
Alþingi 
Erindi nr. Þ 141/596 

komudagur 19.11.2012

Reykjavík, 17.11.2012. 

Athugasemdir frá Kattavinafélagi Íslands við Frumvarp til laga um dýravelferð 
sem lagt er fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012- 2013:

Stjórn Kattavinafélags Íslands lýsir yfir ánægju með að nú standi til að bæta lög um dýravelferð á Íslandi.

Í megin dráttum er stjórn félagsins ánægð með það frumvarp sem nú er til kynningar og telur að í frumvarpinu sé mjög 
margt til bóta. Stjórnin vill þó koma á framfæri athugasemdum við nokkrar greinar frumvarpsins í von um ný lög nái enn 
betur að tryggja velferð allra katta, sem og annarra dýra.

Meðfylgjandi athugasemdir eru fyrst og fremst gerðar með hagsmuni katta í huga og út frá fenginni reynslu 
Kattavinafélags Íslands við að bjarga heimilislausum köttum í rúm 36 ár, þar af yfir 21 ár í athvarfinu í Kattholti.

Athugasemdir: 

3. gr. Skilgreiningar
Kattavinafélag Íslands telur mikið framfaraskref að í lögum verði skilgreining á „Hálfvilltum dýrum".

Á Íslandi er allt of margir kettir heimilislausir eða kettir sem hafa lagst út, kettir sem oft eru kallaðir „Feral cats“ erlendis.
Við fögnum að litið verið á alla ómerkta ketti sem slíka og vonumst til að með tímanum hafi þessi lög þau áhrif að allir kettir 
á landinu verði merktir heimiliskettir.

7. gr. Hjálparskylda
Kattavinafélag Íslands leggur til að í 1. málsgrein 7. greinar verði bætt inn að ákvæðið um hjálparskyldu eigi líka við 

um dýr sem villst hafa frá umráðamanni sínum, svo skýrt sé að fólki beri að hjálpa öllum köttum á flækingi, hvort sem um 
er að ræða heimilislausa ketti eða ketti sem villst hafa að heiman. Teljum við afar mikilvægt að bæta þessu við vegna þess 
mismunandi skilnings sem ríkir í dag á hver beri ábyrgð á að aðstoða heimilislausa ketti sem og ketti sem hafa villst frá 
umráðamanni sínum. Málsgreinin væri skýrari ef hún hljóðaði á þessa vegu:

„Sá sem verður var við eða má ætla að dýr sé sjúkt, sært, í sjálfheldu, hafi villst frá  umráðamanni sínum eða sé bjargarlaust 
að öðru leyti ber að veita því umönnun eftir föngum ".

Með þessari viðbót við lögin væri skýrt að öllum ber að sinna köttum (og öðrum gælu- og hálfvilltum dýrum) á flækingi, 
það er þá skýrt í lögunum að það er borgarleg skylda að sinna öllum dýrum sem þurfa á hjálp að halda þó svo dýrið sé 
hvorki veikt né bjargarlaust. Það þarf líka að aðstoða heilbrigð gæludýr sem eru á vergangi.

Það er mikilvægt sem fram kemur í lok 7. greinar hver á að bera kostnað sem hlýst a f  því að liðsinna dýri sem þarf hjálp, 
því sumir óttast að lenda í því að sitja uppi með kostnað ef þeir hjálpa veikum eða slösuðum ketti sem þeir finna og koma til 
dýralæknis, eða komi flækingsketti í Kattholt svo dæmi séu tekið.

13. gr. Meðferð
Við þann lista sem í þessari grein má finna um hvað þurfi til að dýr fái góða ummönnun þarf að bæta að umráðamaður 

gæludýra tryggi þeim húsaskjól eða athvarf við hæfi.
g. tryggja gæludýrum húsaskjól eða athvarf við hæfi.

15. gr. Aðgerðir og meðhöndlun
Stjórn Kattavinafélags Íslands mótmælir að sett verði í lög að heimilt verði að gera aðgerð á dýrum svo sem að klippa 

a f  þeim skott eða gelda, sama hve gömul þau eru, án þess að dýrið sé deyft. Slíkt getur ekki flokkast sem dýravelferð, en 
lögum þessum er ætlað að tryggja dýrum á öllum aldri velferð.

21. gr. Merkingar og skráningarskylda
Stjórn Kattavinafélags Íslands fagnar því að í lög verði sett skylda til að einstaklingmerkja dýr og jafnframt hver ber 

ábyrgð á að halda gagnagrunn um skáningu einstaklingsmerktra dýra.

Einstaklingsmerkingar, hvort sem það eru örmerki, eyrnamerki (húðflúr) eða aðrar merkingar skila takmökuðum árangri e f  ekki 
eru til aðgengilegur gagnagrunnar sem hægt er að sækja í upplýsingar um merkt dýr. Í dag nýtast merkingar oft ekki til að koma 
köttum til síns heima því merkingar þeirra finnast ekki í skrám um merkt dýr. Því þurfa reglurnar að vera skýrar og mikilvægt 

að samræmdur gagnagrunnur með merkingum allra katta verði aðgengilegur sem allra fyrst.

Þá þarf að mati félagsins að taka harðar á því hver getur breytt einstaklingsmerki án samráðs við löglega skráðan eiganda, en dæmi um slíkt kom upp í 
sumar.

22. gr. Slepping dýra út í náttúruna
Kattavinafélag Íslands fagnar að bannað sé að sleppa dýrum út í náttúruna og að skýrt sé hver ber ábyrgð á að 

handsama dýr sem líði fyrir umhirðu- eða skjólleysi og telur að með þessu auk ákvæða í 23. grein sé skýrt hver beri ábyrgð á 
að koma flækingsköttum til bjargar.

Í dag túlka mörg sveitarfélög dýraverndarlögin heimilislausum köttum í óhag. Í mörgum sveitarfélögum er lítið sem ekkert gert 
til að fanga flækingsketti, enda fylgir það því kostnaður og hætta á að í skjóli sparnaðar verði flækingskettir látnir afskiptalausir.

23. gr. Handsömun dýra
Kattavinafélag Íslands fagnar því að hér verður tilgreint hver ber skyldur gagnvart dýrum sem strjúka frá



umráðamönnum sínum, því 10. grein núverandi laga tekur ekki á um hver skuli axla þá ábyrgð sem skilgreind er í lögunum 
ef umráðamaður dýrsins finnst ekki.

E f ómerktir kettir verða skilgreindir sem hálf villt dýr, þá verðu með nýjum lögum mjög mikil breyting á réttindum og lífslíkum 
ómerktra katta. Í dag er gert ráð fyrir að þeim sé tryggt athvarf í 7 daga og reynt að finna þeim varanleg heimili. Reynsla 

Kattavinafélags Íslands er að því miður dugar sá tími sjaldnast til að koma köttum á heimili. Oft eru kettir veikir eða illa til reika 
þegar þeir finnast og þarf því lengri tíma en viku til að koma þeim til heilsu og finna þeim heimili.

E f þessi tími verður styttur í tvo daga er ljóst að möguleikar þessara ómerktu katta til nýs lífs sem heimiliskettir verða litlir 
sem engir. Það er með öllu óásættanlegt að þessum köttum verði ekki gefið tækifæri til að komast á heimili, þá sem merktum 
gæludýrum (heimilisköttum). Við ítrekum að það er óraunhæft að hægt sé að finna köttum nýtt heimili á tveimur dögum
og lítum við því ákvæðið um að hálfvilltum dýrum sé aðeins tryggðir tveir sólahringar sem stórt skref afturábak í  dýravelferð. Þessi skoðun er byggð 

a f  nær fjögurra áratuga reynslu Kattavinafélags Íslands a f  því að bjarga heimilislausum köttum.

Að öðru leyti styðjum við markmið laganna um að allir kettir verði merktir og einnig styðjum við þann mismun sem gerður 
verður á merktum og ómerktum dýrum. Við teljum að sá sem tekur að sér kött og merki hann ekki, eigi ekki að hafa tilkall 
til að fá hann aftur og styðjum að það verði á ábyrgð sveitarfélags (eða þeir sem sveitafélagið felur að framkvæma ábyrgð þeirra 
samkvæmt lögunum ) að úrskurða hvort það sé dýrinu til hagsbóta að fara aftur á það heimili sem það flæktist frá, ómerkt.

Við ítrekum að Kattavinafélag Íslands styður markmiðið um að öll gæludýr séu merkt, en mótmælum harðlega þessum 
stutta tíma sem ómerktum dýrum skal tryggt líf samkvæmt drögum að nýjum lögum um dýravelferð.

E f tveir dagar þykja duga fyrir önnur hálfvillt dýr en ómerkta ketti, þá getum við ekki sett okkur upp á móti því að þeim sé ekki 
tryggt í lögum lengri frestur, en förum fram á að köttum sé að lágmarki tryggðir þeir 7 dagar sem þeir þó njóta samkvæmt 

núverandi lögum.

Það má gera með því að breyta einni setningu og hafa hana svona:
„Eftir tvo daga frá  handsömun er sveitarfélagi heimilt að ráðstafa hálfvilltu dýri til nýs eiganda, seljaþað gegn 

áföllnum kostnaði eða e f  ekki hefur tekið að finnaþví nýjan eiganda eftir sjö daga að aflífa án bóta".

Stjórn Kattavinafélags Íslands gerir ekki athugasemdir við fleiri greinar nýs frumvarps um dýravelferð, en veltir fyrir 
sér hvort þessi nýju lög kveði nægilega skýrt á um að setja megi kattaeigendum skorður, þ.e. að hægt verði að setja í reglugerðir 
ráðherra eða samþykktir sveitafélaga að bannað sé að láta ógelta ketti ganga lausa.

Offjölgun heimilislausra katta er stórt vandamál og eru hundruðir katta aflífaðir árlega því enginn vill veita þeim heimili.
Slíkt ástand er engan veginn ásættanlegt og þurfa lög um dýravelferð að tryggja að hægt sé að setja óábyrgum kattaeigendum 
sem taka þátt í þessari offjölgun skorður og skikka þá til að gera ketti sem ganga lausir ófrjóa en annars megi svipta þá leyfi til 

kattahalds.

Stjórn Kattavinafélags Íslands óskar þess að tillit verði tekið til þessara athugasemda og vonar að ný og betri lög um dýravelferð 
verði að lögum sem allra fyrst.

Virðingarfyllst,

f.h. stjórnar Kattavinafélags Íslands,

Anna Kristine Magnúsdóttir 
formaður Kattavinafélags Íslands 
kt. 070353-7099 
netfang: annakm@mi.is 
símar 561 7531 og 695 851

Athugasemd: Undirritaður formaður bað jafnframt lögfræðing Kattavinafélagsins, Árna Stefán 
Árnason, að senda ykkur sína álitsgerð og bið ég ykkur vinsamlega að taka tillit til hans 
athugasemda hvað kattahald varðar.

Ólöf Loftsdóttir, varaformaður
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