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Meðal stefiiumála Bændasamtaka íslands er að stuðla að dýravemd og fagna samtökin því 
lagabótum sem miða einkum að aðgerðum til að skerpa á hlutverki tilraunadýranefiidar og 
tryggja að hún fái fjármuni til að geta sinnt því hlutverki

í fylgiskjali með frumvarpinu eru vísbendingar um áætlaðan kostnað sem erfitt er að meta þar 
sem ekki liggur fyrir hvers eðlis hin ýmsu leyfi eru, svo og hver eru ný ár hvert og hver 
endumýjuð. Þá er ekki ljóst hvemig áformað er að haga eftirlitinu. Miðað við aðeins 30 leyfi 
til dýratilrauna á ári virðist áætlaður kostnaður af starfi nefhdarinnar hár.

Nú er rétt að hafa í huga að tilraunir í landbúnaði eru einkum búskapartilraunir sem fela t.d. í 
sér mismunandi fóðrun, beit og aðbúnað, vöktun á atferli og mælingu afiirða, án þess að 
valda fénaði andlegu eða líkamlegu álagi. Öðru máli gegnir í þeim tilvikum þar sem beitt er 
skurðaðgerðum og lyfjameðferð sem getur haft töluverð áhrif á velferð dýranna, svo sem við 
sjúkdómarannsóknir og lifeðlisfiæðilegar tilraunir á sérhæfðum tilraunastofum. Þvi benda 
Bændasamtök íslands á að gera þurfi skýran greinarmun á þeim áhrifum sem hinar ýmsu 
tilraunir kunna að hafa á dýrin, hvers eðlis meðferðin er, hve þörfin fyrir þjálfun starfsmanna 
er mikil og hversu umfangsmikils eftirlits með leyfishöfum er þörf í hveiju tilviki. Þannig 
verði dýravemdarsjónarmið virt án iþyngjandi kostnaðar við veitingu leyfa og eftirlit

I c-lið l.er. er kveðið á vun heimild ráðherra til að setja reglugerð um hlutverk um störf 
tilraunadýranefndar o.fl. og telja Bændasamtök íslands brýnt að hagsmunaaðilar fái að koma 
sjónarmiðum sínum á fiamfæri fyrir setningu hennar.
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