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Efni:Umsögn Landssambands kúabænda um frumvarp til laga um velferð dýra, 141. 
löggjafarþing, þskj. 316 - 283. mál

Hér fer umsögn Landssambands kúabænda um frumvarp til laga um velferð dýra.

1) Leyfisskylda, sbr. IV. kafli

Það er skoðun Landssambands kúabænda að dýrahald og öll framleiðsla sem af slíku leiðir 
skuli vera leyfisskyld, enda sé tilgangur þess sá að auðvelda ígrip þar sem um brot á 
dýravelferð er að ræða. Samtökin taka að öðru leyti undir umsögn Bændasamtaka Íslands og 
leggja áherslu á að slíkt leyfiskerfi skuli vera einfalt og skilvirkt, ásamt því að kostnaði bænda 
vegna þess sé haldið í lágmarki.

2) Meðferð dýra, sbr. 13. gr.

Í c) lið 13. gr. er gert ráð fyrir að grasbítum skuli tryggð útivist á beitilandi á sumrin. 
Samtökin leggja til að ákvæðið verði svohljóðandi: tryggja grasbítum útivist á grónu landi á 
sumrin. Með því er tryggt að gripirnir fái hreyfiþörf sinni fullnægt og að þeir geti legið 
utandyra. Samtökin telja óskynsamlegt að setja inn í lögin einhverskonar ákvæði um magn 
beitar, enda er slíkt illviðráðanlegt hvað eftirfylgni varðar.

3) Lagaheimild Matvælastofnunar til að láta skerða eða fella niður opinberar greiðslur í 
landbúnaði, sbr. 34. gr.

Landssamband kúabænda leggst eindregið gegn hugmyndum um að Matvælastofnun verði 
falin heimild til að skerða, eða fella niður, opinberar greiðslur í landbúnaði. Samtökin telja 
mikilvægt að heimild til vörslusviptingar búfjár verði tryggð, svo hægt verði að bregðast við 
alvarlegum brotum á lögunum. Skerðing eða svipting greiðslna er til þess fallin að draga úr 
getu búfjáreigenda til að bæta aðbúnað búfjár og getur því auðveldlega gengið gegn anda 
laganna. Auk þess brýtur ákvæði sem þetta að mati samtakanna á jafnræði meðal 
búfjáreigenda sem að hluta byggja afkomu sína á opinberum greiðslum og hinna sem að fullu 
njóta tekna sinna með öðrum hætti.

Landssamband kúabænda tekur að öðru leyti undir umsögn Bændasamtaka Íslands um mál 
þetta.
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