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Reykjavík 6. desember 2005.

Landbúnaðamefiid Alþingis.
Austurstræti
Reykjavík.

Athugasemdir Dýravemdarsambands íslands við fhimvarp til laga um breytingu á lögum um 
innflutning dýra, nr. 54/1990, með síðari breytingum. Þskj 472.

Aðeins ein einangrunarsstöð fyrir gæludýr hefur verið rekin á íslandi á vegum 
Landbúnaðarráðuneytisins og er eins og flestir vita staðsett norður í Hrísey við mynni 
Eyjafjarðar. Stöðin í Hrísey hafði lengi einokunaraðstöðu til að reka einangrunarstöð fyrir 
hunda og ketti og þótt lögum væri breytt í þá veru að aðrir aðilar gætu fengið slíkt leyfi, þá 
var það sýnd veiði en ekki gefin. Mikið hefur verið rætt um meðferðina á þessum dýrum, sem 
koma oftast til landsins með flugi frá útlöndum. Oft hafa dýrin þurft að ferðast langar leiðir 
áður en þau loks eru komin í flugvélina heim og eru slæpt og hrædd þegar komið er á 
Keflavíkurflugvöll. Þar eru dýrin geymd í búrunum þar til þau eru sótt og keyrð út á 
Reykjavíkurflugvöll. Þar þurfa þau stundum að bíða eftir flugi norður á Akureyri og jafnvel 
yfir nótt. Þegar norður er komið eru dýrin keyrð á Árskógssand c.a.25 mín akstur og þaðan 
fara þau um borð í feijuna til Hríseyjar og eru stundum geymd á dekki. í Hrísey fara þau aftur 
í bíl í 15 mín. áður en þau koma loks 1 einangrunarstöðina.

Þetta er ótrúlegur þvælingur, sem lagður er á þessi litlu dýr og dýravinir hafa oft og mikið 
kvartað yfir þessari meðferð á þeim. Nú hillir loks undir það að þessum erfiða þvælingi 
dýranna sé lokið þar sem ný einkarekin einangrunarstöð fyrir hunda og ketti hefur verið reist í 
Kirkjuvogshverfi í Höfiium þar sem Kristín Jóhannesdóttir hefur fengið aðstöðu fyrir 
einangrunarstöð og tilskilin leyfi og mun reka stöðina. Með tilkomu þessarar nýju 
einangrunarstöðvar Reykjanesbæjar í Höfiium verður hægt að sælga dýrin um leið og 
flugvélin lendir og keyra þau beint í einangrunarstöðina og öllum óþarfa þvælingi er lokið.

í framangreindu frumvarpi er lagt til að lagaskylda landbúnaðarráðherra til útgáfu gjaldskrár 
fyrir þjónustu sóttvama- og einangrunarstöðva falli niður enda er óeðlilegt að gefin sé út 
opinber verðskrá fyrir þjónustu einangrunarstöðva eftir að ríkið hefur dregið sig út úr slíkum 
rekstri og stöð í eigu einkaaðila hefiir tekið til starfa. Dýravemdarsamband íslands lýsir yfir 
ánægju sinni með þessa tillögu.
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