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Almenn umsögn:

Frumvarpið er að mörgu leiti gott framfaraskref í átt að betri dýravelferð, en þar er líka annað 
miður gott og sumt er hreint út sagt skammarlegt!

Drekkingar á minkum, ásamt deyfingarlausar geldingar á grísum! Hvers konar 
dýravelferðar lög eru það sem leyfa slíka meðferð!!? Frumvarpið segir okkur í stórum dráttum 
að við eigum að vera góð við dýr og að við megum ekki meiða þau, nema að þau séu okkur til 
ama, eða ef það sé of erfitt eða of dýrt að gera annað!

Athugasemdir við einstakar greinar:

V. KAFLI
Meðferð og meðhöndlun dýra.

15. gr.
Aðgerðir og meðhöndlun.

Varðar eftirfarandi:
„ 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.“

Umsögn:
Við mannfólkið mundum ekki gangast sjálfviljug undir hnífinn að undangenginni 
verkjastillandi meðhöndlun með íbufen, panodil eða sambærlilegum lyfjum.

Gelding er sársaukafull aðgerð hjá öllum dýrum. Engar rannsóknir styðja að sársaukaskyn 
ungra dýra sé eitthvað minna eða skertara en hjá eldri dýrum. Í dag er komin raunhæfur 
valmöguleiki við þessar hefðbundnu geldingar, með tilkomu „lyfjageldinga".

Af þessum sökum skal fella út síðasta liðinn í umræddum teksta (þ.e. og geldingar grísa 
yngri en vikugamalla.).



20. gr.
Aflífun.

Varðar eftirfarandi hluta úr þessum kafla.:
....„Óheimilt er að aflífa dýr m eðþvíað drekkjaþeim, nema um sé að ræðagildruveiði minka 
sem hluta a f skipulögðum aðgerðum til að halda minkastofninum í skefjum“

Umsögn:
Oft heyrir maður þá mítu að druknun sé ekki slæmur dauðdagi. Það er hinsvegar ekki raunin 
hjá þessum dýrum. Minkar eru dýr sem hafa mikla köfunarhæfni. Þegar þessum dýrum er 
drekkt í gildrum, þá tekur við langt dauðastríð hjá þeim. Þetta þýðir að dýrið upplifir sömu 
angist og örvæntingu og maðurinn mundi gera við sömu aðstæður.

Auk þess er staðreyndin sú að minnkum finnst jafn hræðilegt að láta drekkja sér og öðrum 
dýrum. Nýverið var dæmt í máli hérlendis, þar sem maður drekti hundi og fékk hann dóm 
fyrir. Á sama tíma eru menn að drekja minkum í tuga, jafnvel hundruða tali og fá klapp á 
bakið fyrir! Af hverju er þetta í lagi? Á þetta yfrir höfuð eftir að standast lög þegar ný lög líta 
dagsins ljós? Verður hægt að dæma einn mann fyrir að drekkja dýri af því að dýrið var 
gæludýr, þegar þeim næsta er hampað fyrir sama verknað af því að dýrið var minkur?

Undirrituð sér og skilur þörfina á því að halda verði minkastofninum í skefjun. Áhrif 
minkaveiða til fækkunar á stofninum eru hinsvegar umdeild. Sbr. umfjöllun Rannveigar 
Magnúsdóttir hjá Nátturústofu Vesturlands, í fréttum stöðvar 2, 24.feb. 2012. Þar segir hún 
m.a. að eitt hafi verið töluverðum fjármunum til veiða á mink, en að veiðarnar séu ekki að 
skila þeim árangri sem var vonað! Ef veiðarnar eru ekki að skila þeim árangri sem vonast var 
eftir, hví ætti þá að halda áfram að leyfa þessa aðferð?

Af þessum sökum þykir augljóst að fella skal síðasti hluti ofangreindrar setningar út, þ.e. 
...nema um sé að ræða gildruveiði minka sem hluta a f skipulögðum aðgerðum tilað halda 
minkastofninum í skefjum.íí
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