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Athugasemdir við frumvarp til laga um velferð dýra, þingskjal 316 — 283. mál, 

frá Ólafi Jónssyni héraðsdýralækni NA-umdæmis.

Athugasemd við 11. gr. Leyfisskylda.

„Leyfi Matvælastofnunar þarf fyrir dýrahaldi og starfsemi sem er tilgreind í viðauka.
Ráðherra er enn fremur heimilt í reglugerð að kveða á um að annað dýrahald og önnur 
sambærileg
starfsemi og tilgreind er í viðauka sé leyfisskyld.“

Kostnaðarsamt og gífurlega vinnufrekt. Leggur aukna vinnu og álögur á þorra dýraeiganda sem 
eru með sín mál í lagi, en um leið nær ekki tilgangi sínum til að ná svo vel sé til þeirra sem ekki 
gera hlutina rétt. Dregur mátt úr framkvæmd þessara annars góðu laga og verið að leggja vinnu 
og kostnað í hluti sem skila mjög takmörkuðum árangri til að ná markmiðum þessara laga. 
Matvælastofnun þegar undirmönnuð, sérstaklega í dreifbýli, og því mun þetta aldrei ganga upp.

Leyfisskyldan á einungis að ná til þeirra sem stunda atvinnustarfsemi með dýr. Þar er ákveðið 
álag á dýrunum s.s. aðkoma ókunnugra, sala og kaup á dýrum og flutningur o.s.frv.. 
Tilkynningarskyldan er rík sbr. 8 gr. og spurning hvort megi skerpa á henna.

Nágrannlönd okkar s.s. Noregur eru að falla frá þessari leið.

Athugasemd við 20. gr.Aflífun.

Tel að eftirfarandi setning eigi skilyrðislaust að fara út.

„Óheimilt er að aflífa dýr með því að drekkja þeim, nema um sé að ræða gildruveiði minka 
sem hluta a f skipulögðum aðgerðum til að halda minkastofninum í skefjum. “

Hvers á minkurinn að gjalda ? Þetta ákvæði gengur þvert gegn anda og markmiðum þessara laga 
og inngangi þessarar greinar þar sem segir; „Dýr skulu aflífuð með skjótum og sársaukalausum 
hætti og eftir því sem unnt er án þess að önnur dýr verði þess vör. Forðast skal að valda dýrum 
óþarfa þjáningum eða hræðslu.“

Hér er verið að láta undan hagsmunaaðilum sem hafa komið fram með einfalda og ódýra lausn.
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Athugasemd við 33. gr.Heimildir Matvælastofnunar og skyldur umráðamanna.

„Matvælastofnun er heimilt að fara á hvern þann stað þar sem dýr eru haldin til að kanna 
aðstæður og aðbúnað þeirra og við beitingu þvingunarúrræða. Íþ v í felst meðal annars heimild 
til sýna- og myndatöku og skoðunar og ljósritunar gagna. Ekki er þó heimilt að fara í 
þessum tilgangi í íbúðarhús, útihús eða aðra þvílíka staði án samþykkis eiganda eða 
umráðamanns húsnæðisins nema að fengnum dómsúrskurði, sbr. þó 2. m gru

Tel að hér verði að fella út kröfuna að eigandi/umsjónarmaður geti karfist dómsúrskurðar. Þetta 
er alltof tímfrekt og kostnaðarsamt víða í strálbýlinu hér á landi. Hér geta tapast dagar áður en 
tekst að grípa til nauðsynlegra aðgerða og brotamaður gert ráðstafanir til að eyðileggja málið eða 
eyða sönnunargögnum. Langt að sækja til dómara og ekki alltaf forgangsverkefni þar á bæ þar 
sem þeir eru hlaðnir störfum.

Aðstoð lögreglu er nóg og svínvirkar. Það er óþarfi að það standi íbúðarhús í textanum , heldur 
gripahús eða aðrir íverustaðir þar sem talið er að dýr séu haldin eða geymd.

Athugasemd við 42. gr.er snýr að breytingu á öðrum lögum.

2. Lög nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, með síðari breytingum: 

b. 2. gr. laganna orðast svo:
„Dýralæknar og heilbrigðisstarfsmenn dýra skulu standa vörð um heilsu dýra í 
landinu, stuðla að bættu heilsufari og velferð þeirra, aukinni arðsemi búfjár og góðum 
aðbúnaði og meðferð dýrau

Tel að þetta eigi ekki heima hér, enda er þetta verkefni hagsmunaaðila sjálfra. Get ekki séð að 
þetta eigi að vera yfir höfuð í lagatexta. Aukin arðsemi og þauleldi geta líka skapað ýmis 
velferðarvandamál. Er gerð krafa um það í annars staðar í lögum t.d. að opinberir þjónustu- og 
eftirlitsaðilar t.d. með flugrekstri eigi að stuðla að aukinni arðsemi í flugi, svo dæmi séu tekin ? 
Þetta er markleysa og á að nota tækifærið til að henda þessu út.

Ólafur Jónsson

Héraðsdýralæknir NA-umdæmis 

Fulltrúi í Dýraverndarráði frá 1994 -2002
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