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Hér koma nokkrar athugasemdir varðandi frumvarp til laga um velferð dýra.
Því miður gafst okkur ekki góður tími til skoðunar málsins. En þó koma hér nokkrar athugasemdir.

10 gr. Ómheimilt er að selja, gefa eða afhenda dýr einstaklingi sem ástæða er til að ætla að hafi ekki 
aðbúnað.......

Ekki er gjörlegt að setja þá skyldu á seljendur dýra að þeir kanni bakgrunn og afli sér 
persónuupplýsinga um hvern þann sem hyggst kaupa dýr. Umtalsverð sala lífdýra fer til aðila erlendis 
auk þess sem spurning er hvort lagasetning af þessu tagi standist lög um persónuvernd.

11. gr Leyfisskylda
Óheimilt er að hefja leyfisskylda starfsemi áður en leyfi hefur verið veitt.....

Er þá öll sú starfsemi sem þegar er starfrækt undanþegin? Svo virðist að með nýjum lögum sé 
landbúnaðaður ekki undanþeginn. Gefur MAST þá út lista um þá aðila sem þegar eru starfandi og 
ekki þurfa að sækja um leyfi samkvæmt "Ákvæði til bráðabirgða"?

Leyfi byggist á úttekt húsakosts, búnaðar og þekkingar.....

Hvaða þekkingarkröfur eru gerðar? Mat á þekkingu, prófgráður, reynsla,hver metur???

13 gr.
a: sjá til þess að þörfum dýranna sé sinnt að jafnaði einu sinni á dag, þetta gildir þó ekki um dýr í 
sumarhögum.

Teljum að hér sé þröngt sniðið, búfé er á afrétti og víðlendum högum fram á haust, veður og 
aðstæður hindra því oft á tíðum daglegt eftirlit. Ekki er gott að setja í lög ákvæði sem ekki er unnt að 
framfylgja.

23 gr.
Handsömun dýra:
...ef umráðamaður finnst ekki innan tveggja vikna er sveitarfélaginu heimilt...

Kveða þarf vel á um auglýsinga skyldu sveitarfélaga á óskilagripum.

...Eftir tvo sólarhinga frá handsömun er sveitarfélagi heimilt að ráðstafa hálfviltu d ý ri.....
:Hálfvilt dýr - ómerkt dýr.
Vegna vinnu okkar við útflutning hrossa höfum við orðið vör við að töluvert er um það að í dýrum 
sem sannarlega hafi verið örmerkt að merki hætti að svara og/eða finnist ekki við aflestur. Þetta 
hefur einnig komið fyrir í okkar eigin stóði, hross sem sannarlega voru örmerkt og frostmerkt með 
merki okkar bús. Í nokkrum tilfellum hefur örmerki hætt að svara (eftir mislangan tíma). Það er því 
spurning hvort þarna þurfi að fara varlegar í sakirnar.

34 gr.
...Dagsekti, að frádregnum kostnaði við álagningu og innheimtu, renna í ríkissjóð og má innheimta 
með fjárnámi án undangengis dóms eða sáttar.



Er ekki óeðlilegt að hefja fjárnám án undangengis dóms eða tilrauna til sátta ?

Í eldri lögum segir í 8. gr. Ökumenn skulu sýna dýrum.......
Sú grein virðist felld niður en etv. er ástæða til þess að hafa inni grein sem kveður á um að 
stjórnendur vélknúinna ökutækja taki tillit til dýra. Gæti vel fallið undir V. Kafla 13. gr um meðferð og 
meðhöndlun dýra.
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