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Umsögn og athugasemdir um frumvarp til laga um velferð dýra

Velbú - samtök um velferð búdýra hafa fylgst náið með framgangi frumvarps til 
laga um velferð dýra og við erum ánægð með útkomuna. Við fögnum því að 
stjórnsýsla í málaflokknum einfaldist og færist öll undir eitt ráðuneyti og eina 
stofnun. Við erum einnig mjög ánægð með kaflann um viðurlög.

Eitt af því sem við erum sérstaklega ánægð með er að í 13. grein c lið er 
grasbítum tryggð útivist á beitilandi á sumrin og leggjum við mikla áherslu á að 
þessu ákvæði verði ekki breytt.

Við sjáum fram á að almennt verði málefnum dýra betur borgið taki þessi lög 
gildi. Þó gerum við athugasemdir við eftirfarandi greinar:

Í 15. grein er getið þess að klipping á skotti og gelding grísa yngri en vikugamalla 
sé leyfileg samfara verkjastillandi lyfjagjöf. Við tökum undir kröfu 
Dýralæknafélags Íslands og Dýraverndarráðs þess efnis að öll dýr eigi rétt á 
deyfingu við sársaukafullar aðgerðir og að verkjastilling geti ekki komið þar í 
staðin.

Einnig leggjum við áherslu á að við þá vinnu sem fyrir höndum er við myndun 
reglugerða verði lögð áhersla á anda laganna til verndar dýrum.
Sérstaklega viljum við benda á að reglugerð um flutning dýra til slátrunar er 
úrelt og ábótavant hvað varðar velferð dýranna en mörg atvik undanfarin 
misseri hafa sýnt það.

Að lokum viljum við taka undir áhyggjur Dýraverndarsambands Íslands hvað 
varðar 20. gr. um aflífun dýra þar sem drekking dýra er bönnuð en minkar eru 
undanskildir. Við teljum það ekki samrýmast markmiði laganna að undanskilja 
eina dýrategund með þessum hætti.

Velbú fagnar tilkomu þessa frumvarps og munum við fylgjast með framvindu 
þess í þinginu.
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