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Með vísun til 1. mgr. 28. gr. þingskaparlaga nr. 55/1991, sbr. Reglur um meðferð erinda til 
þingnefhda (Samþykktar á fimdi forsætisnefiidar 5. desember 1994, breytt 28. nóvember 
2011.), óskar embætti Sýslumannsins í Borgamesi eftir að fá að koma að eftirfarandi umsögn 
við Frumvarp til laga um velferð dýra (heildarlög), þingskjal 316, 283. mál á 141. 
löggjafarþingi 2012-2013.

Umsögnin varðar fimm meginatriði:

1) Hlutverk lögreglu skv. lögunum
2) Réttarfarsleg álitamál
3) Atriði sem varðar kostnað (og fullnustu lögveðkrafna)
4) Atriði sem varða tæknileg framkvæmdaratriði inngripa skv. 34. gr. frumvarpsins
5) Of flókið kerfi

1. Hlutverk lögreglu skv. lögunum.

Á lögreglu er minnst berum orðum í Qórum greinum frumvarpsins, nánar til tekið í 7., 8. 33. 
og 34. grein. Jafhfiamt er lítilega minnst á ákæruvaldið í einni grein; 37. grein.

Hvað varðar 37. grein mun verður fjallað um hana í kafla 2. í umsögninni (réttarfarsleg 
álitamál).



Hvað viðvíkur 7. og 8. gr. og 33. og 34. gr. er það mat embættis Sýslumannsins í Borgamesi, 
eftir að hafa fengist við raunverulegt vörslusviptingarmál skv. 16. gr. núgildandi laga nr. 
103/2002 um búfjárhald o.fl., að á bak við þá hugmynd að lögregla eigi að hafa sérstaka 
aðkomu að málum samkvæmt lögunum liggi bæði röng hugsun og vanþekking á störfum og 
hlutverki lögreglunnar.

Það er ekki kjamahlutverk lögreglunnar að smala dýrum eða meðhöndla dýr. Slíkt er bæði 
tímafrekt og mannaflafrekt, og kallar á að þeir sem það annast hafi þekkingu og reynslu af 
meðhöndlun dýra. Lögreglumenn hafa fæstir mikla reynslu af meðferð dýra og það er ekki 
hluti af námsefhi þeirra í lögregluskólanum.

Þá hefiar lögreglan með höndum önnur störf, eiginleg lögreglustörf, sem henni ber að sinna. 
Em það margvísleg viðbragðs- og útkallsstörf, rannsóknarstörf og vaidbeiting innan þeirra 
valdheimilda sem lögreglan hefur skv. lögreglulögum og lögum um meðferð sakamála. 
Skipulag vakta lögreglunnar og mönnun þeirra miðast við þau störf.

r

I 7. gr. er mælt fyrir um að lögregla bregðist við tilkynningum um dýr í sjálfheldu eða 
bjargarlaus. Ennfremur er gert ráð fyrir að lögreglan kalli til dýralækni, ef hún telur ástæðu til 
(Þeim sem verður var við eða má ætla að dýr sé sjúkt, sært, í sjálfheldu eða bjargarlaust að öðru leyti ber að veita 
því umönnun eftir föngum. Sé umráðamaður ekki til staðar skal tilkynna atvikið til lögreglu sem kallar til 
dýralækni meti hún það svo að ástæða sé til).

Hvað þetta varðar vill embætti vort benda á að það er ekki og á ekki að vera sjáifgefið að 
lögregla sé kölluð út vegna dýra. Útköll geta faiið í sér kostnað fyrir embættin, bæði í akstri 
og mannahaldi. Þegar lögreglan síðan kemur á staðinn er hennar hlutverk í raun ekki annað 
en það að kalla til dýralækni. Með öðrum orðum; lögreglunni er ætlað að keyra, kannski tugi 
eða jafhvel hundmði kílómetra, til þess eins að hringja á dýralækni. Embætti vort telur að 
slíkar tilfæringar hafa engan tilgang í sjálfu sér. Miklu nær væri að mælt sé fyrir um að 
dýratilkynningar fari til Matvælastofiiunar, og að hún kalli þá eftir atvikum á dýralækni.

Ennfremur vill embættið benda á að lögreglan er ekki sérfróð um dýraheilbrigði. Hún hefur 
því hreinlega ekki forsendur til að meta hvort kalla þarf á dýralækni eða ekki.

Þá er ekki tekið fram hver eigi að bera kostnaðinn af því að dýralæknir sé kallaður út. Að 
mati embættis vors kemur ekki til greina að lögreglan, sem er nú þegar fjársvelt, verði látin 
bera kostnaðinn af því. Þannig að ef ákvæði 7. gr. verður látið standa í núverandi mynd þyrfti 
að bæta við ákvæði um að kostnaður af björgunaraðgerðum eða dýralæknisaðgerðum skv. 7. 
gr. falli á Matvælastofiiun.

r

I 8. gr. er mælt fyrir um tilkynningarskyldu og að hægt sé að senda lögreglu tilkynningar um 
brot á lögunum. Embætti vort telur að réttara væri ef mælt væri fyrir um að Matvælastofiiun 
ein myndi sjá um móttöku slíkra tilkynninga. Með því væri minnkuð hætta á misskilningi og 
tvíverknaði.
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í 2. mgr. 33. gr. er lögreglunni falið það verkefni að taka dýr úr vörsiu eiganda eða 
umráðamanns. Sama hlutverk er falið lögreglu í 4. mgr. 34. gr. (“... og sér lögregla um framkvæmd 
hennar. ...”)  Og í 8. mgr. 34. gr. (“...skal framkvæmd með aðstoð lögreglu og ber Iögreglan ábyrgð á þeim 
aðgerðum ...”) er nánari útfærsla á reglunum að finna. Þá er í 5. mgr. 34. gr. mælt fyrir um 
samvinnu og samráð við lögreglu (án þess þó að nokkuð sé skýrt eða skilgreint hvað átt sé við 
með því).

Hvað viðvíkur ákvörðun um vörslusviptingu er eðlilegast og réttast að hún sé í höndum 
þeirrar stofiiunar sem hefor yfir að ráða fagfólki á sviði dýralíffræði, það er að segja 
Matvælastofiiun. Er og gert ráð fyrir því í 4. mgr. 34. gr. (“ ...Matvælastofeun er heimilt að taka 
ákvörðun um að vörslusvipta umráðamann dýrum ...”), og er það vissulega framför frá 16. gr. 
núgildandi laga nr. 103/2002 um búljárhald o.fl.

Hins vegar er það, sem síðan segir í ákvæðinu, að lögregla eigi að framkvæma vörslutökuna, 
hvorki rétt né eðlilegt.

Til einföldunar vill undirritaður skipta dýrum sem undir lögin falla gróflega upp í þrjá flokka:

a) Hefðbundin íslensk búskapardýr sem geta verið úti um lengri tíma og þurfa ekki
sérhæft húsnæði eða sérhæfl fóður. Undir þetta falla t.d. kindur og hestar, og
hugsanlega geitur. Þessi dýr eru oftar en ekki úti undir beru lofti, og þá laus í haga. 
Hvað sauðfé varðar þá er það aðallega árstíðarbundið (úti frá sauðburði til inntöku að 
vetri), en varðandi hross þá þekkist að s.k. útigangshross geti verið úti allt árið. Við 
aðgerðir skv. 34. gr. gagnvart þessum dýrum getur þarf að smala þeim, jafiivel á 
stórum svæðum.

b) Óhefðbundin búskapardýr sem geta alls ekki verið úti um lengri tíma og þurfa 
sérhæft húsnæði og sérhæfit fóður. Undir þetta falla t.d. svín, kjúklingar og loðdýr. 
Þessi dýr eru nánast aldrei undir beru lofti. Við aðgerðir skv. 34. gr. á að vera hægt að 
finna þau í sérhæfðum húsum.

c) Hefðbundin íslensk búskapardýr sem geta illa verið úti um lengri tíma og þurfa að 
töluverðu leyti sérhæflt húsnæði og sérhæft fóður. Undir þetta falla t.d. kýr. Þessi dýr 
eru stundum undir beru lofti eftir árstíðum, en sjaldnast svo laus að ekki sé hægt að 
finna þau og smala þeim saman. Við aðgerðir skv. 34. gr. á því oftar en ekki að vera 
hægt að finna þau í sérhæfðum húsum, eða á þeim lögbýlum sem þau tilheyra.

Hvað varðar þau dýr sem getur þurft að smala, svo sem sauðfé og hross, þá bera að taka fram 
að lögreglumenn eru ekki smalar. Þjálfun lögreglumanna felur ekki í sér þjálfun við að smala 
búfé. Þá eru þeir sjaldnast búnir þeim hjálpartækjum sem til þarf, svo sem þjálfuðum 
smalahundum, hrossum, ijórhjólum, flugvélum, og öðru því sem notað er í nútíma smölun. 
Þá getur og valdið sérstökum vandræðum ef á skortir girðingar og aðhald til að ná dýrunum.

Og hvað varðar önnur dýr, svo sem kýr, svín, kjúklinga og loðdýr, sem flest eru innanhúss, þá 
er það svo að flest þeirra eru mjög vandmeðfarin. Það er ekki hluti af þjálfun lögreglumanna 
að læra hvemig á að reka svín eða meðhöndla kjúklinga.



Þá ber að vekja athygli á sérstakri hættu sem skapast getur af því ef óvanir reyna að 
meðhöndla fullorðna nautgripi. En vitað er, að jafiivel þótt einstakir gripir séu ef til vill ekki 
mannýgir, þá geta öll dýr brugðist við áreiti með óvæntum hætti. Fullorðnir nautgripir eru 
það stórir, þungir og kraftmiklir, að það getur sett þá sem meðhöndla þá og aðra viðstadda í 
hættu ef þeir tryllast óvænt. Og mannýga nautgripi á enginn að nálgast sem ekki hefur 
þekkinguá nautgripum.

Af þeim sökum er eðlilegt að það séu menn sem reynslu og þekkingu hafa af meðhöndlun 
dýra, sem vörslusviptinguna annast. Og að það sé gert undir stjóm fagstofhunar með 
þekkingu á málaflokknum; Matvælastofhunar.

Jafiiframt þá myndi það tryggja mönnun vörslutökunnar ef Matvælastofhun hefði yfir að ráða 
starfsmönnum (n.k. trúnaðarmönnum stofnunarinnar), sem færu eftir þeirra starfsfyrirmælum 
við vörslutökuna. En embætti vort hefur einmitt reynslu af því að þegar um er að ræða 
vörslusviptingarmál skv. 16. gr. laga 103/2002, að ekki fáist mannskapur til verksins. Þegar 
mönnum var sagt á hvaða bæ vörslutakan átti að fara fram þá einfaldlega neituðu menn, sem 
áður höfðu sagt að þeir væru tilbúnir, að koma að verkinu.

Þá veldur það og vanda í framkvæmd að reglur um ábyrgð eru óskýrar.

Hin almenna regla stjómsýsluréttarins er sú að sá beri ábyrgð á ákvörðun sem hana tekur. í 
8. mgr. 34. gr. frumvarpsins er hins vegar þessa reglu að finna:

Vörslusvipting á dýrum og aflífun samkvæmt grein þessari skal framkvæmd með aðstoð lögreglu og ber 
lögreglan ábyrgð á þeim aðgerðum....

Þetta kallar á að hættu á því að við aðgerðir samkvæmt 34. gr. mimi Matvælastofhun benda á 
lögreglu og segja hana bera ábyrgðina af því ákvæði 8. mgr. segir það, og að lögreglan muni 
aftur benda á Matvælastofiiun og segja að hún beri ábyrgðina þar sem hún hafi tekið 
ákvörðunina. Það, hversu ónákvæmt og loðið þetta atriði er, er þannig til þess fallið að valda 
vandræðum í fraxnkvæmd.

Af þessum sökum leggur embætti vort til að frumvarpinu verði breytt á þann veg að sá sem 
ákvarðanimar tekur, þ.e. Matvælastofiiun, beri einnig ábyrgðina á aðgerðimum.

Eðlilegast er því að allt þrennt fari saman; ákvöðrunarvald um vörslusviptingu, framkvæmd 
vörslusviptingar og ábyrgð á vörslusviptingunni, og að það sé Matvælastofiiun sem sjái um 
þetta allt þrennt. Hlutverk lögreglu væri því einungis fólgið í því sem er eiginlegt 
kjamahlutverk lögreglu, það er að segja að halda uppi almannafriði og síðan rannsókn vegna 
meintra refsiverðra lögbrota.
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2. Réttarfarsleg álitamál.

í 1. mgr. 33. gr. er að finna þessa reglu:

Matvælastofiiun er heimilt að fara á hvern þann stað þar sem dýr eru haldin til að kanna aðstæður og 
aðbúnað þeirra og við beitingu þvingunarúrræða. í því 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. mgr.

Þetta ákvæði er til þess fallið að valda réttarfarslegum og framkvæmdarlegum vafa.

r  ___

I fyrsta lagi er ekki ljóst hver á að annast um að setja fram beiðni um dómsúrskurð. Er það 
Matvælastofhun, sbr. það að ákvæði 33. gr. fjallar um heimildir Matvælastofhunar. Eða er 
ætlunin sú að lögregan annast um þetta, sbr. það að 2. mgr. 33. gr. fjallar um aðgerðir lögreglu 
og ef til vill með löggjöfhun frá 8. mgr. 34. gr.? Þetta þarf nauðsynlega að skýra nánar.

í öðru lagi er alls ekki ljóst eftir hvaða réttarfarslögum eigi að fara með slíka beiðni. En ekki 
er neitt tekið á því í fiumvarpinu. Og það eru ekki til nein réttarfarslög sem eru sérsniðin að 
málum sem þessum.

Upplýsingar sem embætti vort hefiir aflað sér frá Héraðsdómi Vesturlands, en aðstoðarmaður 
þar hafði aflað upplýsinga frá öðrum dómstólum landsins, er að venja sé að um mál þessi fari 
eins og um rannsóknarúrskurði við rannsókn sakamála. Það er að segja nú XV. kafla laga um 
meðferð sakamála nr. 88/2008. Að vísu séu þetta fá tilvik, og því hefur ekki orðið til nein 
heildstæð framk væmdavenj a hvað þetta varðar.

En sá hængur er á að XV. kafli laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 er sérsniðin að 
lögreglurannsóknum.

Hafa ber í huga, ef það er ætlun frumvarpsins að það eigi að vera hlutverk Matvælastofnunar 
en ekki lögreglu að annast um að óska eftir þessum rannsóknarúrskurðum, að Matvælastofiiun 
getur ekki talist sóknaraðili rannsóknarmáls skv. XV. kafla laga 88/2008. Það hlutverk hafa 
einungis lögregla eða ákæruvaldshafar. Því væri þörf á að sett væru sérstök ákvæði um 
réttarfar, ef það er Matvælastofnun sem á að sjá um að afla dómsúrskurðarins.

Hins vegar, ef það er hlutverk lögreglu að annast um að óska eftir þessum 
rannsóknarúrskurðum, stendur löggjafinn frammi fyrir öðrum vanda, en það er það sjálfstæði 
lögreglu og ákæruvaldshafa. Lögreglan má aðeins taka við fyrirmælum frá ákæruvaldshöftim 
varðandi meðferð einstakra mála og ákæruvaldshafar mega einungis taka við fyrirmælum 
æðri ákæruvaldshafa um meðferð einstakra mála. Eins og ákvæði 33. gr. er upp sett virðist 
lögreglan eiga að taka við fyrirskipunum frá Matvælastofiiun um hvort krefjast eigi 
dómsúrskurðar eða ekki. Slíkt fyrirkomulag er að mati embættis vors andstætt meginreglunni 
um sjálfstæði lögreglu og ákæruvalds, og því hættulegt réttarörygginu.
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Þá er og spuming, ef það er lögreglan sem á að setja slíka kröfu um dómsúrskurð, hvort, og þá 
hvert, Matvælastofhun geti kært ákvörðun lögreglustjóra um að setja ekki fiam beiðni um 
dómsúrskurð. A að vera kæruleið til Ríkissaksóknara, ef til vill með lögjöfnun frá 26. gr. 
stjómsýslulaga nr. 37/1993, eða á grundvelli eftirlitsvalds hans sbr. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 
88/2008 um meðferð sakamála. Á að vera kæruleið til Innanríkisráðuneytisins? Eða á ef til 
vill ekki að vera nein kæruleið fyrir hendi?

Sérstaka athygli vekur að við samningu frumvarpsins og meðferð þess í þinginu hefur ekki 
verið aflað umsagnar Ríkissaksóknara, sem er æðsti yfirmaður ákæruvalds í landinu, 
Rikislögreglustjóra, sem fer með samræmingarhlutverk varðandi lögreglu, eða 
Réttarfarsnefhdar, sem fer með hlutverk varðandi samningu lagafrumvarpa á sviði réttarfars.

3. Atriði sem varðar kostnað logreglu (og fullnustu lögveðskrafna).

Ljóst er að vegna aðgerða skv. 34. gr. getur fallið til ýmis konar kostnaður. Til dæmis: 
mannakaup smala, leiga á vörubíl eða öðru flutningstækjum, kaup á fóðri, leiga á húsum (og 
kostnað við að gera þau klár), sláturkostnaður og tilheyrandi kostnaður tengdan slátrun 
(kjötmat o.þ.h.), og urðunarkostnaður. Samanlagt getur kostnaðurinn hlaupið á hundruðum 
þúsunda eða jafhvel milljónum króna.

Það er skilningur embættis Sýslumannsins í Borgamesi að ætlunin sé með frumvarpinu að 
Matvælastofhun beri kostnaðinum af aðgerðunum. Ef svo er, þá er vel. En, svo sem að ofan 
greinir þá er það til óþurfitar, og getur valdið vafa í þessum efiium, að 8. mgr. 34. gr. tali um 
að vörslusvipting sé framkvæmd með aðstoð lögreglu og ber lögreglan ábyrgð á þeim 
aðgerðum. Það er til þess fallið að valda vafa. Mælir það og með því að lögreglunni sé haldið 
utan við frumvarp þetta.

Þá eru einnig vandamál varðandi framkvæmd ákvæðis 11. mgr. 34. gr. um lögveðsrétt í 
dýrunum.

Það er almennt viðurkennt í lögfræðinni að það er munur á tilurð lögveðskrafha og tilurð 
annara kröfúréttinda. Lögveð verða alla jafiia til með því að lög kveða á um tilvist 
lögveðsréttar fyrir tilteknum tegundum af kröfum. Þarf þá ekki annað að gera en að sá sem 
kröfúna á leggi hana á og að hún sé fallin í gjalddaga til að krafan teljast til orðin og hvíli á 
eigninni sem sérstakt veð. Dæmi um þetta eru fasteignagjöld, sbr. 7. gr. laga nr. 4/1995 um 
tekjustofiia sveitarfélaga, og brunatryggingar fasteigna, sbr. 1. mgr. 7. gr. laga 48/1994 um 
brunatryggingar. Ef síðan krafan greiðist ekki virkjar kröfúhafinn (veðhafinn) uppboðsrétt 
þann sem fylgir lögveðsréttinum sbr. 4. eða 5. tl. 1. mgr, 6. gr. laga um nauðungarsölu nr. 
90/1991, og lætur selja eignina seld á nauðungaruppboði.
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Það er mat þessa embættis að ákvæði 11. mgr. 34. um lögveðrétt Matvælastofnunar og 
lögreglustjóra, í dýrunum sem um ræðir, sé í raun gagnslaust. Það er vegna þess að lögveð er 
í eðli sínu ein tegund veðréttar. Samkvæmt íslenskum lögum er það meginregla að veðrétti 
verði aðeins framfylgt með uppboði. Það eru til í lögum undantekningar sem heimila annars 
konar fullnægju veðréttar en við úthlutun uppboðsandvirðis, en þær eru mjög fáar, oftast 
háðar skilyrðum, og verða að túlkast þröngt (dæmi um það eru t.d. lokamálsliður 7. gr. laga 
nr. 4/1995 um tekjustofiia sveitarfélaga, og að einheiju leyti 3. gr. Rg. 809/2000 um lögboðna 
brunatryggingu húseigna, sbr. 2. mgr. 42. gr., sbr. 2. og 3. mgr. 39. gr., laga mn 
vátryggingarsamninga nr. 30/2004). Ólíklegt má telja, og í raun hreina ljarstæðu, að nokkur 
bóndi sé að fara að kaupa á nauðungaruppboði dýr af öðrum bæjum, þegar á þeim bæ hefur 
komið upp ástand skv. 4. mgr. 34. gr.

Jafnvel þótt ákvæðið um lögveðsréttinn væri túlkað þannig að það fæli í sér heimild til 
greiðslu á andvirði dýra úr sláturhúsi, að þá eru dýr í ástandi skv. 4. mgr. 34. gr. sjaldnast í því 
ásigkomulagi að þau gefi af sér kjöt sem sláturhús eru tilbúin til að taka við og selja sem 
kjötfurð í afurðakerfinu. Þvert á móti er langlíklegast að slík dýr séu vannærð og holdlítil og 
að „kjöt“ af slíkum vandræðagripum verði fellt í kjötmati, með þeim afleiðingum að 
sláturhúsin eru ekki tilbúin til að taka við því og selja sem kjötfurð í afurðakerfinu. Slíkt kjöt 
kallast í daglegu tali „heimtökukjöt“. Það er alveg ljóst að hvorki sveitarfélag, lögregla né 
eftirlitsaðilar eru að fara að taka heim slíkt vandræðakjöt. Þá tengist þetta og bólusetningu ljár 
og sönnun hennar, sem og skyldu til merkingar búfjár, sbr. að neðan. En óbólusett fé og 
ómerkt má ekki taka til afurðavinnslu.

Förgun dýranna í sláturhúsi veldur hins vegar kostnaði, þar sem sláturhúsið hefiir 
innreiknaðan slátrunarkostnað, hvort sem kjöt er fellt í flokki eða ekki. Því er að mati okkar 
alveg ljóst að kostnaður við forgun slíkra vandræðagripa verður í langflestum tilfellum meiri 
en mögulegt endurgjald fyrir eitthvað kjöt, sem aftur þýðir að kostnaðiuinn af aðgerðunum 
getur ekki greiðst af endurgjaldi fyrir þá.

Það er því mat embættis vors að ákvæðið um lögveðrétt sé í raun einskis virði.

Þá er það mat þessa embættis, eftir reynslu þess að beitingu laga nr. 103/2002 um búfjárhald 
o.fl., að ákvæði 9. mgr. 34. gr., um að kostnaðinn af aðgerðunum eigi umráðamaður dýranna 
að bera, sé í reynd marklaust. Staðreyndin er sú að þeir aðilar, sem eru komnir í þá aðstöðu 
að fara þarf fram á vörslusviptingu skv. 4. mgr. 34. gr. gagnvart þeim, eru sjaldnast, og í raun 
aldrei, slíkir eignamenn að þeir geti greitt þann kostnað sem óhjákvæmilegt er að falli til. Það 
þýðir að kostnaðurinn muni á endanum falla á Matvælastofiiun.

Að mati embættis vors gæti fjármögnun vegna slíkra aðgerða komið til með tvennum hætti: a) 
sem hluti af ijárveitingum Matvælastofiiunar á fjárlögum, b) að Matvælastofnun hefði til 
ráðstöfunar sérstakan sjóð sem fengi eymamerktar greiðslur í gegnum búvöruverðskerfið. 
Matvælastofiiun gæti þá notað þann sjóð til að mæta kostnaði sem af vörslusviptingum skv. 
34. gr. hlýst.
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4. Atríði sem varða tæknileg framkvæmdaratríði inngripa skv. 34. gr. 
frumvarpsins.

Framsal eignarréttar / leiga

Eitt af því sem veldur vandkvæðum við það að framlylgja 34. gr. frumvarpsins er það að lögin 
girða ekki fyrir það að, þegar upp er risið ástand skv. 34. gr. og aðgerðir hafnar, geti 
eigandinn framselt eignarrétt sinn að þeim dýrum sem um ræðir. Sama á við um útleigu dýra, 
að breyttu breytanda.

Lögin byggja nú á þeirri hugsun að málið beinist að einum tilteknum aðila, þeim sem féð á og 
hefur það í sinni umsjón. Vandinn er hins vegar sá að ákveðin hætta er á því að þegar ástand 
skv. 4. mgr. 34. gr. er upp risið, reyni aðilinn að „leysa“ málið með því að yfirfæra 
eignarréttinn að dýrunum yfir á einhvem annan aðila. Það getur skapað flækjur, þar sem þá 
blandast inn í málið aðili sem hefur lögvarða hagsmuni sem óheimilt væri að líta framhjá.

Því væri til bóta að lögin væru þannig skrifuð að við upphaf vörslusviptingarmáls skv. 4. 
mgr. 34. gr. kæmi einhvers konar ,Jock-dowrílAiéimúd, það er að segja að það sé læst á það 
að aðilinn, sem aðgerðin beinist að, geti verið að selja eða leigja þau dýr sem um ræðir. Þá 
væri aðilanum hreinlega óheimilt að yfirfæra eignarréttinn að dýrunum, eða leigja þau, fyrr en 
málinu væri lokið.

Pestir og bólusetning, garnaveikibæir, smithættur o.s.frv.

Annað sem einnig veldur vandkvæðum í framkvæmd er það að oftar en ekki hefur 
bólusetningu verið ábótavant. Hvað sauðfé varðar getur það þýtt að féð getur verið sýkt, bæði 
sem slíkt og einnig í skilingi laga út frá vanrækslu bólusetningar sbr. t.d. 1. mgr. 7. gr. Rg. 
911/2011 um gamaveiki og vamir gegn henni.

Þetta tengist einnig því sem segir að ofan um lögveðið í fénu, enda er það ekki til þess fallið 
að auka verðgildi fjárins við sölu á uppboði ef það er óbólusett. Og reglur um rekjanleika 
kjötafurða, og nauðsynleg gögn um bólusetningu sem þarf að fylgja fé svo sláturhús megi 
taka við því til afurðavinnslu, þýðir að sláturhúsin eru ekki tilbúin til að taka féð til 
afurðavinnslu.

Sérstakt vandamál rís ef um er að ræða gamaveikibæ. En skv. 3. gr. Rg. 911/2011 um 
gamaveiki og vamir gegn henni, sbr. 29. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og vamir 
gegn þeim, er óheimilt að flytja fé af gamaveikibæ. Þetta þýðir að þegar ástand skv. 4. mgr. 
34. gr. er upp risið, og ætlunin er að fara í vörslusviptingu skv. 4. mgr. 34. gr, að saman lýstur 
tveimur reglum; 4. mgr. 34. gr. sem gerir ráð fyrir að féð sé tekið og farið með það á annan 
bæ, og 3. gr. Rg. 911/2011 um gamaveiki og vamir gegn henni, sbr. 29. gr. laga nr. 25/1993, 
sem bannar að flytja féð af bænum. Þá kemur upp lagaleg óvissa sem mikilvægt er að ráðin 
verði bót á. Eðlilegast er þá, og í raun dýraheilbrigðisleg nauðsyn, að reglu um vamir gegn 
sjúkdómum hafi forgang.
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Hvað varðar önnur dýr en sauðfé er sama uppi á teningnum. Þannig mæla lög nr. 25/1993 um 
dýrasjúkdóma og vamir gegn þeim fyrir um margvíslegar vamaraðgerðir gegn útbreiðslu 
dýrasjúkdóma, t.d. vamarlínur og flutningsbann á dýrum, meðferð á hræjum og úrgangi.

Merking dýra

Einnig ber að minna á að reglur um merkingu dýra geta falið í sér vandkvæði við að fara með 
dýr í sláturhús. En í 10. gr. Rg. um merkingar búijár nr. 916/2012 er að finna svohljóðandi 
ákvæði:

Flutningsaðilum er óheimilt að taka til flutnings ómerkta nautgripi, sauðfé/geitfé, hross og svín sbr. þó 
undanþágu í 8. gr. þessarar reglugerðar.

Sláturhúsum er óheimilt að taka til sölu og vinnslu búfé sem ekki uppfyllir ákvæði reglugerðar þessarar 
um merkingar.

Fela dýr / geyma dýr annars staðar / erfltt að smala / erfltt að koma á bfl

Þriðja atriðið sem er til þess fallið að valda vandræðum er það oft er alls ekki víst að dýrin séu 
til staðar í húsum þegar vörslusvipting á að fara fram. Sum dýr geta verið út um hvippinn og 
hvappinn úti við, jafhvel uppi á heiðum. Það þýðir að það þarf að smala þeim og koma í 
einhvers konar aðhald til að hægt sé síðan að koma því á flutningatæki, yfirleitt með sliskjum 
á flutningabíla eða flutningavagna.

En þetta kallar á mannafla. Eins og áður hefiir verið bent á hefur lögreglan hvorki mannafla 
eða fjárreiður til að hún geti annast þetta.

Þá getur það og valdið vandræðum að aðili getur gripið til þess ráð að reyna að fela dýr, 
annað hvort í húsum á jörð sinni, eða með því að reka það á aðrar jarðir eða heiðalönd, eða 
hjá utanaðkomandi aðilum. Eins er ekki óþekkt að aðilar fái afhot af gripahúsum annars 
staðar. Lögin taka ekki nema að litlu leyti á þessu og þyrfti að bæta þau hvað þetta varðar.

5. Of flókið kerfi.

Þá vill embætti vort einnig benda á það að hugsanlega sé það kerfi sem 4. mgr. 34. gr. setur 
upp, alltof flókið í framkvæmd. Það að flytja dýr á annan bæ, með öllu því umstangi sem því 
fylgir, og geyma það þar í tvo sólarhringa, og taka svo ákvörðun um framhaldið, er að mati 
embættis vors hreinlega alltof flókið ferli. Þar sem líklegt er að ekki sé gripið til aðgerða fyrr 
en ástandið er komið á það stig að það sé orðið ástand skv. 5. mgr. 34. gr., að þá eru ákveðnar 
líkur á að hún verði aðalreglan, en 4. mgr. undantekningin.
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Embætti vort vill því setja fram á eftirfarandi tillögu hvað þetta varðar:

Málum verði skipt í tvo flokka; a) flokk, sem væru einföld mál, þar sem úrbætur innan 
tiltekins frests myndu leysa vandamálið, og b) flokk, sem væru mál sem væru komin á það 
alvarlegt stig að ljóst væri að úrbóta væri ekki að vænta eða að úrbætur gætu ekki leyst málið.

Mál í a) flokki myndu þá fara í sérstaka samvinnumeðferð, þar sem aðila væri gefinn frestur 
til að leysa vandamálið gegn því að hann/hún gangist undir skuldbindingu gagnvart 
Matvælastofhun um það og um aukið eftirlit í einhvem tíma þaðan í frá. Ef aðili kýs ekki að 
gangast undir þá skuldbindingu myndi málið geta færst í b) flokk.

Mál í b) flokki myndi einfaldlega verða leyst með því að dýrunum væri fargað strax. Ef b) 
mál kæmi upp væri eini kostnaðurinn sem af hlytist kostnaðurinn við förgunina og flutning á 
urðunarstað og við urðunina sjálfa.

Lokaorð:

Að lokum vill embætti vort taka fram að margt er til bóta í frumvarpinu frá því sem nú er í 16. 
gr. laga 103/2002. Sérstaklega er til bóta að hægt sé að framkvæma vörslusviptingu skv. 4. 
mgr. 34. gr. þótt dýr séu höfð áfram á staðnum. Enda er það stundum svo að dýr eru í það 
sérhæfðum húsum, að það að taka þau og fara með þau, er hreinlega ekki framkvæmanlegt. 
Dæmi um það eru svínabú, kjúklingabú og loðdýrabú. Jafiiframt er ítrekuð ábending um að 
vörslusviptingin sem slík getur verið margvíslegum erfiðleikum bundin, þótt heppilegt 
húsnæði hafi fundist.

Einnig er til bóta að mælt sé fyrir um það í 4. mgr. 34. gr. að Matvælastofhun sé umsjónaraðili 
vörslusviptra dýra. En fyrra fyrirkomulag olli vafa um hver átti að annast um dýrin; 
Matvælastofhun, sveitarfélag eða lögregla.

Virðingarfyllst.

F.h. Sýslumannsins í Borgamesi.


