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Efni: Frumvarp til laga um velferð dýra, 141. löggjafarþing, þskj. 316 - 283. mál

Frumvarpið barst Bændasamtökum Íslands til umsagnar með tölvubréfi frá nefndasviði 
Alþingis, dags. 6. nóvember 2012. Bændasamtökin vilja benda á að tveggja vikna 
umsagnarfrestur um jafn mikilvægt mál og hér er um að ræða, er of stuttur. Mikilvægt er að 
vanda til verka við lagasetningu af þessu tagi og í því felst að kynna frumvarpið sem og að 
veita rúman frest til umsagnar svo mögulegt megi reynast að það fái umfjöllun t.d. í 
félagskerfi bænda.

1) Leyfisskylda, sbr. IV. kafli
Bændasamtökin telja leyfiskerfi það sem lagt er til að verði sett á laggirnar óþarflega 

flókið og kosnaðarsamt kerfi sem sveitarfélög og bændur kæmu til með að 
kosta. Bændasamtök Íslands tóku saman skrá yfir alla búfjáreigendur í landinu sem fengu 
athugasemdir af einhverju tagi í forðagæsluskýrslum árin 2007-2008, 2008-2009 og 2009- 
2010 og reyndust þeir á þriðja hundrað öll árin en skráðir búfjáreigendur voru hvert ár um 
5.700. Við nánari skoðun kom í ljós að margir fengu athugasemdir sem vörðuðu ekki velferð 
búfjár, svo sem vegna vanrækslu á plötumerkingu, þannig að í raun skiptu þeir 
búfjáreigendur aðeins nokkrum tugum sem fengu ,,alvarlegar" athugasemdir. Mest voru þetta 
sömu búfjáreigendurnir ár eftir ár. Uppfylli búfjáreigendur ákvæði aðbúnaðarreglugerða, og 
verði ekki uppvísir að slæmri meðferð búfjár, ætti ekki að þurfa að láta þá sækja um leyfi 
heldur verði veitt það sjálfkrafa, ótímabundið. Aftur á móti er eðlilegt að þeir búfjáreigendur 
sem bæta ekki úr eftir aðfinnslur eftirlitsaðila verði látnir fara í gegn um umsóknarferli en 
samkvæmt framansögðu yrði það aðeins örlítið brot allra búfjáreigenda, hugsanlega 40-50, 
bæði á lögbýlum og utan þeirra. Þeim myndi síðan fækka fljótlega ef tekið yrði með 
skilvirkari hætti á slæmu og erfiðu málunum en þar hefur verið alvarleg brotalöm í bæði 
eftirlits- og dómskerfum. Bændasamtökin leggjast gegn hugmyndum um að koma á þessu 
óþarflega flókna og kostnaðarsama kerfi.

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

Bændasamtökin leggjast gegn tillögum um heimild til handa Matvælastofnun til að láta 
skerða eða fella niður opinberar greiðslur í landbúnaði. Bændasamtökin telja raunar að slíkar 
tillögur stangist á við fyrirmæli annarra laga, s.s. búvörulaga og búnaðarlaga. Þá telja 
Bændasamtökin slík úrræði stangast á við búvörusamninga og búnaðarlagasamninga. Bent 
skal á að Bændasamtökin eru hlynnt því að úrræði séu til staðar til þess að sporna við brotum 
á lögunum. Bændasamtökin telja dagsektir, sbr. 1. málsl. 3. mgr. 34. gr., nægjanlegar í þeim 
efnum. Í öllu falli er nauðsynlegt að samspil þessara úrræða og annarra laga verði tekið til 
sérstakrar skoðunar. En í öllu falli er mikilvægt að gætt verði að því að lagaheimildir um 
þvingunarúrræði verði kynnt hlutaðeigandi aðilum með fullnægjandi hætti sem og að beiting 
þeirra verði samræmd.



3) Reglugerðir
Reglugerðir verða mjög margar, liðlega tveir tugir skv. drögunum, eða um þrisvar 

sinnum fleiri en nú eru í gildi með tilvísun í dýraverndarlög og búfjárhaldslög. Reynslan 
sýnir að reglugerðarsmíð hefur tilhneigingu til að dragast á langinn. Því virðist a.m.k. þörf á 
markvissri áætlun um endurskoðun og samningu reglugerða við væntanleg lög. Að öðrum 
kosti er hætt við að sumar lagabæturnar komi lítið að gagni á næstu árum. Haft skal í huga að 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið er, og verður, undir miklu álagi vegna ESB 
aðlögunarferlisins og því þarf að huga vel að væntalegri vinnu og kostnaði við endurskoðun 
og samningu nýrra reglugerða á sviði dýravelferðar.

4) Meðferð dýra, sbr. 13. gr.
Samkvæmt a) lið 13. gr. skulu umráðamenn dýra sjá til þess að þörfum dýra sé sinnt 

a.m.k. einu sinni á dag. Þetta gildir þó ekki um dýr í sumarhögum. Bændasamtökin vilja 
benda á í þessu samhengi að setja þarf sérstakar reglur um eyjabeit þar eð það er 
óframkvæmanlegt að sinna dýrum í eyjabeit einu sinni á dag. Ef til vill er heppilegra að kveða 
á um að umráðamenn skuli sinna dýrum með reglubundnum hætti, að jafnaði einu sinni á dag, 
og kveða sérstaklega á um eyjabeit.

Samkvæmt c) lið 13. gr. skal grasbítum tryggð útivist á beitilandi á sumrin. Til að tryggja 
rétta notkun hugtaka leggja Bændasamtökin til að ákvæðið orðist svo: ,,tryggja grasbítum 
næga beit á sumrin".

5) Aðgerðir og meðhöndlun, sbr. 15. gr.
Að því er varðar lyfjagjöf og heilbrigðisþjónustu við dýr varðar vilja Bændasamtökin 

benda sérstaklega á ályktanir Búnaðarþings sem sendar hafa verið ráðuneytinu að loknu 
þinginu ár hvert.

6) Merkingar dýra, sbr. 21. gr.
Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. er skylt að einstaklingsmerka m.a. svín. Í nýrri reglugerð nr. 

916/2012 um merkingar búfjár, er kveðið á um það í 8. gr. að Matvælastofnun sé heimilt að 
veita undanþágu frá því að merkja grísi til slátrunar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 
Reglugerð nr. 916/2012 er sett með stoð í núgildandi lögum um búfjárhald. Þessi 
undanþáguheimild þarf áfram að hafa lagastoð og önnur lög mega ekki ganga framar en 
ákvæðið. Með því orðalagi sem liggur nú fyrir í frumvarpinu er þessi undanþága ekki tryggð.

7) Handsömun dýra, sbr. 23. gr.
Bændasamtökin telja nauðsynlegt að samspil laga um dýravelferð og laga nr. 6/1986 um 

afréttarmálefni, fjallskil o.fl. verði tekið til sérstakrar skoðunar að því er varðar tillögur 
nefndarinnar vegna handsömunar dýra. Gæta þarf þess að ekki verði gengið of langt og að 
kostnaður sem hlýst af slíkum aðgerðum verði takmarkaður eins og kostur er.

8) Dreifing og merking dýraafurða, sbr. 24. gr.
Vegna mikilvægis þess sem um í þessu ákvæði ræðir, leggja Bændasamtökin til að 

ráðherra verði skylt að setja reglugerð um kröfur til merkinga á vörum unnum úr dýrum eða 
dýraafurðum á grundvelli sjónarmiða um velferð dýra, í stað þess að honum verði það heimilt.

9) Gjaldtaka, sbr. 32. gr.
Bændasamtökin leggjast gegn því að frekari gjöld verði lögð á bændur frá því sem nú er. 

Samtökin leggjast gegn því að kostnaður við flókið og óþarft leyfiskerfi verði lagður á bændur 
enda mega bændur ekki við frekari álögum í ljósi verulegra hækkana á aðfangaverði og



skertra framlaga til landbúnaðarins. Vísast að öðru leyti til umfjöllunar um IV. kafla 
frumvarpsins hér að framan.

10) Heimildir Matvælastofnunar og skyldur umráðamanna, sbr. 33. gr.
Í 16. gr. laga nr. 103/2002 um búfjárhald er búnaðarsamböndum og héraðsráðunautum 

markað ákveðið hlutverk vegna mála sem koma upp sem tengjast slæmri meðferð á dýrum. Í 
fyrirliggjandi tillögum að nýjum lögum um dýravelferð virðist þessum aðilum ekki markað 
neitt sérstakt hlutverk. Þessar tillögur að breytingum eru órökstuddar en Bændasamtökin telja 
nauðsynlegt að haft verði samráð við búnaðarsambönd og héraðsráðunauta þegar mál af þessu 
tagi koma upp enda þekking þeirra á málaflokknum góð.

11) Viðauki I
Bændasamtökin vilja vekja athygli og benda á misræmi á fjöldatölum í Viðauka I. 

Sérstaklega skal bent á misræmi að því er varðar hross og svín. Bændasamtökin telja 
mikilvægt að upplýsti verði um á hvaða forsendum þessar fjöldatölur eru ákvarðaðar.
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