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Varðandi: frumvarp til laga um velferð dýra 
Þingskjal 316 - 283. mál

Undirrituð Dominique Plédel Jónsson, kt. 101248 2169, f.h. Slow Food samtakanna og sem formaður 
þeirra, vill gjarnan leyfa sér að koma eftirfarandi atriði á framfæri varðandi lagafrumvarpið um velferð 
dýra sem vísað er til hér að ofan.

Slow Food samtökin fagna frumvarpið um velferð dýra sem er mikil breyting í nálgun málefnisins frá því 
sem áður var, og lýsir hér með ánægju sinni með flest öll atriðin sem sýna mikil framför frá óskýrum 
atkvæðum og ófullnægjandi sem einkenna gildandi lög.

Slow Food samtökin vilja þó gjarnan benda á eftirfarandi atriði sem mættu vera skýrari í frumvarpinu:

1. Varðandi býflugur og meindýr
Í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að:

„Frumvarpið tekur einnig til býflugna þar sem þær eru ræktaðar til afurðaframleiðslu en skordýr 
falla almennt ekki undir lögin." 

sem er eðlilegt miðað við aukna starfsemi atvinnu- og áhugamanna sem hefur þróast undanfarin ár í 
býflugnarækt.

Ef meindýr eru tilgreind í öðrum lögum og reglugerðum, er lítið rætt þar um býflugur sem eru þar af 
leiðandi hvergi tilgreindar og leyfir það meindýraeyðum að auglýsa að þeir eyði býflugna- sem geitungabú 
(nokkrar auglýisngar voru áberandi s.l. sumar). Þessi atvinnugrein er ný á landinu og eðlilegt að það þurfi 
að efla fræðslu meindýraeyða jafnt sem almennings, sem er ekki tilgangur þessara laga, en velferð 
býflugna og býflugnabúa er algjörlega háð því að á þær verði ekki lítið sem meindýr.
Það má einnig skoða þetta í víðara samhengi og út fyrir býflugurnar, því skilgreining á meindýrum er 
hvergi fullnægjandi eða nákvæm í lagafrumvarpinu og getur það haft áhrif á ýmsar dýrategundir sem falla 
undir þetta lagafrumvarp.

Það væri þess vegna eðlilegt að í lagafrumvarpinu bætist svohljóðandi málsgrein i 3. gr. Skilgreiningar:

3. gr. Skilgreiningar 
(... )
10. Meindýr: Dýr sem valda „tjóni eða umtalsverðum ohreinindum" eins og tilgreint íreglugerð  

149/1989 um meindýraeyða . Býflugur eru ekki skilgreindar sem meindýr í  lögum þessum, heldur ekki 
kettir, refir eða minkar.
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2. Varðandi útivistartíma grasbita í beitalandi (V. Kafli - 13. gr.).

Það er einstaklega ánægjulegt að sérstakt og greinilegt ákvæði sé í frumvarpinu um að „útivist grastbita á 
beitalandi á sumrin" sé tryggt með lögum og ber að fagna því, ekki eingöngu vegna velferða grasbitanna 
en einnig vegna gæða afurða þeirra sem hefur sannast vera betri við beit á grasi þannig að í þessu tilfelli er 
ávinnungurinn mestur bæði fyrir dýr og menn.

Í athugasemdum við lagafrumvarpið er tekið fram að „Nefna má íþessu sambandi að ínúgildandi 
reglugerðum um aðbúnað nautgripa og hrossa eru ákvæði um lágmarksútivist eða beit þessara 
dýrategunda" .
Það væri eðlilegt, þar sem ákvæði um útivist grasbita að beitalandi er nú fært í lög, að lágmarkstími sem 
fylgdi þegar ákvæðið var í reglugerð, 8 vikur á sumrin, fylgi í lögunum líka og væri þá málsgreinin 
svohljóðandi:

V. KAFLI
Meðferð og meðhöndlun dýra.
13. gr.
Meðferð.
(...)
c. tryggja grasbítum útivist á beitilandi í  8 vikur á sumrin.

(Úr „Athugasemdum við lagafrumvarpið)
Ákvæði c-liðar felur ísé r  nýmæli, en þar er lagt til að skylt verði að tryggja grasbítum, þ.e. þeim  
dýrum sem fóðruð eru á grasi, aðgang að útivist á beitilandi á sumrin. M eð breyttum 
búskaparháttum hefur það fæ rst í  vöxt að grasbítar eru haldnir á húsi allan ársins hring, einkum 
nautgripir og hross að sumarlagi, en slíkt telst ekki samrýmast markmiðum þessa frumvarps með 
tilliti til eðlilegs atferlis þeirra. Nefna má íþessu sambandi að í  núgildandi reglugerðum um 
aðbúnað nautgripa og hrossa eru ákvæði um lágmarksútivist eða beit þessara dýrategunda.

3. Varðandi svínarækt og meðferð grísa
Í 15. gr. lagafrumvarpsins er tekið fyrir meðferð gríslinga sem var mjög gagnrýnt í þeim umræðum sem 
hafa átt sér stað s.l. 2 ár, á málþingum jafnt sem í fjölmiðlum, um að þeir skyldu vera geldir án deyfinga. 
Boðið er uppá að nota verkjalyf - en skýr ákvæði þarf að vera í lögunum um að bannað sé að gelda án 
deyfinga, þar sem þægindi fyrir manninn eiga að víkja fyrir velferð dýranna. Lagt er til að bæta einu liði við 
14. gr. :

14. gr.
Sérstakt bann.
Bannað er að:
(... )
g. misbjóða dýrum á annan sambærilegan hátt.
h. gelda og halaklippa grislinga án deyfinga. 

og að eftirfarandi ákvæði í 15. gr. sé tekin út:
Við sársaukafulla aðgerð eða meðhöndlun skal ávallt deyfa eða svæfa dýr og veita því 
verkjastillandi meðhöndlun, nema við eyrnamörkun lamba og kiðlinga og geldingar grísa yngri en 
vikugamalla. Við geldingu grísa skal þó ávallt beita verkjast illandi lyfjagjöf.
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4. Varðandi minkinn
Það vekur furðu að minkurinn, eins og hann getur verið mikill skaðvaldur en er líka það dýr (sunddýr) sem 
lífir sem lengst í vatni, skyldi vera eina dýrið sem má drepa með því að drekkja. Þetta samræmist illa 
ákvæði 20. gr. og er í mótsögn við það að: „Dýr skulu aflífuð m eðskjótum  og sársaukalausum hætti og 
eftir þvísem  unnt er án þess að önnur dýr verði þess vör. Forðast skal að valda dýrum óþarfa þjáningum  
eða hræðslu".
Við leggjum til að 20. greininni verður breytt og hljómi þannig:

20. gr. aflífun
(...) Óheimilt er að aflífa dýr með því að drekkja þeim nema um sé að ræða g ildruveiði minka 
sem hluta af skipulögðum aðgerðum til að halda minkastofninum í skefjum .
(...)

Við þökkum fyrirfram veitt athygli og vonum að athugasemdir okkar verða teknar til greina.

Virðingarfyllst,

Dominique Plédel Jónsson

Formaður Slow Food í Reykjavík
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