstaklega um vottun Túns á starfsemi sína, skal undirrita samning
við framleiðanda sem fjallar hið minnsta um eftirfarandi atriði:
1) Að verktaki haldi fullnægjandi skýrslur um starfsemi sem felur í sér meðhöndlun vottaðra
hráefna og afurða;
2) að verktaki veiti framleiðanda og/eða Túni aðgang að þessum gögnum ef eftir því er leitað;
3) að verktaki fari að ákvæðum í reglum Túns um meðferð vottaðra hráefna og afurða – og
–
4) að verktaki veiti Túni fullan aðgang að starfsstöðvum og aðstöðu sem tengjast
verktakastarfseminni, ef eftir því er leitað.

10.2 Fiskimjöl og fiskilýsi
MARKMIÐ
•

Þessar reglur um framleiðslu á fiskimjöli og fiskilýsi tilgreina hvaða kröfur þessar afurðir þurfa að
uppfylla til þess að heimilt sé að nota þær í lífrænni framleiðslu, t.d. til áburðar, fóðurgerðar eða
fóðrunar, m.a. til fóðrunar í lífrænni lagarrækt (fiskeldi).

REGLUR
10.201 Um skýrsluhald og skráningar fer samkvæmt ákvæðum kafla 2 og 10.001. Skýrslur skulu sýna
fram á rekjanleika allra afurða, allt frá veiðum eða frumframleiðslu hráefna, til pökkunar og
sölu lokaafurða.
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10.202 Heimilt er að nota eftirtalin hráefni til framleiðslu á fiskimjöli og -lýsi:
1) Afskurður fiskjar úr vottuðu lífrænu fiskeldi.
2) Afskurður fiskjar úr villtu sjávarfangi sem veiddur er til manneldis.
3) Hráefni úr meðafla fiskveiða til manneldis innan ramma gildandi laga og reglugerða.
10.203 Hráefni úr villtu sjávarfangi skal vera úr fiskveiðum sem stundaðar eru samkvæmt alþjóðlega
viðurkenndum stöðlum um sjálfbæra nýtingu, til dæmis viðmiðunarreglum FAO um ábyrgar
fiskveiðar (FAO Code of Conduct), tillögum Alþjóða hafrannsóknaráðsins (ICES) og
fiskveiðistöðlum Iceland Responsible Fisheries (IRF) og Marine Stewardship Council (MSC). Því
til staðfestingar skal jafnan þegar mögulegt er framvísa gögnum um að vottun af hálfu
viðurkennds aðila.
10.204 Hráefni skal vera ferskt og ómengað, og óblandað hvers konar öðrum efnum og afurðum, nema
þeim sem Tún hefur heimilað notkun á. Fylgjast skal reglulega með magni þungmálma og
annarra algengra mögulegra mengunarvalda og skulu gögn um þær mælingar liggja frammi við
úttektir.
10.205 Háð takmörkunum
1) Ediksýra (E 260) til geymslu á ferskum afla.
2) Náttúrulegt alfa-tókóferól (E306) til andoxunar.
3) Önnur náttúruleg íblöndunar- og aukefni.
Umsókn skal tilgreina ástæður fyrir notkun, og skulu fylgja með gögn sem staðfesta uppruna
og samsetningu viðkomandi efnis.
10.206 Bannað
1) Tilbúin (gervi-/synthetic) bragð-, bindi- og litarefni.
2) Erfðabreyttar lífverur, erfðabreyttar afurðir og efni framleidd með notkun erfðatækni.
10.207 Innihaldslýsingar á umbúðum eða fylgiskjölum afurða skulu greina skilmerkilega frá
öllum tegundum fiskjar sem afurðir eru framleiddar úr.
10.208 Framleiðendur skulu gera hráefnabirgjum og verktökum sínum grein fyrir eftirfarandi:
1) Farið skal að reglum Túns að því er varðar framleiðslu og meðhöndlun hráefna og
lokaafurða.
2) Eftirlitsmenn Túns skulu hafa aðgang að fiskiskipum og öðrum athafnasvæðum til að
fylgjast með veiðum og meðferð hráefna og lokaafurða.
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11 Æðardúntekja
11.0 Eftirlit og vottun
MARKMIÐ
• Reglur þessar taka til æðardúntekju, vinnslu og pökkunar æðardúns, umhirðu og umgengni við
æðarfugl og varpstöðvar hans vegna dúntekju, og uppeldis æðarunga.
• Markmið með vottun er að staðfesta að nýting æðardúns valdi ekki tjóni á umhverfi og raski sem
minnst náttúrulegri hegðan og þróun fuglsins.
ÁBENDINGAR
• Fara ber að ákvæðum annarra kafla í reglum Túns um náttúruafurðir eftir því sem við á.
• Rekstrareiningar sem nýta afurðir æðarfugls eru ferns konar:
D1
Dúnbýli: Býli/fyrirtæki, þar sem dúntekja fer fram og dúnninn er þurrkaður.
D2
Dúnbýli og vinnsla: Býli/fyrirtæki, þar sem dúntekja fer fram og dúnninn er þurrkaður,
fullhreinsaður og settur í bráðabirgðapakkningar. Þetta á við hvort sem vinnsla og pökkun
eiga sér stað í höndum eða vélum.
D3
Dúnbýli, vinnsla og sala: Býli/fyrirtæki, þar sem dúntekja fer fram og dúnninn er þurrkaður,
fullhreinsaður og honum pakkað til sölu og hann seldur. Þetta á einnig við ef tekið er á móti
dún frá öðrum einingum (D1 eða D2) og hvort sem vinnsla og pökkun eiga sér stað í höndum
eða vélum.
D4
Dúnvinnslustöð: Fyrirtæki, þar sem tekið er á móti æðardúni annarra til hreinsunar, vinnslu,
pökkunar og sölu. Skilgreining þessi gildir þótt notuð séu önnur hráefni til íblöndunar eða
frágangs á vörum þar sem dúnn er jafnframt notaður.
REGLUR
11.001 Rekstrareiningar D1 og D2 skulu:
1)
Sækja um vottun, sbr. viðeigandi ákvæði 2. kafla;
2)
undirrita samning við D3 eða D4 um flutning og meðferð hráefnis – og –
3)
undirrita samning við vottunarstofu um eftirlit og merkjanotkun, sbr. ákvæði 2. kafla.
Vottunarstofa skal gera úttekt á rekstrareiningum D1 og D2 eftir að umsókn hefur verið lögð
fram. Endurúttekt skal gerð innan þriggja ára. Þess á milli fer fram gagnaúttekt á grundvelli
ársskýrslu sem umsjónarmaður rekstrareiningar skilar vottunarstofu um starfsemina.
11.002

Rekstrareiningar D3 og D4 skulu sækja um vottun sbr. viðeigandi ákvæði 2. kafla.
Vottunarstofa skal gera úttekt á starfseminni um leið og umsókn hefur borist og síðan árlega,
sbr. 2. kafla.

11.1 Aðbúnaður og verndun í varpstöðvum
MARKMIÐ
• Varpstöðvar skulu vera afmarkaðar þannig að eftirliti með þeim og umhverfi þeirra verði við komið.
Verndun skal byggja á virku eftirliti og umhirðu. Aðbúnað skal miða að hámarks velferð fuglanna
með sem minnstri röskun á náttúru varpstöðvanna.
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ÁBENDINGAR
 Varpstöðvar og náttúrulegt umhverfi æðarfugla skulu, eins og kostur er, vernduð fyrir mengun,
ágangi og eyðingu með fyrirbyggjandi ráðstöfunum eftir því sem hentar á hverjum stað. Aðgerðir
sem notaðar eru til að vernda æðarfuglinn og umhverfi hans skulu valda sem minnstri röskun á
náttúru og nærliggjandi vistkerfi.
 Net skulu ekki lögð í grennd við varpstöðvar. Net, bönd og annað sem fugl kann að flækjast í skulu
fjarlægð af svæðinu og fjörur skulu reglulega hreinsaðar.
REGLUR
11.101 Mörk varpstöðva skulu vera í a.m.k. 20 metra fjarlægð frá svæðum þar sem önnur
atvinnustarfsemi fer fram.
11.102 Fiskinet skulu ekki lögð nálægt varpstöðvum.
11.103 Tilkynna ber vottunarstofu um olíu-, efna- og afrennslismengun í og við varpstöðvar.
11.104 Þar sem fyrirbyggjandi aðgerðir nægja ekki til að verja varpstöðvar skal sporna við vargfugli
og meindýrum í samræmi við ákvæði laga. Notkun skotvopna og dýraboga skal framkvæmd
með gát og sem mest utan við varplöndin.
11.105 Hreiðurskýli, hreiðurmerki og undirlag skulu vera úr náttúrulegum efnum, sem valda ekki
efnamengun og hafa sem minnst áhrif á útlit varplandsins. Skreyting varplanda skal vera með
þeim hætti að ekki valdi mengun eða tjóni.
11.106 Háð takmörkunum
1)
Hjólbarðar og aðrir aðfluttir og tilbúnir hlutir til hreiðurgerðar.
2)
Þær undanþágur sem ráðherra kann að gefa frá ákvæðum 9. gr. laga
nr. 64/1994 um verndun, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum.

11.2 Æðarungaeldi
MARKMIÐ
• Uppeldi æðarunga miðar að því að bæta aðlögunarhæfni og afkomumöguleika unganna í tilteknu
umhverfi, og með því auka líkur á endurkomu þeirra til varps er þeir hafa náð fullum þroska.
• Uppeldi æðarunga getur verið gagnlegt til að koma upp varpstofni, en því aðeins að náttúruleg
skilyrði bjóði upp á slíkt. Markmið ungaeldis er að fuglinn aðlagist náttúrulegu æðarvarpi sem fyrst
án þess að jafnvægi lífríkis raskist.
ÁBENDINGAR
• Æðarungaeldi er háð undanþágu ráðherra.
• Styðja ber æðarunga til sjálfsbjargar eins fljótt og nokkur kostur er.
• Umgengni við æðarunga ber að haga þannig að streitu sé haldið í lágmarki.
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REGLUR
11.201 Hús til æðarungaeldis skulu vera þurr, hrein, björt og trekklaus, með hitagjafa. Gólf skulu vera
heil með náttúrulegum undirburði (t.d. ómyglað hey), eða úr mjög fínriðnu neti. Húsin skulu
vel varin (t.d. með hænsnaneti) gegn rándýrum.
11.202

Æðarungar skulu hafa reglulegan aðgang að hreinu vatni til drykkjar og vatnskeri eða tjörn
með leir- og sandbotni til böðunar.

11.203

Æðarungar skulu hafa a.m.k. daglegan aðgang að fjöru til beitar, böðunar og fæðuöflunar eigi
síðar en tveggja vikna gamlir.

11.204

Ítrasta hreinlætis skal gætt með notkun hreins undirburðar, hreins vatns og reglulegum
þrifum á húsum, gólfum, matarílátum og vatnskerjum.

11.205

Fóðra skal æðarunga á náttúrulegu sjávarfangi. Vottunarstofa getur heimilað takmarkaða
notkun á öðrum fóðurefnum, að því tilskildu að þau innihaldi ekki bönnuð efni.

11.206

Fyrirbyggja skal sjúkdóma með réttri fóðrun, hreinlæti, góðum aðbúnaði og reglulegri vöktun.
Komi upp sýking eða ungadauði skal fá skorið úr um ástæður áður en gripið er til notkunar
bætiefna eða lyfja (sbr. viðauka B3).

11.3 Dúntekja og eggjataka
MARKMIÐ
• Dúntekja miðar að því að safna dún af bestu fáanlegu gæðum með sem minnstri truflun á varpinu
og án þess að stofna lífi og heilsu fugla og unga í hættu.
ÁBENDINGAR
• Stilla ber umferð mjög í hóf á fyrstu vikum varptímans. Forðast ber skyndilega fælingu, óreglulega
umferð og tíða truflun á varpinu.
• Eggjatöku skal stilla í hóf. Ef egg eru tekin skal frekar taka úr þeim hreiðrum sem orpið er seint í.
REGLUR
11.301 Taka má hluta dúns úr hreiðri einu sinni meðan egg eru í hreiðri, og aftur ef hrakviðri gefa
sérstakt tilefni til.
11.302

Eigi má fjarlægja meiri dún úr hreiðri á varptíma en svo að nægur dúnn sé eftir til að hylja og
einangra egg á allar hliðar.

11.303

Heimilt er að fjarlægja allan dún úr hreiðri þegar:
1) Ungar eru farnir úr hreiðri;
2) egg eru brotin eða ungar eru að koma úr eggjum, ef sett er undirlag í staðinn sbr. 11.304
- eða 3) dúnn hefur hrakist og hreiður með eggjum liggur undir skemmdum vegna vatnságangs
eða rofs, ef sett er undirlag í staðinn sbr. 11.304.
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11.304

Þegar skipta þarf um undirlag í hreiðri skal nota þurrt, ómyglað hey eða annað ómengað og
náttúrulegt undirlag, sem veitir sambærilega einangrun og fælir fuglinn ekki frá
hreiðurstæðinu.

11.305

Um eggjatöku fer skv. 9. gr. reglugerðar nr. 456/1994 um fuglaveiðar og nýtingu hlunninda af
villtum fuglum. Forðast skal að taka egg úr hreiðri, nema um kaldegg sé að ræða. Við
eggjatöku skulu ávallt skilin eftir minnst fjögur egg í hverju hreiðri.

11.4 Meðferð afurða
MARKMIÐ
• Meðferð dúns miðar að því að varðveita náttúrulega eiginleika dúnsins með minnstu mögulegri
meðhöndlun og vinnslu og flokka hann eftir gæðum til frekari nýtingar.
ÁBENDINGAR
• Meðferð dúns felst í þurrkun, hreinsun, fjaðratínslu og rykhreinsun, í vélum og höndum, uns dúnmat
fer fram og dúnninn er pakkaður, vigtaður og merktur fyrir sölu, eða hann er notaður með öðrum
hráefnum til vinnslu á sérhæfum afurðum.
• Vélþurrkun dúns vari ekki lengur en 24 klst. í senn og hitastig fari ekki yfir 125°C.
REGLUR
11.401 Tryggja skal aðskilnað dúns frá öðrum efnum og afurðum á öllum stigum söfnunar og vinnslu.
11.402

Dún skal flokka strax við söfnun eftir gæðum til að draga úr hverskonar ónauðsynlegri
meðhöndlun í höndum eða vélum.

11.403

Pokar, sekkir, kassar og önnur ílát og geymslusvæði skulu vera þurr, vel hreinsuð og laus við
spilliefni, aðskotaefni og lífverur.

11.404

Ílát og svæði til geymslu og flutnings á dún skulu vera sérstaklega ætluð fyrir þá afurð og
merkt sem slík.

11.405

Þar sem dúnn úr vottuðum og óvottuðum varplöndum er til meðferðar í sömu söfnunar- eða
vinnslustöð skal farið að ákvæðum kafla 2 um aðskilnað.

11.406

Reglulegt eftirlit skal haft með dúnþurrkurum og öðrum raftækjum í vinnslu til að fyrirbyggja
ofhitun eða umbreytingu dúnsins.

11.5 Merkingar og skýrsluhald
MARKMIÐ
• Unnt sé að rekja allan feril dúntekju og dúnvinnslu frá því að dúnninn var í hreiðri og þar til hann er
kominn til neytandans.
ÁBENDINGAR
• Þessu markmiði má ná með nákvæmu skýrsluhaldi og merkingum allan feril dúnsins.
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REGLUR
11.501 Haldin skal dagbók um söfnun og vinnslu æðardúns.
11.502

Hvert varpland skal skráð með nafni og númeri samkvæmt uppdrætti dúnbónda og úttekt
vottunarstofu.

11.503

Hreiðurfjöldi skal skráður eftir varplöndum.

11.504

Halda skal samræmt bókhald um innkominn dún og útsendan dún.

11.505

Um leið og dúnn fer í vinnslu skal hverri lotu haldið aðgreindri með hlaupandi númerum og
meðferð hvers um sig skráð í sérstaka vinnsluskýrslu, þar sem greint er frá því hvaða meðferð
dúnninn fékk, hvenær og hve lengi í senn. Hver lota skal vigtuð fyrir og eftir meðferð, áður en
dúni er pakkað í söluumbúðir.

11.506

Ef verktaki annast pökkun, skal merkja umbúðir með nöfnum og heimilisföngum verkkaupa
og verktaka. Að öðru leyti skal farið að viðeigandi ákvæðum 3. kafla um vörumerkingar.

11.507

Við merkingar á vottuðum æðardúni skal nota merki Túns í samræmi við ákvæði kafla 3.5.

________________________
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Listi yfir reglugerðir ESB um lífræna framleiðslu
Evrópusambandið gefur út tvær megin reglugerðir er lúta að framleiðslu lífrænna landbúnaðarafurða
og eina megin reglugerð á sviði innflutnings lífrænna afurða frá þriðju löndum, sem innleiddar hafa
verið í íslenska löggjöf. Þessar þrjár gerir er að finna á heimasíðu Vottunarstofunnar Túns í óopinberum
samsettum útgáfum, þar sem skoða má viðauka þá, sem vísað er til í þessu leiðbeiningaskjali:
1.
2.
3.

Reglugerð ESB nr. 834/2007 með síðari breytingum (samsett útgáfa á íslensku)
Reglugerð ESB nr. 889/2008 með síðari breytingum (samsett útgáfa á íslensku með viðaukum)
Reglugerð ESB nr. 1235/2008 með síðari breytingum (samsett útgáfa á íslensku án viðauka)

Ábending til notenda:
Notendum þessa skjals og ofangreindra samsettra útgáfa af reglugerðum ESB er bent á að reglugerðir
kunna að breytast án fyrirvara. Opinber útgáfa reglugerða ESB, sem sameiginlega ESB-EES nefndin
hefur samþykkt að taka upp í EES samninginn og tekin hefur verið upp af íslenskum stjórnvöldum, birtir
formlegar lágmarkskröfur sem unnið skal eftir.
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Listi yfir viðauka við reglugerð ESB nr. 889/2008
*) Viðaukar sem birtir eru í þessu riti eru stjörnumerktir hér. Viðaukar kunna að breytast án fyrirvara
eftir útgáfu þessa skjals. Hafið samband við vottunarstofu ef þið hafið spurningar um efni þeirra.

I. Viðauki *

Áburður, jarðvegsnæring og næringarefni

II. Viðauki *

Varnarefni

III. Viðauki *

Lágmarksyfirborðsflötur innan- og utanhúss og aðrir eiginleikar húsakosts fyrir
mismunandi tegundir dýra og mismunandi tegundir framleiðslu

IV. Viðauki *

Hámarksfjöldi dýra á hektara

V. Viðauki *

Fóðurefni

VI. Viðauki *

Fóðuraukefni

VII. Viðauki *

Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar

VIII. Viðauki * Tilteknar vörur og efni til notkunar við framleiðslu á unnum lífrænum matvælum, geri
og gerafurðum:
A-þáttur:

Matvælaaukefni, þmt. burðarefni

B-þáttur:

Hjálparefni

C-þáttur:

Hjálparefni til vinnslu á geri og gerafurðum

VIII. Viðauki a* Vörur og efni sem eru heimiluð til notkunar í eða til viðbótar við lífrænar vörur í
víngeiranum
IX. Viðauki *

Innihaldsefni úr landbúnaði sem ekki eru framleidd með lífrænni aðferð

X. Viðauki

Tegundir lífrænt ræktaðra fræja eða útsæðiskartaflna sem sýnt hefur verið fram á að
til sé nægilegt magn og verulegur fjöldi yrkja af alls staðar í Bandalaginu (ESB)

XI. Viðauki

Kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu

XII. Viðauki

Fyrirmynd um skrifleg sönnunargögn sem afhenda skal rekstraraðilanum skv. 1. mgr.
29. gr. reglugerðar ESB 834/2007 sem um getur í 1. mgr. 68. gr. reglugerðar 889/2008

XII. Viðauki a

Fyrirmynd um skrifleg sönnunargögn sem afhenda skal rekstraraðilanum skv. 1. mgr.
29. gr. reglugerðar ESB 834/2007 sem um getur í 2. mgr. 68. gr. reglugerðar 889/2008

XII. Viðauki b

Færsla sem um getur í annarri undirgrein 2. mgr. 68. gr. reglugerðar 889/2008

XIII. Viðauki * Fyrirmynd að yfirlýsingu seljanda sem um getur í 69. gr. (non-GMO)
XIII. Viðauki a * [Framleiðslukerfi og hámarksþéttleiki í lífrænu fiskeldi]
XIII. Viðauki b Atriði sem lögbær yfirvöld skulu fjalla um í gögnunum um lífræna framleiðslu sem um
getur í 92. gr. f
XIII. Viðauki c

Sniðmát fyrir gögn varðandi lífræna framleiðslu sem um getur í 92. gr. f

XIV. Viðauki

Samsvörunartafla eins og um getur í 96. gr.
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Viðauki I:
Áburður, jarðvegsnæring og næringarefni sem um getur í 1. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 6. gr. d
Athugasemd:
A: Heimilt samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og yfirfært með c-lið 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr.
834/2007
B: Heimilt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 834/2007
Heiti
Heimild

A

Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun

Samsettar afurðir eða afurðir sem innihalda
aðeins efni sem tilgreind eru hér á eftir:
Húsdýraáburður

Afurð sem er blanda af húsdýraskít og plöntuefni
(hálmur).
Ekki úr verksmiðjubúskap (e. factory farming)

A

Þurrkaður húsdýraáburður og þurrkaður
alifuglaáburður

Ekki úr verksmiðjubúskap

A

Myltaður húsdýraskítur, þ.m.t.
alifuglaáburður og myltaður húsdýraáburður

Ekki úr verksmiðjubúskap

A

Fljótandi húsdýraúrgangur

Notkun eftir stýrða gerjun og/eða hæfilega þynningu
Ekki úr verksmiðjubúskap

B

Myltuð eða gerjuð blanda af húsasorpi

Afurð fengin úr flokkuðu húsasorpi, sem hefur verið
myltað eða beitt loftfirrtri gerjun til að framleiða lífgas
Einungis húsasorp úr jurta- og dýraríki
Einungis ef það er framleitt í lokuðu og vöktuðu
söfnunarkerfi sem aðildarríkið samþykkir
Hámarksstyrkur í mg/kg af þurrefni:
kadmíum: 0,7; kopar: 70; nikkel: 25; blý: 45; sink:
200; kvikasilfur: 0,4; króm (samtals): 70; króm (VI):
ógreinanlegt

B

A

Mór

Notkun takmörkuð við garðyrkju (garðyrkja í
atvinnuskyni, blómarækt, trjárækt, gróðrarstöð)

A

Úrgangur frá svepparæktun

Upprunaleg samsetning næringarefnablöndunnar skal
takmarkast við afurðirnar í þessum viðauka

A

Úrgangur frá ormum (ormamolta)
skordýrum

A

Gúanó

A

Myltuð eða gerjuð blanda úr plöntuefni

&

Afurð fengin úr blöndum plöntuefnis, sem hafa verið
myltaðar eða beittar loftfirrtri gerjun til að framleiða
lífgas

Lífgasmelta sem inniheldur aukaafurðir úr
dýrum sem hafa verið brotnar niður ásamt
efni úr jurta- eða dýraríkinu eins og tilgreint
er í þessum viðauka

Aukaafurðir úr dýrum (þ.m.t. aukaafurðir úr villtum
dýrum) úr 3. flokki og innihald meltingarvegar úr 2.
flokki (2. og 3. flokkur eins og þeir eru skilgreindir í
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1069/2009) (¹) skulu ekki koma úr verksmiðjubúskap.
Vinnsluaðferðirnar verða að vera í samræmi við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
142/2011(²).
Ekki til notkunar á æta hluta nytjaplantnanna
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Heimild

Heiti

Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun

B

Eftirfarandi afurðir eða aukaafurðir úr
dýraríkinu:

(1) Hámarksstyrkur í mg/kg af þurrefni úr krómi (VI):
ógreinanlegt

Blóðmjöl

(2) Ekki til notkunar á æta hluta nytjaplantnanna

Mjöl úr hófum og klaufum
Mjöl úr hornum
Beinamjöl eða gelatínsneytt beinamjöl
Fiskimjöl
Kjötmjöl
Fjaðrir, hár og „chiquette“ mjöl
Ull
Loðskinn (1)
Hár
Mjólkurafurðir
Vatnsrofin prótín (2)
A

Afurðir og aukaafurðir úr jurtaríkinu sem
notaðar eru í áburði

Dæmi: Mjöl úr olíukökum, kakóhýði, maltspírur

A

Þang og þari og afurðir úr þangi og þara

Þegar þær eru fengnar með:
i. eðlisrænum aðferðum, þ.m.t. vatnssneyðingu,
frystingu og mölun
ii. útdrætti með vatni eða vatnskenndri sýru og/eða
basískri lausn
iii. gerjun

A

Sag og viðarspænir

Viður sem hefur ekki verið efnafræðilega
meðhöndlaður eftir að hann var höggvinn

A

Myltur börkur

Viður sem hefur ekki verið efnafræðilega
meðhöndlaður eftir að hann var höggvinn

A

Viðaraska

Af viði sem hefur ekki verið efnafræðilega
meðhöndlaður eftir að hann var höggvinn

A

Lint, mulið hráfosfat

Vara eins og tilgreint er í 7. lið I. viðauka A.2. við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
2003/2003 (³) um áburð, 7
Kadmíuminnihald ekki meira en 90 mg/kg P205

A

Vara eins og tilgreint er í 6. lið I. viðauka A.2. við
reglugerð 2003/2003.

Álkalsíumfosfat

Kadmíuminnihald ekki meira en 90 mg/kg P205
Notkun takmörkuð við basískan jarðveg (pH > 7,5)
A

Basískt gjall

Vörur eins og tilgreindar eru í 1. lið I. viðauka A.2. við
reglugerð 2003/2003

A

Kalíumhrásalt eða kaínít

Vörur eins og tilgreindar eru í 1. lið I. viðauka A.3. við
reglugerð 2003/2003

A

Kalíumsúlfat sem inniheldur hugsanlega
magnesíumsalt

Vara fengin úr kalíumhrásalti með eðlisfræðilegri
útdráttaraðferð og inniheldur hugsanlega einnig
magnesíumsölt

A

Eimingarsafi og eimingarsafaútdráttur

Að undanskildum ammóníumeimingarsafa

A

Kalsíumkarbónat (kalksteinn, mergill, malaður
kalksteinn, þörungakalk (Breton ameliorant),
fosfatkalksteinn

Aðeins af náttúrulegum uppruna
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Heimild

Heiti

Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun

A

Magnesíum og kalsíumkarbónat

Aðeins af náttúrulegum uppruna t.d. magnesíumkalk,
mulið magnesíum, kalksteinn

A

Magnesíumsúlfat (kíserít)

Aðeins af náttúrulegum uppruna

A

Kalsíumklóríðlausn

Meðhöndlun laufblaða á eplatrjám eftir að
kalsíumskortur hefur komið í ljós

A

Kalsíumsúlfat (gifs)

Vörur eins og tilgreindar eru í 1. lið I. viðauka D við
reglugerð 2003/2003
Aðeins af náttúrulegum uppruna

A, B

Kalkleðja úr sykurframleiðslu

Aukaafurð sem fellur til við sykurframleiðslu úr
sykurrófum og sykurreyr

A

Kalkleðja úr vakúmsaltframleiðslu

Aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á vakúmsalti
úr saltvatni sem finnst í fjöllum

A

Brennisteinn sem frumefni

Vörur eins og tilgreindar eru í I. viðauka D.3 við
reglugerð 2003/2003

A

Snefilefni

Ólífræn snefilefni eins og tilgreind eru í E-hluta I.
viðauka við reglugerð 2003/2003

A

Natríumklóríð

Aðeins óhreinsað salt (e. mined salt)

A

Steinduft og leir

B

Leónardít (óunnið, lífrænt set, auðugt af
moldarsýru)

Einungis ef það er aukaafurð úr námuvinnslu.

B

Xýlít

Einungis ef það er aukaafurð úr námuvinnslu (t.d.
aukaafurð úr brúnkola-vinnslu)

B

Kítín (fjölsykra sem er fengin úr skeljum
krabbadýra)

Einungis ef það er fengið úr sjálfbærum sjávarútvegi,
eins og skilgreint er í e-lið 3. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 2371/2002(⁴) eða úr lífrænu lagareldi

B

Set,
auðugt
af
lífrænu
efni
úr
ferskvatnshlotum, sem myndast án þess að
súrefni komi þar nærri (t.d. saprópel)

Einungis lífrænt set sem er aukaafurð úr vatnsstjórnun
ferskvatnshlota eða dregið út úr svæðum sem voru áður
ferskvatnssvæði
Þegar það á við skal útdrátturinn gerður á þann hátt
sem hefur sem minnst áhrif á lagarkerfið
Einungis set sem er af uppruna sem er laus við mengun
af völdum varnarefna, þrávirkra, lífrænna
mengunarefna og bensínlíkra efna
Hámarksstyrkur í mg/kg af þurrefni:
kadmíum: 0,7; kopar: 70; nikkel: 25; blý: 45; sink: 200;
kvikasilfur: 0,4; króm (samtals): 70; króm (VI):
ógreinanlegt

(¹) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar
aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB)
nr. 1774/2002 (reglugerð um aukaafurðir úr dýrum) (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1).
(²) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar
tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum á landamærum samkvæmt
þeirri tilskipun (Stjtíð ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1).
(³) Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2003, bls. 1.
(⁴) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2371/2002 frá 20. desember 2002 um varðveislu og sjálfbæra nýtingu fiskiauðlinda innan
sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar (Stjtíð. ESB L 358, 31.12.2012, bls. 59).
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Viðauki II: Varnarefni - vörur sem um getur í 1. mgr. 5. gr.
Öll efni sem tilgreind eru í þessum viðauka skulu a.m.k. uppfylla skilyrðin fyrir notkun sem tilgreind eru í
viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 (1). Strangari skilyrði
fyrir notkun í lífrænni framleiðslu eru tilgreind í öðrum dálki í hverri töflu.
(1)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um
framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt,
virk efni (Stjtíð. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).
1.

Efni úr jurta- eða dýraríki
Heiti

Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun

Allium satvium (Garlic extract)

Asadíraktín, dregið út úr Azadirachta indica
(Neem-tré)

Grunnefni (including:. Lecithins, sucrose,
Einungis þau grunnefni, í skilningi 1. mgr. 23. gr. reglugerðar
fructose, vinegar, whey, chitosan
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 (²), sem falla undir
hydrochloride (¹), and Equisetum arvense etc.) skilgreininguna á „matvæli“ í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 178/2002 og eru upprunnin í jurta- eða dýraríkinu.
Efni sem má ekki nota sem illgresiseyða heldur eingöngu til
varnaraðgerða gegn skaðvöldum og sjúkdómum.

Bývax

Einungis sem efni til að meðhöndla sár á trjám/til að vernda sár.

COS-OGA

Vatnsrofin prótín, þó ekki gelatín

Lamínarín

Þari skal annaðhvort ræktaður lífrænt í samræmi við 6. gr. d eða
uppskorinn á sjálfbæran hátt í samræmi við 6. gr. c.

Ferómón

Einungis í gildrur og skammtara.

Plöntuolíur

Öll notkun heimil nema sem illgresiseyðir.

Pýretrín, dregið út úr Chrysanthemum
cinerariaefolium

Pýretróíð (aðeins deltametrín eða
lambdasýhalótrín)

Eingöngu í gildrur með sérstöku löðunarefni; eingöngu gegn
Bactrocera oleae og Ceratitis capitata Wied.

Sviðatré, dregið út úr Quassia amara

Einungis sem skordýraeitur, fæliefni.

Efni sem fæla með lykt af dýrum eða
plöntum/kindamör

Einungis á óæta hluta nytjaplantna og þar sem sauðfé eða geitur éta
ekki nytjaplöntur.
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Salix spp. Cortex (aka willow bark extract)

(1) Obtained from sustainable fisheries or organic aquaculture
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 frá 21. október 2009 um setningu
plöntuverndarvara á markað (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 1).
2.

Örverur eða efni sem er framleitt með örverum
Heiti

Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði fyrir notkun

Örverur

Ekki úr erfðabreyttum lífverum.

Spínósað

3.

Önnur efni en þau sem tilgreind eru í 1. og 2. lið
Heiti

Lýsing, kröfur um samsetningu, skilyrði eða takmarkanir fyrir notkun

Álsílíkat (kaólín)
Kalsíumhýdroxíð

Ef notað sem sveppaeyðir, aðeins í aldintrjám, þ.m.t. í gróðrarstöðvum,
til varnar gegn Nectria galligena.

Koltvísýringur
Koparefnasambönd í formi: koparhýdroxíðs,
koparoxýklóríðs, koparoxíðs, Bordeauxblöndu og tríbasísks koparsúlfats

Allt að 6 kg af kopar á hektara á ári.
Að því er varðar fjölæra ræktun er aðildarríkjunum heimilt, þrátt fyrir
fyrstu málsgreinina, að kveða á um að fara megi yfir 6 kg mörkin fyrir
kopar á tilteknu ári að því tilskildu að meðaltalsmagn sem er
raunverulega notað á 5 ára tímabili, sem samanstendur af því ári og
fjórum næstliðnum árum, fari ekki yfir 6 kg.

Diammonium phosphate

Only as attractant in traps

Etýlen

Only indoor uses as plant growth regulator may be authorised.
Authorisations shall be limited to professional users.

Fitusýrur

Öll notkun heimil nema sem illgresiseyðir.

Járnfosfat (járn (III) ortófosfat)

Efnablöndur sem á að sprauta á yfirborðið milli ræktaðra plantna.

Kísilgúr
Brennisteinskalk (kalsíumfjölsúlfíð)
Paraffínolía
Potassium and sodium hydrogen carbonate
(aka potassium/sodium bicarbonate)
Kvarssandur
Brennisteinn

Page 73/93

Leiðbeiningar og reglur um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja
Útgáfa: 2020-06-20

Viðauki III:
Lágmarksyfirborðsflötur innan- og utanhúss og aðrir eiginleikar húsakosts fyrir mismunandi
tegundir dýra og mismunandi tegundir framleiðslu sem um getur í 4. mgr. 10. gr.
1.

Nautgripir, dýr af hestaætt, sauðfé, geitur og svín
Innanhússsvæði (heildarsvæði sem dýrin hafa aðgang að)
M2/dýr

Lágmarkslífþyngd (kg)
Nautgripir og dýr af
hestaætt til
undaneldis og í
slátureldi

Svæði utanhúss (svæði til
hreyfingar, að undanskildum
bithaga)
M2/dýr

allt að 100

1,5

1,1

allt að 200

2,5

1,9

allt að 350

4,0

yfir 350

3

5 að lágmarki 1

m2/100

kg

3,7 að lágmarki 0,75 m2/100 kg

Mjólkurkýr

6

4,5

Þarfanaut

10

30

1,5 sauðfé/geit

2,5

0,35 lamb/kiðlingur

0,5

7,5 gylta

2,5

allt að 50

0,8

0,6

allt að 85

1,1

0,8

allt að 110

1,3

1

Sauðfé og geitur

Gotgyltur með grísi
allt að 40 daga
Eldissvín

Yfir 110 kg
Smágrísir

1,5

eldri en 40 daga gamlir og
allt að 30 kg

0,6

Undaneldissvín

2.

1,2 <B2
0,4

2,5 kvendýr

1,9

6 karldýr Ef stíurnar eru notaðar fyrir náttúrulega pörun:
10 m2/göltur

8,0

Alifuglar
Innanhússsvæði (heildarsvæði sem dýrin hafa aðgang að)

Varphænur

Eldisalifuglar (í
föstum húsum)

Fjöldi dýra/m2

cm prikum/dýr

hreiður

6

18

7 varphænur á hreiður
eða 120 cm2/fugl ef
hreiður er sameiginlegt

10 að hámarki 21
kg lífþyngd/m2

20 (eingöngu
fyrir
perluhænsn)
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Svæði utanhúss (svæði í m2 sem
er til ráðstöfunar fyrir
skipti/dýr)

4, svo fremi að ekki sé farið
yfir 170 kg af N/ha/ár
4 holdakjúklingar/perluhænsn
4,5 endur 10 kalkúnar
15 gæsir.
Ekki er farið yfir mörkin 170
kg N/ha/ár að því er varðar
allar tegundirnar sem taldar eru
upp hér að ofan
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Eldisalifuglar í
færanlegum húsum

16 (1) í
færanlegum
alifuglahúsum
með að hámarki
30 kg lífþyngd/m2

2,5, svo fremi að ekki sé
farið yfir 170 kg af N/ha/ár

(1) Eingöngu ef um er að ræða færanleg hús með gólffleti sem er ekki yfir 150 m2.

Viðauki IV: Hámarksfjöldi dýra á hektara eins og um getur í 2. mgr. 15. gr.
Flokkur eða tegund

Hámarksfjöldi dýra á hektara sem jafngildir 170 kg N/ha/ár

Hestar eldri en sex mánaða

2

Eldiskálfar

5

Aðrir nautgripir yngri en ársgamlir

5

Naut sem eru a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára

3,3

Kýr sem eru a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára

3,3

Naut tveggja ára eða eldri

2

Undaneldiskvígur

2,5

Eldiskvígur

2,5

Mjólkurkýr

2

Aflóga mjólkurkýr

2

Aðrar kýr

2,5

Undaneldiskanínur, kvendýr

100

Ær

13,3

Geitur

13,3

Smágrísir

74

Undaneldisgyltur

6,5

Eldissvín

14

Önnur svín

14

Sláturkjúklingar

580

Varphænur

230
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Viðauki V: Fóðurefni eins og um getur í 22. gr. (d-lið), 24. gr. (2.mgr.) og 25. gr. m (1. mgr.)
1. FÓÐUREFNI ÚR STEINARÍKINU
A

Kalkríkar sjávarskeljar

A

Mergill

A

Þörungakalk

A

Kalsíumglúkónat

A

Kalsíumkarbónat

A

Afflúorað einkalsíumfosfat

A

Afflúorað tvíkalsíumfosfat

A

Magnesíumoxíð (vatnsfrí magnesía)

A

Magnesíumsúlfat

A

Magnesíumklóríð

A

Magnesíumkarbónat

A

Kalsíummagnesíumfosfat

A

Magnesíumfosfat

A

Mónónatríumfosfat

A

Kalsíumnatríumfosfat

A

Natríumklóríð

A

Natríumbíkarbónat

A

Natríumkarbónat

A

Natríumsúlfat

A

Kalíumklóríð“

2. ÖNNUR FÓÐUREFNI
Gerjun (auka)afurða úr örverum þar sem frumurnar hafa verið gerðar óvirkar eða deyddar:

A

Saccharomyces cerevisiae

A

Saccharomyces carlsbergiensis
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Viðauki VI: Fóðuraukefni notuð í fóður sem um getur í 22. gr. (g-lið), 24. gr. (2.mgr.) og 25.
gr. m (2. mgr.)
Fóðuraukefni, sem tilgreind eru í þessum viðauka verða að vera heimiluð samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1831/2003 (1).
(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 268,
18.10.2003, bls. 29).

1.

TÆKNILEG AUKEFNI
a) Rotvarnarefni
Kenninúmer eða virkir hópar

Efni

E 200

Sorbínsýra

E 236

Maurasýra

E 237

Natríumformat

E 260

Ediksýra

E 270

Mjólkursýra

E 280

Própíónsýra

E 330

Sítrónusýra

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

b) Þráavarnarefni
Kenninúmer eða virkir hópar

Efni

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

1b306(i)

Tókóferólkjarni úr jurtaolíum

1b306(ii)

Tókóferólauðugur kjarni úr jurtaolíum
(δ-auðugur)

c) Ýruefni, stöðgarar, þykkingarefni og hleypiefni
Kenninúmer eða virkir hópar
E 322

Efni

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

Lesitín

Einungis ef fengið úr lífrænu hráefni.
Notkun takmörkuð við fóður fyrir lagareldisdýr.

d) Bindiefni og kekkjavarnarefni
Kenninúmer eða virkir hópar
E 535

Efni

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

Natríumferrósýaníð

Hámarksskammtur á 20 mg/kg NaCl reiknað sem
mínusjón ferrósýaníðs.
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E 551b

Silíkat sem myndar sviflausn

E 551c

Kísilgúr (hreinsaður)

1m558i

Bentónít

E 559

Kaólínleir án asbests

E 560

Náttúrulegar blöndur steatíts og
klóríts

E 561

Vermikúlít

E 562

Sepíólít

E 566

Natrólít-fónólít

1g568

Klínoptílólít sem er upprunnið úr
seti

E 599

Perlusteinn

e) Íblöndunarefni til votheysverkunar
Kenninúmer eða virkir hópar

Efni

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

1k

Ensím og örverur

Notkun takmörkuð við votheysverkun þegar veðurskilyrði
eru þannig að gerjun verður annars ófullnægjandi.

Kenninúmer eða virkir hópar

Efni

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

2b

Bragðefni

Eingöngu útdráttur úr landbúnaðarafurðum.

2. SKYNRÆN AUKEFNI

3. NÆRINGARAUKEFNI
a) Vítamín, forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með áþekka verkun
Kenninúmer eða virkir hópar

Efni

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

3a

Vítamín og forvítamín

— Unnin úr landbúnaðarafurðum.
— Ef þau eru unnin með efnafræðilegum aðferðum er
eingöngu heimilt að nota þau, sem eru eins og vítamín
sem unnin eru úr landbúnaðarafurðum, fyrir einmaga dýr
og lagareldisdýr.
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— Ef þau eru unnin með efnafræðilegum aðferðum er
eingöngu heimilt að nota A-, D- og E-vítamín, sem eru
eins og vítamín sem eru unnin úr landbúnaðarafurðum,
fyrir jórturdýr, notkunin er háð fyrirframleyfi
aðildarríkjanna á grundvelli mats á möguleika lífrænt
alinna jórturdýra á að afla sér nauðsynlegs magns af
fyrrnefndum vítamínum úr fóðurskömmtum.

b) Snefilefnasambönd
Kenninúmer eða virkir hópar

Efni

E1 Járn

Járnoxíð
Ferrókarbónat
Járnsúlfat, sjövatnað
Járnsúlfat, einvatnað

3b201

Kalíumjoðíð

3b202

Kalsíumjoðat, vatnsfrítt

3b203

Húðað, kornað, vatnsfrítt kalsíumjoðat

3b301

Kóbalt(II)asetattetrahýdrat

3b302

Kóbalt(II)karbónat

3b303

Kóbalt(II)karbónathýdroxíð(2:3)mónóhýdrat

3b304

Húðað kornað kóbalt(II)karbónat

3b305

Kóbalt(II)súlfatheptahýdrat

E4 Kopar

Basískt kúpríkarbónat, einvatnað
Kúpríoxíð
Kúprísúlfat, fimmvatnað

3b409

Tvíkoparklóríðtríhýdroxíð (TBCC)

E5 Mangan

Manganoxíð
Mangansúlfat, einvatnað
Mangankarbónat

E6 Sink

Sinkoxíð
Sinksúlfat, einvatnað
Sinksúlfat, sjövatnað
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Kenninúmer eða virkir hópar

Efni

3b609

Sinkklóríðhýdroxíðmónóhýdrat (TBZC)

E7 Mólýbden

Natríummólýbdat

E8 Selen

Natríumselenít
Natríumselenat

3b8.10, 3b8.11,
3b8.12, 3b813 og
3b817

Selenauðgað ger, óvirkjað

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

4. DÝRARÆKTARAUKEFNI

Kenninúmer eða virkir hópar

Efni

4a, 4b, 4c og 4d

Ensím og örverur í hópnum „dýraræktaraukefni““

Lýsing, skilyrði fyrir notkun

VII. VIÐAUKI: Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar
1.

Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar á byggingum og aðstöðu fyrir búfjárframleiðslu sem um
getur í 4. mgr. 23. gr.:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.

Kalíum- og natríumsápa
Vatn og gufa
Leskjað kalk
Kalk
Óleskjað kalk
Natríumhýpóklórít (t.d. sem fljótandi bleikiefni)
Vítissódi
Basísk pottaska
Vetnisperoxíð
Náttúrulegir kjarnar úr plöntum
Sítrónu-, peredik-, maura-, mjólkur-, oxal- og ediksýra
Alkóhól
Saltpéturssýra (búnaður í mjólkuriðnaði/-framleiðslu)
Fosfórsýra (búnaður í mjólkuriðnaði/-framleiðslu)
Formaldehýð
Vörur til að hreinsa og sótthreinsa júgur og mjaltabúnað
Natríumkarbónat

Vörur til hreinsunar og sótthreinsunar við framleiðslu lagareldisdýra og þangs og þara sem um getur í 6. gr.
e (2. mgr.), 25. gr. s (2. mgr.) og 29. gr. a.
Page 80/93

Leiðbeiningar og reglur um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja
Útgáfa: 2020-06-20

2.1.

Með fyrirvara um samræmi við viðeigandi ákvæði Sambandsins og landsákvæði, sem um getur í 1. mgr.
16. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, og einkum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr.
528/2012 (1) mega vörur, sem eru notaðar til hreinsunar og sótthreinsunar á búnaði og aðstöðu þegar
lagareldisdýr eru fjarverandi, innihalda eftirfarandi virk efni:
– óson
– natríumhýpóklórít
– kalsíumhýpóklórít
– kalsíumhýdroxíð
– kalsíumoxíð
– vítissódi
– alkóhól
– koparsúlfat: einungis til 31. desember 2015
– kalíumpermanganat
– tefrækaka gerð úr náttúrulegum terunnafræjum (notkun takmörkuð við rækjuframleiðslu)
– blöndur kalíumperoxómónósúlfats og natríumklóríðs sem mynda hýpóklórsýru
(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur
fram á markaði og um notkun þeirra (Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1).

2.2.

Með fyrirvara um samræmi við viðeigandi ákvæði Sambandsins og landsákvæði, sem um getur í 1. mgr.
16. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, og einkum við reglugerð (ESB) nr. 528/2012 og tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB (1), mega vörur, sem eru notaðar til hreinsunar og sótthreinsunar á
búnaði og aðstöðu, hvort sem lagareldisdýr eru fjarverandi eða ekki, innihalda eftirfarandi virk efni:
-

kalksteinn (kalsíumkarbónat) til að stjórna sýrustigi
dólómít til leiðréttingar á sýrustigi (notkun takmörkuð við rækjuframleiðslu)
natríumklóríð
vetnisperoxíð
natríumperkarbónat
lífrænar sýrur (edik-, mjólkur- og sítrónusýra)
moldarsýra
perediksýrur
peredik- og peroktansýrur
joðófór (eingöngu ef egg eru fyrir hendi)
(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um
dýralyf (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 1).
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VIII. VIÐAUKI: Tilteknar vörur og efni til notkunar við framleiðslu á unnum lífrænum
matvælum, geri og gerafurðum sem um getur í a-lið 1. mgr. 27. gr. og a-lið 27. gr. a
Athugasemd:
A: Heimilt samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og yfirfært með 2. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007
B: Heimilt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 834/2007
A-ÞÁTTUR — MATVÆLAAUKEFNI, Þ.M.T. BURÐAREFNI
Að því er varðar útreikninginn sem um getur í ii. lið a-liðar 4. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 skal reikna
matvælaaukefni, sem merkt eru með stjörnu í kenninúmersdálkinum, sem innihaldsefni úr landbúnaði.
Vinnsla matvæla úr
Heimild

Kóði

Heiti

jurtaríkinu dýraríkinu

Sérstök skilyrði

A

E 153

Viðarkolsvart

X

Geitaostur með ösku Morbierostur

A

E 160b*

Annattó, bixín,
norbixín

X

Red Leicester-ostur Double
Gloucesterostur Cheddar Mimoletteostur

A

E 170

Kalsíumkarbónat

X

X

Má ekki nota til litunar eða
kalsíumauðgunar í matvælum

A

E 220 eða

Brennisteinsdíoxíð

X

X

Í ávaxtavín (*) án viðbætts sykurs (þ.m.t.
epla- og peruvín) eða í mjöð: 50 mg (**)

B

E 223

Natríummetabísúlfít

X

Krabbadýr (2)

E 224

Kalíummetabísúlfít

X

Fyrir epla- og peruvín með viðbættum
sykri eða safaþykkni eftir gerjun: 100 mg
(**)

X

(*) Í þessu samhengi er ávaxtavín
skilgreint sem vín úr öðrum ávöxtum
en þrúgum.
(*) Hámarksgildi án tillits til uppruna,
gefin upp sem SO2 í mg/l.
E 250 eða

Natríumnítrít

X

Fyrir kjötafurðir (1):

E 252

Kalíumnítrat

X

Fyrir E 250: leiðbeinandi ísett magn,
gefið upp sem NaNO2: 80 mg/kg
Fyrir E 252: leiðbeinandi ísett magn,
gefið upp sem NaNO3: 80 mg/kg
Fyrir E 250: hámarksmagn leifa, gefið
upp sem NaNO2: 50 mg/kg
Fyrir E 252: hámarksmagn leifa, gefið
upp sem NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Mjólkursýra

X

X

A

E 290

Koltvísýringur

X

X

A

E 296

Eplasýra

X

A

E 300

Askorbínsýra

X

A

E 301

Natríumaskorbat

A
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Heimild

Kóði

Heiti

Vinnsla matvæla úr

Sérstök skilyrði

jurtaríkinu dýraríkinu

X

Mjólkurafurðir (2)

X

Afurðir sem er að stofni til úr mjólk og
kjötafurðir

Sítrónusýra

X

Krabbadýr og lindýr (2)

E 331

Natríumsítrat

X

A

E 333

Kalsíumsítrat

A

E 334

Vínsýra (L(+)–)

X

A

E 335

Natríumtartrat

X

A

E 336

Kalíumtartrat

X

A

E 341 (i)

Einkalsíumfosfat

X

B

E 392*

Rósmarínkjarni

X

X

Einungis þegar hann er fenginn úr lífrænni
framleiðslu

A

E 400

Algínsýra

X

X

Afurðir sem eru að stofni til úr mjólk (2)

A

E 401

Natríumalgínat

X

X

Afurðir sem eru að stofni til úr mjólk (2)

A

E 402

Kalíumalgínat

X

X

Afurðir sem eru að stofni til úr mjólk (2)

A

E 406

Agar

X

X

Afurðir sem er að stofni til úr mjólk og
kjötafurðir (2)

A

E 407

Karragenan

X

X

Afurðir sem eru að stofni til úr mjólk (2)

A

E 410*

Karóbgúmmí

X

X

A

E 412*

Gúargúmmí

X

X

A

E 414*

Arabískt gúmmí

X

X

A

E 415

Xantangúmmí

X

X

E 418

Gellangúmmí

X

X

A

E 422

Glýseról

X

A

E 440 (i)*

Pektín

X

X

Afurðir sem eru að stofni til úr mjólk (2)

A

E 464

Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi

X

X

Hylkjaefni fyrir hylki

A

E 500

Natríumkarbónöt

X

X

„Dulce de leche” (3), smjör úr sýrðum rjóma
og súrmjólkurostur (2)

A

E 501

Kalíumkarbónöt

X

A

E 503

Ammóníumkarbónöt

X

A

E 504

Magnesíumkarbónöt

X

A

E 509

Kalsíumklóríð

X

Hleyping mjólkur

A

E 516

Kalsíumsúlfat

X

Burðarefni

A

E 524

Natríumhýdroxíð

X

Yfirborðsmeðferð „Laugengebäck“

A

E 551

Kísildíoxíð

X

Kekkjavarnarefni fyrir krydd og kryddjurtir.

A

E 553b

Talkúm

X

E 901

Bývax

X

A

E 322*

Lesitín

A

E 325

Natríumlaktat

A

E 330

Sítrónusýra

B

E 330

A

X

X

X

Page 83/93

Lyftiefni fyrir sjálflyftandi hveiti

Eingöngu með miklu asýli
Fyrir plöntuseyði

X

Hjúpefni fyrir kjötafurðir
Eingöngu sem húðunarefni fyrir sælgæti.
Bývax frá lífrænni býrækt

Leiðbeiningar og reglur um vottun lífrænnar framleiðslu og náttúrunytja
Útgáfa: 2020-06-20

E 903

Karnúbavax

X

Eingöngu sem húðunarefni fyrir sælgæti.
Einungis ef fengið úr lífrænu hráefni

A

E 938

Argon

X

X

A

E 939

Helíum

X

X

A

E 941

Köfnunarefni

X

X

A

E 948

Súrefni

X

X

E 968

Erýtrítól

X

X

Einungis ef fengið úr lífrænni framleiðslu
án þess að nota jónaskiptatækni

(1) Aðeins er heimilt að nota þetta aukefni ef sýnt hefur verið fram á með fullnægjandi hætti, að mati lögbærs yfirvalds,
að annars konar tækni, sem tryggir sömu ábyrgðir og/eða viðheldur tilteknum eiginleikum vörunnar, sé ekki fáanleg.
(2) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.
(3) „Dulce de leche“ eða „Confiture de lait“ er mjúkur, gómsætur, brúnn rjómi gerður úr mjólk sem hefur verið þykkt og
sykurbætt.

B-ÞÁTTUR — HJÁLPAREFNI VIÐ VINNSLU OG AÐRAR VÖRUR SEM HEIMILT ER AÐ NOTA VIÐ
VINNSLU LÍFRÆNT FRAMLEIDDRA LÍFRÆNNA INNIHALDSEFNA ÚR LANDBÚNAÐI
Athugasemd:
A: Heimilt samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og yfirfært með 2. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007
B: Heimilt samkvæmt reglugerð (EB) nr. 834/2007
Heimild

Heiti

Vinnsla matvæla úr
jurtaríkinu dýraríkinu

A

Vatn

X

A

Kalsíumklóríð

X

A

Kalsíumkarbónat

X

Kalsíumhýdroxíð

X

A

Kalsíumsúlfat

X

Storknunarefni

A

Magnesíumklóríð (eða nígari)

X

Storknunarefni

A

Kalíumkarbónat

X

Þurrkun þrúgna

Natríumkarbónat

X

A

Mjólkursýra

X

Sérstök skilyrði
Drykkjarvatn í skilningi tilskipunar ráðsins
98/83/EB
Storknunarefni

X
X

Til að stjórna sýrustiginu á saltleginum
sem ostarnir eru baðaðir upp úr í
framleiðsluferlinu (1)

Sítrónusýra

X

X

Natríumhýdroxíð

X

Til sykurframleiðslu.
Til olíuframleiðslu að undanskilinni
ólífuolíuframleiðslu

A

Natríumhýdroxíð

X

Sykurframleiðsla Olíuframleiðsla úr
repjufræi (Brassica spp)

A

Brennisteinssýra

X

A

A

X

Gelatínframleiðsla (1) Sykurframleiðsla (2)

Saltsýra

X

Gelatínframleiðsla Til að stjórna
sýrustiginu á saltleginum sem Gouda-,
Edam-, og Maasdammer-ostar,
Boerenkaas, Friese og Leidse Nagelkaas
eruð baðaðir upp úr í framleiðsluferlinu

Ammóníumhýdroxíð

X

Gelatínframleiðsla
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A

Vetnisperoxíð

X

A

Koltvísýringur

X

X

A

Köfnunarefni

X

X

A

Etanól

X

X

A

Tannínsýra

X

A

Eggjahvítualbúmín

X

A

Kasein

X

A

Gelatín

X

A

Fiskilím

X

Jurtaolíur

X

A

Kísildíoxíðhlaup eða kvoðulausn

X

A

Virk kolefni

X

A

Talkúm

X

Gelatínframleiðsla

Leysir
Síunarefni

X

Smurningsefni, leysari eða froðueyðir.
Einungis ef fengnar úr lífrænni framleiðslu

Í samræmi við sérstök hreinleikaskilyrði
fyrir matvælaaukefnið E 553b

Bentónít

X

X

Tærunarefni fyrir mjöð (1)

A

Sellulósi

X

X

Gelatínframleiðsla (1)

A

Kísilgúr

X

X

Gelatínframleiðsla (1)

A

Perlusteinn

X

X

Gelatínframleiðsla (1)

A

Heslihnetuhýði

X

A

Hrísmjöl

X

Bývax

X

Leysari.
Bývax frá lífrænni býrækt

Karnúbavax

X

Leysari.
Einungis ef fengið úr lífrænu hráefni

Ediksýra/edik

X

Einungis ef fengin úr lífrænni
framleiðslu.
Fyrir vinnslu á fiski, einungis af
líftæknilegum uppruna nema ef það er
framleitt af eða úr erfðabreyttum
lífverum

Þíamínvetnisklóríð

X

X

Eingöngu til notkunar við vinnslu
ávaxtavíns, þ.m.t. epla- og peruvíns og
mjaðar

Díammóníumfosfat

X

X

Eingöngu til notkunar við vinnslu
ávaxtavíns, þ.m.t. epla- og peruvíns og
mjaðar

Viðartrefjar

X

X

Takmarka ætti uppruna viðar við
vottaðan við úr sjálfbærri skógrækt.
Viður sem er notaður má ekki innihalda
eitraða efnisþætti (frá meðhöndlun eftir
uppskeru, eiturefni úr náttúrulegu
umhverfi eða eiturefni frá örverum)

(1) Takmörkunin varðar eingöngu dýraafurðir.
(2) Takmörkunin varðar eingöngu plöntuafurðir.
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C-ÞÁTTUR — HJÁLPAREFNI VIÐ VINNSLU TIL FRAMLEIÐSLU Á GERI OG GERAFURÐUM
Heiti

Frumræktarger

Verkun/
lögun gers

Sérstök skilyrði

Kalsíumklóríð

X

Koltvísýringur

X

Sítrónusýra

X

Til að stjórna sýrustiginu við framleiðslu gers

Mjólkursýra

X

Til að stjórna sýrustiginu við framleiðslu gers

Köfnunarefni

X

X

X

Súrefni

X

X

Kartöflusterkja

X

X

Til síunar
Einungis ef fengin úr lífrænni framleiðslu

Natríumkarbónat

X

X

Til að stjórna sýrustiginu

Jurtaolíur

X

X

Smurningsefni, leysari eða froðueyðir
Einungis ef fengnar úr lífrænni framleiðslu.

VIII. VIÐAUKI a: Vörur og efni sem eru heimiluð til notkunar í eða til viðbótar við lífrænar
vörur í víngeiranum sem um getur í 29. gr. c

Tegund meðhöndlunar, í samræmi við
I. viðauka A við reglugerð (EB) nr.
606/2009

Liður 1: Notkun til loftunar eða
súrefnismettunar
Liður 3: Skiljun í skilvindu og síun

Liður 4: Notað til að skapa óvirkar
aðstæður og til að meðhöndla vöruna
án þess að hún komist í snertingu við
loft
Liður 5, 15 og 21: Notkun
Liður 6: Notkun

Liður 7: Notkun

Heiti vara eða efna

Sérstök skilyrði og takmarkanir innan þeirra
marka og skilyrða sem sett eru fram í
reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og reglugerð
(EB) nr. 606/2009

— Loft
— Loftkennt súrefni
— Perlusteinn
— Sellulósi
— Kísilgúr

Eingöngu til notkunar sem hvarftregt
síunarhjálparefni

— Köfnunarefni
— Koltvísýringur
— Argon

— Ger(1)
— Díammóníumfosfat
— Þíamínhýdróklóríð
— Inactivated yeast,
autolysates of yeast and
yeast hulls
— Brennisteinsdíoxíð
— Kalíumbísúlfít eða
kalíummetabísúlfít
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a) hámarksinnihald brennisteinsdíoxíðs
skal ekki fara yfir 100 milligrömm á
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reglugerð (EB) nr. 606/2009, og magn
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Tegund meðhöndlunar, í samræmi við
I. viðauka A við reglugerð (EB) nr.
606/2009

Heiti vara eða efna

Sérstök skilyrði og takmarkanir innan þeirra
marka og skilyrða sem sett eru fram í
reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og reglugerð
(EB) nr. 606/2009
af sykurleifum skal vera minna en 2
grömm á lítra,
b) hámarksinnihald brennisteinsdíoxíðs
skal ekki fara yfir 150 milligrömm á
lítra í hvítvínum og rósavínum, eins og
um getur í b-lið 1. liðar A-hluta I.
viðauka B við reglugerð (EB) nr.
606/2009, og magn af sykurleifum skal
vera minna en 2 grömm á lítra,
c) að því er varðar alla aðra vínflokka skal
hámarksinnihald brennisteinsdíoxíðs,
sem notað er í samræmi við I. viðauka
B við reglugerð (EB) nr. 606/2009 1.
ágúst 2010, minnkað um 30
milligrömm á lítra.

Liður 9: Notkun
Liður 10: Botnfelling

— Viðarkol til vínfræðilegrar
notkunar
— Ætt gelatín 2)
— Plöntuprótín úr hveiti eða
ertum 2)
— Fiskilím 2)
— Eggjahvítualbúmín 2)
— Tannín 2)
— Potatoe proteins 2)
— Yeast protein extracts 2)
— Kasein
— Chitosan derived from
Aspergillus niger
— Kalíumkaseinat
— Kísildíoxíð
— Bentónít
— Pektólítísk ensím

Liður 12: Notkun til sýringar

— Mjólkursýra
— L(+)-vínsýra

Liður 13: Notkun til afsýringar

—
—
—
—

Liður 14: Viðbót

— Resín úr aleppófuru

Liður 17: Notkun

— Mjólkursýrugerlar

Liður 19: Viðbót

— L-askorbínsýra

Liður 22: Notkun til loftbólunar

— Köfnunarefni

Liður 23: Viðbót

— Koltvísýringur

L(+)-vínsýra
Kalsíumkarbónat
Hlutlaust kalíumtartrat
Kalíumbíkarbónat
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Tegund meðhöndlunar, í samræmi við
I. viðauka A við reglugerð (EB) nr.
606/2009

Heiti vara eða efna

Liður 24: Viðbót til að stöðga vín

— Sítrónusýra

Liður 25: Viðbót

— Tannín (2)

Liður 27: Viðbót

— Metavínsýra

Liður 28: Notkun

— Arabískt gúmmí(2)

Liður 30: Notkun

— Kalíumbítartrat

Liður 31: Notkun

— Kúprísítrat

Liður 31: Notkun

— Koparsúlfat

Liður 35: Notkun

— Yeast mannoproteins

Liður 38: Notkun

— Eikarspænir

Liður 39: Notkun

— Kalíumalgínat

Liður 44: Notkun

— Chitosan derived from
Aspergillus niger

Liður 51: Notkun

— Inactivated yeast

Tegund meðhöndlunar í samræmi við
b-lið 2. liðar A-hluta III. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 606/2009

— Kalsíumsúlfat

(1) Fyrir einstaka gerstofna: fengið úr lífrænu hráefni, ef fáanlegt.
(2) Fengið úr lífrænu hráefni, ef fáanlegt.“
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Sérstök skilyrði og takmarkanir innan þeirra
marka og skilyrða sem sett eru fram í
reglugerð (EB) nr. 1234/2007 og reglugerð
(EB) nr. 606/2009

Leyft til 31. júlí 2015

Eingöngu fyrir „vino generoso“ eða „vino
generoso de licor“
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IX. VIÐAUKI: Innihaldsefni úr landbúnaði sem eru ekki framleidd með lífrænni aðferð og um
getur í 28. gr.
1. ÓUNNAR VÖRUR ÚR JURTARÍKINU SEM OG VÖRUR FENGNAR ÚR ÞEIM MEÐ VINNSLUAÐFERÐUM
1.1.

Æt æt aldin, hnetur og fræ:
— akörn
Quercus spp.
— kólahnetur
Cola acuminata
— stikilsber
Ribes uva-crispa
— píslaraldin
Passiflora edulis
— hindber (þurrkuð) Rubus idaeus
— rifsber (þurrkuð) Ribes rubrum

1.2.

Æt krydd og kryddjurtir:
— perúpipar
Schinus molle L.
— piparrótarfræ
Armoracia rusticana
— dverggalangal
Alpinia officinarum
— blóm litunarþistils Carthamus tinctorius
— brunnperla
Nasturtium officinale

1.3.

Ýmislegt:
Þörungar, þ.m.t. þang og þari, sem eru heimilaðir í vinnslu á ólífrænum matvælum

2. VÖRUR ÚR JURTARÍKINU
2.1.

Fituefni og olíur, einnig hreinsaðar en ekki efnafræðilega umbreyttar, úr öðrum
plöntum en:
— kakótré
Theobroma cacao
— kókospálma
Cocos nucifera
— ólífutré
Olea europaea
— sólblómi
Helianthus annuus
— pálma
Elaeis guineensis
— repju
Brassica napus, rapa
— litunarþistli
Carthamus tinctorius
— sesamjurt
Sesamum indicum
— soja
Glycine max

2.2.

Eftirtaldar sykrur, sterkjuafurðir og aðrar afurðir úr korni og hnýðum:
— frúktósi
— hríspappír
— þunnt ósýrt brauð
— sterkja úr hrísgrjónum og amýlópektínríkum maís sem hefur ekki verið efnafræðilega
umbreytt

2.3.

Ýmislegt:
— ertuprótín Pisum spp.
— romm: eingöngu úr sykurreyrssafa
— kirsuberjabrennivín, að stofni til úr ávöxtum og bragðefnum eins og um getur í c-lið 1. mgr. 27.
gr.
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3. DÝRAAFURÐIR
— vatnalífverur, aðrar en eldislífverur, sem eru heimilaðar í vinnslu á ólífrænum
matvælum
— gelatín
— mysuduft („herasuola“)
— garnir.

XIII. VIÐAUKI: Fyrirmynd að yfirlýsingu seljanda sem um getur í 69. gr.
Yfirlýsing seljanda skv. 3. mgr. 9. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007
Heiti og heimilisfang seljanda:
Auðkenni (t.d. númer framleiðslulotu eða
birgðanúmer):

Heiti vöru:

Efnisþættir:
(Tilgreinið alla efnisþætti sem varan inniheldur/ sem síðast eru notaðir í framleiðsluferlinu)
………………
………………
………………
………………
………………
Ég lýsi því yfir að þessi vara var hvorki framleidd úr né með erfðabreyttum lífverum eins og þau hugtök
eru notuð í 2. og 9. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007. Ég bý ekki yfir neinum upplýsingum sem
gætu bent til þess að þessi yfirlýsing sé röng. Því lýsi ég því yfir að framangreind vara er í samræmi við 9.
gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 að því er varðar bann við notkun erfðabreyttra lífvera. Ég skuldbind
mig til að tilkynna viðskiptavini okkar og eftirlitsaðila/eftirlityfirvaldi hans um það þegar í stað ef þessi
yfirlýsing er dregin til baka, eða henni er breytt, eða ef eitthvað kemur í ljós sem dregur úr nákvæmni
hennar. Ég heimila eftirlitsaðilanum eða eftirlitsyfirvaldinu, eins og skilgreint er í 2. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 834/2007, sem hefur eftirlit með viðskiptavini okkar, að kanna áreiðanleika þessarar
yfirlýsingar og, ef nauðsyn krefur, að taka sýni til greiningar. Ég samþykki einnig að óháðum stofnunum,
sem eftirlitsaðilinn hefur tilnefnt skriflega, sé heimilt að framkvæma þetta verkefni. Undirritaður tekur
ábyrgð á áreiðanleika þessarar yfirlýsingar.
Land, staður, dagsetning og undirskrift seljanda:

Fyrirtækjastimpill seljanda (ef við á):
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XIII. VIÐAUKI a
1. þáttur
Lífræn framleiðsla á laxfiskum í ferskvatni:
Urriði (Salmo trutta) — regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss) — lindableikja (Salvelinus fontinalis) — lax
(Salmo salar) — bleikja (Salvelinus alpinus) — harri (Thymallus thymallus) — blettasilungur (Salvelinus
namaycush) — dónárlax (Hucho hucho)
Framleiðslukerfi

Vaxtareldisstöðvakerfi verða að fá vatn úr opnum kerfum. Streymið verður að
tryggja að lágmarki 60% súrefnismettun fyrir eldisstofninn og verður að tryggja að
vel fari um dýrin og koma í veg fyrir frárennsli frá ræktinni.

Hámarksþéttleiki dýra

Laxfiskategundir sem ekki eru taldar upp hér á eftir 15 kg/m3
Lax 20 kg/m3
Urriði og regnbogasilungur 25 kg/m3
B14> Bleikja 25 kg/m3
2. þáttur

Lífræn framleiðsla á laxfiskum í sjó:
Lax (Salmo salar), urriði (Salmo trutta) — regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss)
Hámarksþéttleiki dýra

10 kg/m3 í kvíum
3. þáttur

Lífræn framleiðsla á þorski (Gadus morhua) og öðrum fiski af þorskaætt (Gadidae), vartara (Dicentrarchus
labrax), tannaflekk (Sparus aurata), baulfiski (Argyrosomus regius), sandhverfu (Psetta maxima [=
Scopthalmus maximux]), brotflekk (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), rauðbaulara (Sciaenops ocellatus) og
öðrum fiski af kólguflekksætt (Sparidae), og kanínufiski (Siganus spp.)
Framleiðslukerfi

Í afmörkunarkerfum í opnu vatni (kvíum/búrum) með lágmarkshraða
sjávarstrauma til að tryggja mestu velferð fiska eða í opnum kerfum á landi.

Hámarksþéttleiki dýra

Fyrir annan fisk en sandhverfu: 15 kg/m3
Fyrir sandhverfu: 25 kg/m2
4. þáttur

Lífræn framleiðsla á vartara, tannaflekk, baulfiski, röndungi (Liza, Mugil) og ál (Anguilla spp.) í tjörnum á
svæðum milli flóðmarka og í strandlónum
Afmörkunarkerfi

Hefðbundnar saltpönnur sem breytt er í framleiðslueiningar í lagareldi og áþekkar
tjarnir á svæðum milli flóðmarka

Framleiðslukerfi

Nægileg endurnýjun vatns þarf að vera fyrir hendi til að tryggja velferð
tegundanna,
A.m.k. 50% af síkjum verða að vera með þekjuplöntur
Hreinsunartjarnir í votlendi nauðsynlegar

Hámarksþéttleiki dýra

4 kg/m3
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5. þáttur
Lífræn framleiðsla á trjónustyrjum í ferskvatni:
Viðkomandi dýrategundir: Acipenser-ætt
Framleiðslukerfi

Hæfilegt vatnsflæði skal vera í hverri eldiseiningu til að tryggja velferð dýra
Frárennslisvatn skal vera sambærilegt að gæðum og innrennslisvatn

Hámarksþéttleiki dýra

30 kg/m3
6. þáttur

Lífræn framleiðsla á fiski í landvötnum:
Viðkomandi dýrategundir: Ætt vatnakarpa (Cyprinidae) og aðrar tengdar tegundir með tilliti til fjölræktunar,
þ.m.t. aborri, gedda, steinbítur, vatnasíld, trjónustyrja.
Framleiðslukerfi

Í fiskatjörnum sem skulu tæmdar reglulega að fullu og í vötnum. Vötn verða að
vera eingöngu helguð lífrænni framleiðslu, þ.m.t. ræktun nytjaplantna á þurrum
svæðum.
Svæðið fyrir föngun á fiski verður að hafa inntak fyrir hreint vatn og stærð þess
skal veita fiskinum hámarksþægindi. Fiskinn verður að geyma í hreinu vatni eftir
söfnun.
Notkun lífræns áburðar og steinefnaáburðar í tjörnum og vötnum verður að vera í
samræmi við I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 889/2008 með hámarksnotkun sem
nemur 20 kg af köfnunarefni á hektara.
Meðferðir sem fela í sér notkun tilbúinna íðefna til að halda í skefjum þeim
vatnsplöntum og þekjuplöntum sem til staðar eru í vatninu, þar sem framleiðsla fer
fram, eru bannaðar.
Viðhalda skal svæðum með náttúrulegum gróðri í kringum landvatnseiningar sem
varðbelti gegn ytri landsvæðum sem ekki eru hluti af eldisstarfseminni í samræmi
við reglur um lífrænt lagareldi.
Að því er varðar áframeldi skal nota „fjölræktun“ með því skilyrði að þeim
viðmiðunum, sem mælt er fyrir um í núverandi forskrift fyrir aðrar tegundir
vatnafisks, sé fylgt á viðeigandi hátt.

Afrakstur eldis

Heildarframleiðsla tegunda er takmörkuð við 1500 kg af fiski á hvern hektara á ári
hverju.
7. þáttur

Lífræn framleiðsla á þursarækjum og ferskvatnsrækjum (Macrobrachium spp.):
Stofnun
framleiðslueininga/r

Staðsetning skal vera í ófrjósömum leirsvæðum til að draga úr umhverfisáhrifum
þegar tjörnin er byggð. Tjarnir skal byggja úr náttúrulega leirnum sem fyrir er á
staðnum. Eyðilegging fenjaviðar er ekki heimiluð.

Aðlögunartími

Sex mánuðir á hverja tjörn, í samræmi við hefðbundna ævilengd eldisrækju.

Uppruni
undaneldisstofns

Eftir þriggja ára starfsemi skal helmingur undaneldisstofnsins vera úr eigin ræktun.
Afgangurinn skal vera villtur undaneldisstofn sem er laus við sjúkdómsvalda og á
uppruna sinn í sjálfbærum sjávarútvegi. Framkvæma skal lögbundna skimun á
fyrstu og annarri kynslóð áður en eldisstofninn er settur í eldið.
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Brottnám augnastilks

Er bannaður.

Hámarksþéttleiki dýra
í eldi og
framleiðslumörk

Sæðing: að hámarki 22 seiði á m2
Hámarksaugnablikslífmassi: 240 g/m2

7. þáttur a
Lífræn framleiðsla á vatnakrabba
Viðkomandi dýrategundir: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.
Hámarksþéttleiki dýra: Ef um er að ræða litla vatnakrabba (< 20 mm): 100 dýr á hvern m2. Ef um er að ræða
meðalstóra vatnakrabba (20–50 mm): 30 dýr á hvern m2. Ef um er að ræða fullvaxna vatnakrabba (> 50 mm): 10
dýr á hvern m2, að því tilskildu að viðunandi felustaðir séu til staðar. <B15
8. þáttur
Lindýr og skrápdýr:
Framleiðslukerfi

Línur, flekar, botnræktun, kvíar, búr, bakkar, pottanet, bouchot-staurar og önnur
afmörkunarkerfi.
Við ræktun skelfisks á flekum skal fjöldi hangandi reipa ekki vera meiri en eitt á
hvern fermetra yfirborðs. Hámarkslengd hangandi reipa skal ekki vera yfir 20
metrum. Ekki skal grisja hangandi reipi meðan á framleiðsluferli stendur, hins
vegar skal leyfilegt að skipta niður hangandi reipum ef þéttleiki dýra eykst ekki við
það.
9. þáttur

Hitabeltisferskvatnsfiskur: mjólkurfiskur (Chanos chanos), beitarfiskur (Oreochromis spp.), fengrani
(Pangasius spp.):
Framleiðslukerfi

Tjarnir og kvíar

Hámarksþéttleiki dýra

Pangasius: 10 kg/m3
Oreochromis: 20 kg/m3
10. þáttur
Aðrar tegundir lagareldisdýra: engar

___________________________
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