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Bfni : Umsögn um frumvarp til laga um velferð dvra. 283. mál.

Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) sendir hér með umsögn sina um frumvarp til laga 
um velferð dýra, 283. mál.

Stjórn SSA tekur undir markmið frumvarpsins eins og það kemur fyrir í 1. gr. „að stuðla 
að velferð dýra, þ.e. að þau séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, 
sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í Ijósi þess að dýr eru skyni gæddar verur“.

í þessu sambandi er nauðsynlegt að koma á framfæri nauðsyn þess að ríkið skapi þær 
aðstæður, að aðgengi að þjónustu dýralækna sé fullnægjandi um allt land. Nýlegar 
skipulagsbreytingar hafa að mati stjórnar SSA ekki tryggt þetta nægjanlega vel, Bændur og 
aðrir dýraeigendur hafa orðið þess áþreifanlega varir að erfiðara er að nálgast þessa 
nauðsynlegu þjónustu og mátti þó víða bæta.

Stjóm SSA gerir athugasemdir við eftirtaldar greinar:

7. gr. Hjálparskylda

í frumvarpi til laga um velferð dýra (283. mál) er í 7. gr. íjallað um hjálparskyldu í þeim 
tilfellum þegar dýr er sjúkt eða sært. Í 2. mgr. 7. gr. er tiltekið að sveitarfélag beri ábyrgð á 
því að gripið sé til aðgerða ef um er að ræða vilit eða hálfvillt dýr, og beri þá væntanlega af 
því kostnað. Stjóm SSA vill benda á að verði grein jjessi að lögum í núverandi mynd leggist 
þetta ákvæði mjög misþungt á sveitarfélög eftir landshlutum. Á starfsvæði SSA, auk raunar 
austasta hluta af starfsvæði SASS, eru búsvæði hreindýra og má því af fenginni reynslu búast 
við að kostnaður vegna hjálparskyldu við hreindýr muni vega mun þyngra en af öðrum 
villtum dýruni, bæði vegna stærðar dýranna og tíðni atvika. Sveitarfélögin sem slík njóta ekki 
tekna af veru hreindýra á svæðinu umfram aðra landeigendur og kostnaður sem hlytist af 
hjálparskyldunni yrði hreint viðbót við útgjöld þessara sveitarfélaga, langt umfram það sem 
önnur sveitarfélög munu þurfa að taka á sig. Stjórn SSA telur að eðlilegt sé að hjálparskylda 
samkvæmt ákvæðinu, a.m.k. er varðar villt dýr, sé skilgreind hjá þeirri stofnun rikisins sem 
fer með viðkomandi inálaflokk, t.a.m. hjá Umhverfisstofnun er varðar villt dýr og þar með 
hremdýrin. Auðvelt ætti að vera að skilgreina einhverskonar skyldu sveitarfélaga til að 
bregðast við og liðsinna þessum stofnunum við verkefnið, en þá gegn greiðslu kostnaðar.

33. gr. Heimildir Matvœlastofnunar og skyldur umráóamanna og 34. gr. Þvingunarúrrœöi

Stjóm SSA telur að 33. og 34. gr. þar sem kveðið er á um þvingunarúrræði ekki vera nægilega 
skýrt fram settar og telur að óvissa geti skapast um hlutverk Matvælastofnunar, lögreglu og 
sveitarfélaga í einstökum tilfellum og þá einnig um það hver beri kostnað vegna aðgerða. Að 
mati stjómar SSA virðist sem þvingunarúrræðum núgildandi laga um búfjárhald og dýravernd 
sé steypt saman í eina grein án þess að nægjanlega sé hugað að samhengi úrræða og skýrleika 
í framsetningu.
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