
Tilläggsregler till SLKs grundläggande genbanksregler 
 

 

Utöver SLKs grundläggande genbanksregler gäller dessa utökade krav för anläggningar där 

djuren sköts av anställd personal och/eller där flera raser accepterats efter skriftlig dispens 

från SLK. 

  

1. Tilläggsregler för anläggningar där djuren sköts av anställd personal 
 

1.1 Genbankskontrakt för anläggningar där djuren sköts av anställd personal ska vara 

uppdaterade och nytecknas varje gång en ny ansvarig tillträder 
   

1.2 Den som undertecknat genbankskontraktet är den som är ansvarig för att all hantering 

sker enligt genbanksreglerna. 

 

1.3 Om någon annan person än den ansvarige hanterar ägg eller djur ska det finnas 

fastställda rutiner för detta. 

 

1.4 Vid eventuell försäljning av djur ska den ansvarige, enligt kontraktet, och ingen annan 

underteckna genbanksintygen. 

 

1.5 Genbanksrapporten ska undertecknas av den ansvariga enligt kontraktet. 
 

 

 

2. Tilläggsregler för hållande av mer än en ras 
 

2.1 För att minimera risken för korsning krävs säker avelsanläggning. Om ena gruppen djur 

hålls i säkra anläggningar, kan andra gruppen (genbanksdjuren) gå fritt. Alternerad 

utevistelse accepteras inte. 

2.1.1 Sluss ska finnas mellan rasgrupper. En dörr får inte direkt öppna fri passage. Det 

gäller både ute och inne. 

2.1.2 Tät vägg ska finnas minst 50 cm upp, där kontakt mellan rasgrupperna kan 

förekomma. 

2.1.3 Nätet ska vara väl fastsatt och i gott skick. 

2.1.4 Största tillåtna maskstorlek på nätet är 19 mm.  

2.1.5 Rastgården ska vara heltäckt, antingen med fast tak eller nät. 
 

2.2 Skulle trots allt oönskad parning kunnat ske, måste aktuella hondjur hållas med rätt 

handjur i minst 4 veckor, innan avelsäggen säkert ger rasren avkomma. 
 

2.3 Ägghantering och ruvning/kläckning ska ske på ett säkert sätt, så ingen förväxlingsrisk 

av äggen föreligger. 

 

2.4 Uppfödningen ska ske på ett säkert sätt, så ingen förväxlingsrisk av 

kycklingarna/ungarna föreligger. 

 

2.5 Samtliga i hushållet måste känna till dessa regler. 

 
 

Omarbetade och uppdelade med tilläggsreglerna i separata dokument. Fastställda av styrelsen 2020-02-22 


