
 

SLKs GENBANKSREGLER 
 

Dessa regler är utarbetade för att bevara rasernas egenskaper och undvika korsning samt för 

att tillfredsställa djurens behov och stimulera deras naturliga beteende.  

Följande grundläggande genbanksregler gäller för alla genbanker. För anläggningar där 

djuren sköts av anställd personal eller där flera raser accepterats efter dispens finns 

tilläggsregler. 

 

1. Man får bara hålla en ras av varje djurslag. T.ex. en hönsras, en ankras och en gåsras. Skriftlig 

dispens kan i undantagsfall beviljas av SLK. 

 

2. Djuren som ingår i genbanksflocken ska vara rastypiska enligt dokumenterad rasram. 

 

3.  Naturkläckning ska i första hand tillämpas. Förbud mot maskinkläckning gäller för samtliga 

hönsraser samt myskanka. Skriftlig dispens kan i undantagsfall beviljas av SLK. 

 

4. Ägg för kläckning får endast efter skriftlig dispens från SLK flyttas mellan genbanker. 

 

5. Kläckning under annan art, t.ex. ankägg under höna, tillåts inte. 

 

6. Djur yngre än 8 veckor får inte säljas om inte den naturliga mamman följer med. Skriftlig dispens 

kan i undantagsfall beviljas av SLK. 

 

7. Djur med ogynnsamma beteendestörningar, medfödda missbildningar eller 

svaghet/sjukdomssymtom som kan ha ärftlig disposition ska inte användas i avel och bör 

avlivas/slaktas. 

 

8. Djuren ska ha tillgång till hus som utgör ett fullgott skydd mot väder och vind. Ströbädden ska 

hållas torr. Huset bör vara stängt på natten och då skydda mot rovdjur.  Djuren ska beredas 

möjlighet till daglig utevistelse. 

 

9. Max 3 höns av stor ras, 4 dvärghöns, 2 ankor eller 1 gås får hållas per m² fri golvyta inomhus. 

Utomhus ska ytan vara minst dubbelt så stor per djur. Helst bör ytorna vara större och allra helst bör 

djuren hållas fritt utomhus. 

 

10. En avelsgrupp ska sättas samman med hänsyn till djurens beteende. Höns revirbildar vid ca 25 

vuxna individer, därför kan det vara en lämplig flockstorlek. Antal tuppar i en avelsgrupp bör inte 

vara fler än 1 på 3 hönor. Antal andrikar bör inte vara fler än 1 på 2 ankhonor. Gäss kan hållas 

parvis. 

 

11. Under vintern ska djuren få sin vintervila och inte drivas till värpning med proteinrikt foder, 

värme och ljus. Tillskottsvärme kan ges för att hålla husen frostfria, men inte mer. Tillskottsljus kan 

ges för att få 8 timmars dagsljus, men inte mer. 

 

12. Ankor och gäss ska, förutom dricksvatten, ha tillgång till vatten för att kunna hålla sig rena. 

Under avelssäsongen bör de dessutom ha så mycket vatten att de kan simma och para sig i vatten. 

 

13. Skötsel och utfodring ska vara så ordnat att djuren får daglig tillsyn, hålls i lagom hull och att 

ohyra inte orsakar djuren lidande. 
 

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

Omarbetade och uppdelade med tilläggsreglerna i separat dokument, fastställda av styrelsen 22/2 2020. 


