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Efni: Frumvarp til laga um velferð dýra

Með tölvupósti dags. 10. desember sl. fór ritari atvinnuveganefndar Alþingis þess á leit fyrir hönd 
nefndarinnar að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið myndi með minnisblaði bregðast við 
athugasemdum frá Matvælastofnun, Umhverfisstofnun, Embætti sýslumannsins í Borgarnesi, 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Árna Stefáni Árnasyni við frumvarp til heildarlaga um velferð 
dýra. Enda snerust umsagnir téðra aðila um tæknileg atriði og að undirbúningi þingmálsins 
sérstaklega frekar en að um væri að ræða baráttu fyrir „ákveðinni stefnu eða stefnubreytingu“ eins og 
segir í tölvupóstinum. Ráðuneytið mun að fremsta megni leitast við að verða við beiðni nefndarinnar 
og varpa ljósi á þau áhorfsmál sem uppi eru í umsögnunum.

1. Umsögn Matvælastofnunar (Mast).

1.1
4. gr. Yfirstjórn.
Ráðuneytið leggur til óbreytt orðalag, enda er ráð fyrir því gert að fagráðið hafi án undantekninga 
almennu hlutverki að gegna í hinum stærri málum (stefnumótandi ákvarðanir). Minnt er á tvennt í því 
sambandi annars vegar að fagráðinu er ætlað að taka við starfi núverandi Dýravernarráðs og hins 
vegar að yfirdýralæknir skal vera formaður fagráðsins og hefur með þessum hætti bæði aðhald en þó 
enn frekar stuðning af undantekningarlausu samráði við fagráðið varðandi stefnumótun í 
málaflokknum.

1.2
5. gr. Fagráð um velferð dýra.
Ráðuneytið hefur engu við umsögn Mast að bæta en minnir á tvennt í þessu sambandi, annað er að 
ráð var gert fyrir kostnaði Mast vegna fagráðsins í kostnaðarmati við frumvarpið, hitt er að við 
ráðningu starfsmanns til fagráðsins er sjálfsagt að hafa í huga það sem Mast tekur fram í umsögn 
sinni en minnt er á að ekki er skilyrt að um dýralækni sé að ræða.

1.3
7. gr. Hjálparskylda.
Í nefndinni sem hafði með samningu frumvarpsins að gera var mikið rætt um möguleikann á stofnun 
slíks sjóðs sem Mast leggur hér hér til. Niðurstaðan var sú að hér yrði um of dýra og viðurhluta mikla 
aðgerð að ræða.

1.4
8. gr. Tilkynningarskylda.
Ekki verður séð að ákvæðið sé á neinn hátt skýrara með þeim breytingum sem Mast leggur til og er 
það mat ráðuneytisins að farsælast sé að halda sig við óbreytt orðalag. Ákvörðunin um að heimila 
nafnleynd eður ei er enda Matvælastofnunar eins og fram kemur í lagagreininni og það er sú 
ákvörðun sem er kæranleg.



1.5
9. gr. Geta, hæfni, ábyrgð.
Ekki er ástæða til að fjölga enn reglugerðarheimildum í lögunum sem eru fjölmargar auk almenns 
ákvæðis þess efnis (39. gr.).

1.6
11. gr. Leyfisskylda.
Ráðuneytið bendir á að það var skoðun nefndarinnar sem frumvarpið samdi að til bóta væri fyrir 
eftirlitsaðila málaflokksins að innleiða almenna leyfisskyldu gagnvart dýrahaldi sem ekki væri 
almenn frístundaiðja, jafnframt sem minnt er á að í slíkum tilvikum er þó iðulega um leyfisskyldu að 
ræða af öðrum ástæðum, s.s. vegna almennra hollustuháttaákvæða (t.d. leyfi til hundahalds). Bent er á 
greinargerð um 11. gr. í þessu sambandi. Ráðuneytið fær ekki séð að hugmyndir Matvælastofnunar 
um svk. tilkynningaskyldu hafi neitt fram að færa sem er til bóta m.v. það fyrirkomulag sem lagt er til 
í frumvarpinu, m.a. er þar gert ráð fyrir að auðvelda útgáfu leyfa til allra starfandi aðila í greinunum 
sem hafa flekklausan feril sem eru raunar velflestir núverandi dýraeigenda. Ráðuneytið telur því að 
hið háa Alþingi verði á skera úr um tvær leiðir. Annað hvort að innleiða þá almennu leyfisskyldu sem 
ráð er fyrir gert í frumvarpinu eða að hafa dýrahald áfram almennt séð óháð leyfum, hvað lög um 
velferð dýra varðar.

1.7
15. gr. Aðgerðir ogmeðhöndlun.
Ráðuneytið bendir á að í þessari grein er að nokkru marki vikið frá upphaflegum tillögum 
nefndarinnar sem frumvarpið samdi, en frá byrjun var ákveðið að það vinnulag yrði viðhaft að 
frumvarpið eins og það kæmi frá hendi nefndarinnar færi í almenna álitsumleitan og gerðar yrðu á því 
breytingar áður en að það færi til meðferðar þingsins. Ráðuneytið hefur ekkert við fyrri tillögur að 
bæta en viðurkennir fúslega að hér er um afar umdeilt mál að ræða og telur álit Mast varpa ljósi á 
það.

1.8
20. gr. Aflífun.
Hér er um sambærilegt atriði að ræða og í grein 1.7, sjá þar.

1.9
21. gr. Merkingar og skráningarskylda.
Ráðuneytið hefur engu við umsögn Mast að bæta en tekur fram að það telur að fullt tillit til 
umræddrar íþyngjandi skyldu hafi verið tekið í kostnaðarmatinu með frumvarpinu.

1.10
32. gr. Gjaldtaka.
Ráðuneytið leggur til að haldið verði sig við það orðalag sem er viðhaft í fyrirliggjandi frumvarpi.

1.11
33. gr. Heimildir Matvælastofnunar og skyldur umráðamanna.
Ráðuneytið skilur mætavel það vandamál sem Mast lýsir, en í hverju máli þarf almennur réttur 
borgarans um friðhelgi einkalífs og eignarrétt að vera í heiðri hafður, og verður endanlegur lagatexti 
að taka til allra þessara atriða.

1.12
34. gr. Þvingunarúrræði.
Ráðuneytið minnir á að fjöldi lögfræðinga og annarra sérfræðinga kom að samningu ákvæðisins eins 
og það er upp sett í fyrirliggjandi frumvarpi, jafnframt sem það var sent til skoðunar til aðila víðar í 
stjórnarráðinu. Ráðuneytið telur að ákvæðið sé skýrt eins og það er núna og fær vart séð að til bóta sé



að brjóta það upp í fleiri greinar. Það gæti skapað hættu á að tilvik falli á milli greina og aðilar verði 
jafnvel ekki á eitt sáttir hvort einstök tilvik falli undir þessa grein eða hina og orsaki þannig 
réttaróvissu.

1.13
35. gr. Stjórnvaldssektir.
Ráðuneytið er andvígt tillögu Mast undir þessum lið og bendir á svar sitt við lið 1.6 í því sambandi.

1.14
36. gr. Leyfissvipting.
Ráðuneytið telur óþarft að fjalla um þennan lið, sbr. lið 1.6 hér að framan.

1.15
39. gr. Gildistaka.
Ráðuneytið hefur engar athugasemdir við þennan lið umsagnarinnar fram að færa í sjálfu sér og telur 
að 1. september geti vel komið til greina sem gildistöku dagur hinna nýju laga en bendir þó á að þeir 
þrír mánuðir sem skilja á milli m.v. gildistöku 1. júní t.d. er einhver ódrýgsti tími ársins til vinnu. 
Þannig myndi ekki mikið ávinnast í reglugerðarsamningu þennan tíma. Það væri því líklega 
skynsamlegast að miða gildistökuna við 1. október.

1.16
40. gr. Lagaskil.
Ráðuneytið fær ekki séð í hverju tillaga stofnunarinnar um lagaskil fellst. Hér er um almennt ákvæði 
að ræða og nýjungunum sem í lögunum felast er ekki síst ætlað að auðvelda stofnuninni umsýslu um 
flókinn málaflokk eins og hér um ræðir.

1.17
42. gr. Breyting á öðrum lögum.
Hvað 2. gr. laga nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, varðar bendir ráðuneytið 
á að hér er um óbreytt ákvæði laganna að ræða að stofni til, aðeins hefur verið bætt við tilgreiningu á 
heilbrigðisstarfsmönnum dýra og hugtakinu „velferð“ (í merkingunni velferð dýra) 1. málsliðinn. 
hvoru tveggja í samræmi við lög þau er hér um ræðir. Ekki kemur til greina að leggja til neina 
breytingu á lögum 66/1998 nema þá er beint helgast af frumvarpi því sem hér er til umræðu.

2. Umsögn Umhverfisstofnunar (Ust).

2.1
1. gr. Markmið
Ráðuneytið telur tillögu Ust ekki til bóta.

2.2
2. gr. Gildissvið
Ráðuneytið telur ákvæðið sjálft og greinargerð við það fullljóst eins og það er núna.

2.3
3. gr. Skilgreiningar
Skilgreiningarnar allar eiga rót sína eftir því sem við á í orðalagi sem áunnið hefur sér hefð í 
atvinnuvegatengdu orðfæri, þannig þarf engin að velltast í vafa um við hvað er átt þegar talað er um 
„hefðbundnar veiðar á villtum fiski“, sbr. gr. 2.2. Hið sama gildir hér um mismunandi merkingu 
orðanna að fanga og veiða. Hins vegar er ekkert nema jákvætt við það að samræma hugtaka notkun í 
þessum væntanlegu lögum og lögum nr. 64/1994, um vernd friðun og veiðar á villtum fuglum og



villtum spendýrum. Hvetur ráðuneytið hlutaðeigandi að beita sér fyrir því.

2.4
5. gr. Fagráð um velferð dýra
Ráðuneytið setur sig ekki gegn ábendingu Ust. hvað þennan lið varðar en bendir á að ætlunin var að 
leyfa starfsemi fagráðsins að mótast sjálfa en vitaskuld eftir anda og fyrirmælum hinna væntanlegu 
laga. Einnig er minnt á að í lagafrumvarpinu er eitt heildarákvæði um setningu reglugerða.

2.5
6. gr. Almennt um meðferð dýra.
Ráðuneytið er ekki alfarið sammála túlkun Ust. á þessu ákvæði. Enda er það svo að ábyrgð eiganda 
fellur aldrei niður, hans er alltaf hin endanlega ábyrgð, hvort sem hann kunni að eiga bótakröfu eða 
ekki ef illa fer. Hann er hins vegar ekki ábyrgur fyrir broti gegn dýri í hans eigu, sé umráðamaður 
annar en eigandinn. Ráðuneytið sér því ekki annað en greinin skuli standa óbreytt.

2.6
7. gr. Hjálparskylda.
Ráðuneytið lítur svo á að orðalag ákvæðis þessa sé óviðkomandi, þ.e. stíði hvergi í gegn, því verklagi 
sem mótast hefur á milli ráðuneytis þess er hér á í hlut og undirstofnunar þess, þ.e. umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins og Umhverfisstofnunar.

2.7
8. gr. TilkynningarskyMa.
Ráðuneytið fagnar áliti Ust. um lið þennan.

2.8
11. gr. Leyfisskylda
Ráðuneytið telur ekki fært að ganga lengra í kröfum varðandi leyfisveitingar en gert er ráð fyrir í 
frumvarpinu.

2.9
17. gr. Flutningur dýra og rekstur búfjár.
Ráðuneytið getur ekki tekið undir athugasemdir Ust um þennan lið og bendir á að sett verður 
reglugerð um þessi mál í heild. Fram skal tekið að ráðuneytið gerir ekki ráð fyrir að komið verði upp 
íþyngjandi eftirlitskerfi en telur þó ófært að taka út fyrir sviga, hvað eftirlit varðar, allar kerrur sem 
notaðar eru í frístundaskyni enda er það svo að t.d. stærstur hluti allra hrossa sem flutt eru á landinu 
eru einmitt flutt í þess háttar kerrum. Því er heildrænt eftirlit og leyfiskerfi nauðsynlegt.

2.10
20. gr. Aflífun.
Ráðuneytið telur best að grein þessi standi óbreytt og bendir á að flest það sem Ust tekur fram undir 
þessum lið getur vel átt heima í reglugerð.

2.11
23. gr. Handsömun dýra.
Ráðuneytið telur að ekki verði lengra gengið í átt að reglusetningu en lagt er til í greininni. Það er 
með öllu óhugsandi að setja í lög hver megi handsama dýr og hver ekki. Fyrsta skylda er eigandans, 
aðstoð meðborgarana er sjálfsögð en gangi slík viðleitni úr hófi af óviðkomandi aðilum er næsta 
sjálfkrafa um brot á öðrum reglum að ræða. Skyldur sveitarfélaga eru jafnframt til staðar.

2.12
25. gr. Föngun villtra dýra.
Ráðuneytið er sammála sjónarmiðum Ust um þessa grein.



2.13
30. gr. Skilyrði varðandi aðbúnað villtra dýra í  dýragörðum.
Ráðuneytið er sammála sjónarmiðum Ust um þessa grein.

2.14
33. og 34. gr. Heimildir Matvælastofnunar ogskyldur umráðamanna og Þvingunarúrræði 
Ráðuneytið er sammála sjónarmiðum Ust um að alltaf beri að nota orðið umráðamaður, ástæða þess 
að orðið umsjónarmaður kemur fyrir einu sinni en þó vitaskuld í sömu merkingu er einfaldlega sú að 
hér er um orðalag að ræða ættað úr eldri lögum (lög nr. 15/1994, um dýravernd) og er óskað eftir að 
þetta verði leiðrétt í þinginu.

Ráðuneytið fær jafnframt ekki séð á hvern veg ábyrgð af kostnaði af vistun dýra verði gerð öllu 
skýrari en það sem er í lagafrumvarpinu. Ábyrgðin er ætíð eigandans og við vörslusviptingu myndast 
krafa á hendur honum.

2.15
Viðauki
Ráðuneytið setur sig ekki gegn sjónarmiðum Ust um þessa grein.

3. Umsögn frá Sýslumanninum í Borgarnesi.

3.1
Hlutverk lögreglu skv. lögunum.
Ráðuneytið áttar sig ekki alveg á hver sé meining fulltrúa Sýslumannsins í Borgarnesi f.h. 
embættisins (hér eftir kallaður álitsgjafi) í þessum kafla álits síns. Hlutverk lögreglu er ekki aukið 
nema að síður sé frá eldri lögum um sama efni og er löggæslunni ekki ætluð verk sem henni ekki ber 
að sinna. Enda er frumvarpið að þessu leyti unnið í fullu samráði við innanríkisráðuneytið. Í sumum 
nágrannalanda okkar er löggæsluyfirvöldum jafnvel ætluð meiri hlutdeild í dýravelferðaraðgerðum en 
hér er gert ráð fyrir. Að koma á fót einhvers konar dýralögreglu eða ígildi hennar, eins og skilja má í 
álitinu, með auknum valdheimildum til Mast telur ráðuneytið óhugsandi þó ekki væri að öðrum 
ástæðum en fjárhagslegum.

3.2
Réttarfarsleg álitamál.
Ráðuneytið skilur enn síður hvert álitsgjafi er að fara undir þessum lið en vegna þeirra ásakana, að 
ekki hafi verið leitað nægjanlega álits um þennan lið frumvarpsins, er minnt á eins og fyrr er fram 
komið að leitað var álits innanríkisráðuneytisins og einnig til þar til bærrar skrifstofu í 
forsætisráðuneytinu.

3.3
Atriði sem varðar kostnað lögreglu (og fu.Unu.stu. lögveðskrafna).
Þarna tekur álitsgjafi á vandamáli sem svo sannarlega er til staðar og snertir ekki bara lögregluna en 
það er að málsaðilinn sé ekki borgunarmaður fyrir þeim aðgerðum sem í þarf að ráðast. Ráðuneytið 
hefur þó engin frekari úrræði í málinu en þau sem þegar liggja fyrir í texta frumvarpsins.

3.4
Atriði sem varðar tæknileg framkvæmdaatriði inngripa sv. 34. gr. frumvarpsins
3.4.1 Framsal eignarréttar / leiga: Í 34. gr. lagafrumvarpsins segir, m.a.: „ ... er Matvælastofnun 
heimilt að gera kröfu um úrbætur, veita áminningu, leggja á dagsektir, fella niður opinberar greiðslur 
í landbúnaði, láta vinna úrbætur á kostnað aðila, takmarka eða stöðva starfsemi, leggja hald á tæki og 
tól, vörslusvipta umráðamann dýrum og aflífa dýr.“ Og á öðrum stað í sömu grein: „Matvælastofnun



telst vera umráðamaður dýra á meðan vörslusvipting stendur yfir ...“. Þessi ákvæði taka á því 
vandamáli sem álitsgjafi reifar hér, auk ákvæða í öðrum lögum, s.s. um sölu eða leigu lausafjár o.þ.h. 
Að setja inn það sem álitsgjafi kallar „lock-down“ ákvæði getur skapað meiri vandamál en leysir, t.d. 
í þeim tilvikum þegar erfiðleikar vegna of mikils fjölda eru komnir upp í dýrahaldi en ekki hefur þó 
komið til vörslusviptingar, getur sala eða leiga verið þáttur í lausn.
3.4.2 Pestir og bólusetning, garnaveikibæir: Hér reifar álitsgjafi alkunn vandamál sem þó hvergi 
draga úr ábyrgð eða skyldu Matvælastofnunar og löggæslunnar, þurfi til kasta hennar að koma, að 
grípa til viðeigandi aðgerða.
3.4.3 Merking dýra: Um þennan lið gildir hið sama og um liðinn á undan.
3.4.4 Fela dýr: Sama gildir og um liði 3.4.2 og 3, auk þess sem hér eru rakin brot sem augljóslega 
stríða gegn öðrum lögum og taka ber á skv. þeim.

3.5
Of flókið kerfi.
Álitsgjafi spyr hvort með þeim lögum sem hér eru til meðferðar sé verið að setja upp of flókið kerfi? 
Því er til að svara að það sem hann kallar „samvinnumeðferð“ rúmast hæglega innan þess kerfis sem 
hér er sett upp og er raunar iðulega beitt. Í einstaklega alvarlegum tilvikum er og verður heimilt skv. 
frumvarpinu þegar það er orðið að lögum að grípa til tafarlausra aðgerða. Í heildina séð eru í 
frumvarpinu lagðar til mun greinarbetri og skýrari leiðir en í gildandi lögum.

4. Umsögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Álit Sambands íslenskra sveitafélaga, hér eftir kallað sambandið, gefur ekki tilefni til nema almennra 
svara frá hendi ráðuneytisins, sem koma hér á eftir í sömu töluröð og í umsögn sambandsins frá 22. 
nóvember 2012:

1. Ráðuneytinu er kunn sú skoðun sambandsins að búfjáreftirlit o.þ.h. starfsemi eigi að vera á forræði 
viðkomandi atvinnugreinar. Þessi sjónarmið sambandsins hafa einfaldlega ekki fengið undirtektir og 
þar við situr.

2. Við markmiðssetningu endurskoðunar laga um dýravernd var ákveðið að samþætta hana 
endurskoðun laga um búfjárhald o.fl. Sú skoðun sambandsins að endurskoðun jarða- og ábúðarlaga 
ætti þar heima líka þótti ekki styðjast við næg heildarrök. Enda er kjarni jarða- og ábúðarlaga allt 
annar en hinna.

3. Ráðuneytið hefur hvergi dregið fjöður yfir þá staðreynd að ágreiningur er á milli sambandsins og 
ráðuneytisins um kostnaðaráhrif lagasetningarinnar. Ráðuneytið hefur gert hlutaðeigandi aðilum 
greinilega og að öllu leyti óvilhallt grein fyrir honum. Það er síðan ekki á valdssviði ráðuneytisins, 
heldur annars þar til valdbærs aðila að skera hér úr.

4. Ráðuneytið telur þvert á það sem sambandið heldur fram að fyrirliggjandi frumvarp skýri 
verkaskiptingu aðila um störf að velferð dýra og búfjárhaldi. Ráðuneytið telur þau verkefni sem ætluð 
eru á sviði sveitarfélaganna þegar frumvörpin verða orðin að lögum að öllu leyti eðlileg. Hefur sú 
skoðun ráðuneytisins verið skýrð fyrir sambandinu í viðræðum á milli aðila.

5. Ráðuneytið telur að nefnd sú sem frumvarpið samdi hafi orðið við þeim ákvæðum skipunarbréfs 
síns sem kvað á um að meta hvort setja eigi ákvæði um eyðingu meindýra í lögin. Fram hjá þessu 
ákvæði var ekki horft og er dapurlegt að sambandið skuli reyna að halda öðru fram. Ráðuneytið er 
jafnframt ósammála þeirri hugtakanotkun sambandsins að kalla íslenska refinn meindýr. Refurinn er 
villt spendýr í náttúru Íslands, hann er vissulega rándýr og getur sakir þess eðlis síns orðið að meini. 
Það er eigi að síður úti í hött að flokka hann sem meindýr. Sakir rándýrseðlisins m.a. þarf að halda 
stofnstærð refs í skefjum, á því taka önnur lög en þau sem um dýravelferð fjalla en þar eru hins vegar



almenn ákvæði sem gilda um veiðar (dráp) á ref. Minkur er önnur skepna sem nær væri að kalla 
meindýr; hann er til að mynda aðskotadýr í náttúru Íslands og hefur allt annað veiðiatferli en refurinn, 
þ.e. drápskvöt sem gengur mun lengra en þörfin til að ná að lifa af skapar. Um minkadráp er 
sérstaklega fjallað í lagafrumvarpinu (heimild til að beita ákveðnum aðferðum sem segja má að 
stangist á við meginstef laganna). Síðan eru í frumvarpinu almenn ákvæði sem snerta sem slík 
eyðingu eiginlegra meindýra. Sambandinu á jafnframt að vera ljóst að eyðing meindýra fer að miklu 
leyti fram á grunni laga á sviði hollustuhátta og mengunarvarna. Ráðuneytið átelur því þá viðleitni 
sambandsins að blanda ágreiningi við ríkisvaldið um fjárveitingar til eyðingar á ref og mink inn í 
þetta starf.

Ráðuneytið sér ekki ástæðu til að rekja eða svara sérstaklega öðrum atriðum í umsögn sambandsins 
að undanteknu því sem sambandið segir undir fyrirsögninni: „Samandregin afstaða“. En þar segir: 
„Með vísan til þess hvernig staðið hefur verið að vinnslu frumvarpanna, ágreinings um kostnaðarmat 
og óljósrar verkaskiptingar ríkis og sveitafélaga getur sambandið með engu móti stutt að frumvörp til 
laga um búfjárhald og um dýravelferð nái fram að ganga á yfirstandandi þingi.“ Um þetta vill 
ráðuneytið segja. Í fyrsta lagi skilur það ekki hvað sambandið eigi við með orðunum um „hvernig 
staðið hefur verið að vinnslu frumvarpanna“. Frumvarpið var samið af hópi sérfræðinga sem kölluðu 
fjölmarga aðila sér til ráðuneytis og í vinnsluferlinum var m.a haft fullt samráð við sambandið. Áður 
en ráðuneytið gekk endanlega frá frumvarpinu og sendi það til þinglegrar meðferðar var það sent í 
álitsumleitun til fjölmargra aðila og kynnt opinberlega (var öllum aðgengilegt á vefnum með opinni 
athugasemdaleið). Ráðuneytið lítur því svo á að téð ummæli sambandsins séu í hæsta máta ómakleg. Í 
öðru lagi er ágreiningur á milli aðila um kostnaðarmat öllum ljós og rækilega hefur verið gerð grein 
fyrir honum, bær úrskurðaraðili þar um er jafnframt til staðar. Þannig að ekki á þetta atriði að aftra 
framvindu málsins. Í þriðja lagi skal ítrekað að fyrirliggjandi frumvarp skilgreinir með skýrum hætti 
ábyrgðaraðild annars vegar ríkisins og hins vegar sveitarfélaga að þessum málum.

5. Umsögn frá Árna Stefáni Árnasyni lögfræðingi.

Ráðuneytið sér ekki ástæðu til að gefa álit á almennum inngangskafla umsagnar Árna en hann reifar 
þar atriði sem ekki er nokkur leið fyrir ráðuneytið að gefa álit á, þessi sjónarmið hans hljóta 
þingmenn að kynna sér sjálfir, allt eftir efnum og ástæðum. Hið sama gildir um athugsemdir Árna við 
einstök ákvæði enda hafa þær að inntaki að „berjast fyrir ákveðinni stefnu eða stefnubreytingu“, svo 
vitnað sé til tölvupósts frá ritara atvinnuveganefndar dags. 10. desember sl. Þingmenn hljóta því að 
kynna sér þennan hluta umsagnar Árna með sama hætti og hinn fyrri.


