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Vegna frumvarps til laga um dýravelferð -  mál nr. 283

Dýraverndarráð hefur farið yfir frumvarp til laga um dýravelferð og lýsir yfir ánægju með 
frumvarpið í heildina á litið og vonast til að Alþingi afgreiði ný lög um velferð dýra á þessu 
þingi. Dýraverndarráð gerir þó athugasemdir við einstakar greinar og má rekja sumar þeirra 
til breytinga sem atvinnuvegaráðuneytið gerði á tillögum nefndar sem vann að endurskoðun 
dýraverndarlöggjafarinnar og skilað var til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis sumarið 
2011. Nokkrar veigamiklar og efnislegar breytingar hafa verið gerðar og óskar 
Dýraverndarráð eftir því að Alþingi skoði þær breytingar sérstaklega.

Athugasemdir Dýraverndarráðs eru eftirfarandi:

2. gr.: Bætt hefur verið við að lögin taki ekki til föngunar á villtum fiski, þ.e. þá ná lögin 
ekki yfir stangveidda fiska sem er sleppt „veiða og sleppa aðferðin“. Dýraverndarráð vekur 
athygli á að þessi veiðiaðferð er umdeild og takmarkaðar rannsóknir liggja fyrir um velferð 
og afdrif fiska sem er sleppt.

12. gr. Dýraverndarráð leggur áherslu á að Matvælastofnun verði gert kleift að sinna 
skyldum sínum skv. 11. og 12. gr. Mikilvægt er að stofnunin hafi bolmagn til að geta sinnt 
þeirri auknu eftirlitsskyldu sem mun fylgja setningu laganna. Þá þarf að tryggja að eftirlitið 
verði óháð hagsmunaaðilum og telur ráðið mikilvægt að kveðið sé á um það sérstaklega í 
reglugerð sem ráðherra er ætlað að setja með stoð í 12. gr.

13. gr. liður c: Kröfu um sumarbeit var breytt í kröfu um útivist á beitilandi á sumrin. 
Dýraverndarráð telur skýrara og heppilegra að nota upphaflegt orðalag sem var „tryggja 
grasbítum beit á sumrin“.

15. gr.:
Fjarlæging tiltekinna líkamsparta
Tekið hefur verið út úr 2. mgr. að aðeins sé heimilt að fjarlægja horn, spora eða gelda dýr 
■■sé bað talið nauðsynlegt með tilliti til dýravelferðar eða a f öðrum sérstökum ástæðum 
sem tilgreindar eru í  resluserð. “ Dýraverndarráð telur þetta nauðsynlega takmörkun sem 
kveða ætti á um í lögum þannig að fjarlæging þessara líkamshluta sé ekki framkvæmd án 
gildrar ástæðu sem tilgreind er í reglugerð.
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Í þessu sambandi er vísað til geldinga rakka, en oft á tíðum eru rakkar geltir án þess að 
sérstakar ástæður séu fyrir því, eingöngu geðþóttaákvörðun dýraeiganda og/eða dýralæknis. 
Dýraverndarráð telur að takmarka eigi slíkar geðþóttaákvarðanir og mælist til þess að 
takmörkunin sé sett inn í lagatextann, þannig að fjarlæging upptalinna líkamsparta sé ekki 
framkvæmd af geðþótta. Aðgerðir þessar svipta dýr meðfæddum eiginleikum þess og slíkar 
aðgerðir ætti aðeins að framkvæma af nauðsyn.

Sársaukafullar aðgerðir án deyfingar
Setningu í 3. mgr. hefur verið efnislega breytt. Bætt hefur verið við heimild til að gelda 
grísi án deyfingar innan við viku gamalla og að heimilt verði að gelda þá eingöngu með 
verkjastillandi lyfjagjöf. Þetta er breyting sem gengur þvert á tillögur nefndarinnar sem 
vann frumvarpið. Auk þess er þetta skýr afturför frá núgildandi lögum þar sem 
sársaukafullar aðgerðir án deyfingar eru óheimilar undantekningarlaust. Vakin er athygli á 
að Evrópusambandið hefur markað þá stefnu að óheimilt verði að gelda grísi án deyfingar í 
náinni framtíð. Það skýtur því skökku við að Íslendingar ætli sér að fara í þveröfuga átt 
miðað við stefnu Evrópusambandsins. Mikill munur er á deyfingu (s.s. staðdeyfing eða 
mænudeyfing) og verkjastillandi lyfjagjöf (sem slær á verki en deyfir ekki gegn sársauka 
við aðgerð). Gelding er sársaukafull aðgerð. Engar rannsóknir staðfesta að sársaukaskyn sé 
minna eða takmarkaðra í ungum dýrum. Í dag er kominn raunhæfur valkostur við 
hefðbundnar geldingar grísa með tilkomu „lyfjageldinga“.
Það er óverjandi að leyfa sársaukafulla aðgerð án deyfingar, sér í lagi þegar til eru aðrar 
aðferðir sem hafa minni áhrif á velferð dýranna. Við setningu reglugerðar 353/2011 um 
aðbúnað og heilbrigði svína lagðist Dýraverndarráð hart gegn heimild til að gelda grísi án 
deyfingar yngri en viku gamalla sem þar er veitt enda stríðir það gegn núgildandi 
dýraverndarlögum líkt og fyrr segir.

Eyrnamörkun lamba og kiðlinga
Með ofangreindum breytingum á 3. mgr. er setningin eins og hún stendur nú afbökuð á 
þann hátt að tímamörk á eyrnamörkun lamba og kiðlinga er felld út. Ef heimila á 
eyrnamörkun lamba og kiðlinga án deyfingar, þá er nauðsynlegt að setja tímamörk í 
textann, að öðrum kosti verður leyfilegt að eyrnamarka lömb og kiðlinga fram að eins árs 
aldri sem er algerlega óviðunandi.

Dýraverndarráði hugnast illa að ekki verði skylt að deyfa eða verkjastilla við eyrnamörkun 
lamba og kiðlinga yngri en viku gamalla þar sem hér er um sársaukafulla aðgerð að ræða. 
Dýraverndarráð skilur þó þau sjónarmið að vandkvæði geti verið því samfara að deyfa dýr 
við eyrnamörkun líkt og fulltrúi Bændasamtaka Íslands í ráðinu benti á. Meirihluti ráðsins 
telur að þó að það sé óraunhæft að ætla að deyfa öll lömb við eyrnamörkun beri að stefna 
að aflögn hennar, ekki síst í ljósi þess að einnig er skylt að einstaklingsmerkja þessi dýr. 
Mikilvægt sé þá að leitað verði markvisst annarra leiða við merkingar sauð- og geitfjár 
þannig að sundurdráttur á fé í réttum verði áfram auðveldur. Meirihluti Dýraverndarráðs 
leggur því til að tímamörk verði sett á þessa undanþágu frá deyfingu þannig að tryggt sé að 
lömb og kiðlingar skuli einnig deyfð við eyrnamörkun í komandi framtíð.

Merkingar
Dýraverndarráð vill vekja athygli á að í c.-lið 5.mgr., þar sem kveðið er á um að öllum sé 
heimilt að merkja dýr nema örmerkja, að ekki er tekið til tveggja merkingaraðferða sem 
ætla má að séu sársaukafullar. Annars vegar eru það merkingar með húðflúrun, sem eru 
sársaukafull aðgerð, og hins vegar eru það frostmerkingar, sem geta kallað á 
verkjastillandi meðhöndlun eftir á.
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Ekki þykir ljóst í frumvarpinu hverjum verði heimilt að framkvæma frostmerkingar. 
Dýraverndarráð leggur því til að bætt verði við e.-lið 4. mgr. þannig að hann hljóði svo: 
,,Örmerkingar og frostmerkingar“ og að bætt verði við c.-lið 5. mgr. þannig að hann hljóði 
svo: ,,Merkingar og eyrnamörkun, aðrar en örmerkingar og frostmerkingar.“

20. gr.:
Drekking
Í upphaflegum tillögum nefndarinnar var óheimilt að aflífa dýr með því að drekkja þeim 
eða með útblæstri véla. Í því frumvarpi sem nú er lagt fram hefur þessu verið breytt með 
þeim hætti að heimilt verður að drekkja minkum í gildrum. Þetta telur Dýraverndarráð 
óviðunandi og stríða gegn meginreglunni skv. 1. mgr. að dýr skulu aflífuð með skjótum og 
sársaukalausum hætti eftir því sem unnt er. Dýraverndarráð bendir á skýrslu EFSA sem 
birtist árið 2007 í EFSA Journal og ber heitið „Animal Welfare Aspects o f the Killing and 
Skinning o f Seals“. Þar kemur m.a. fram að spendýrið selur hefur mun meiri 
köfunareiginleika en önnur spendýr. Selir missa ekki meðvitund eins og önnur spendýr við 
drukknun heldur halda fullri meðvitund allt til dauða sem getur tekið langan tíma, allt að 
rúmri klukkustund. Á þessum tíma líður selurinn fyrir streitu, sársauka og þjáningar. 
Minkar hafa mikla köfunareiginleika líkt og selir og því líklegt að sama eigi við um þá.
Sé vilji löggjafans ekki á þá leið að drekkingar á minkum verði alfarið bannaðar þá telur 
Dýraverndarráð nauðsynlegt að kveðið verði á um að þær skipulögðu aðgerðir til að halda 
minkastofninum í skefjum þar sem heimilt er að drekkja minkum skuli vera ákveðnar af 
stjórnvöldum. Setningin myndi þá hljóða svo: ,,Óheimilt er að aflífa dýr með því að drekkja 
þeim, nema um sé að ræða gildruveiði minka sem hluta af skipulögðum aðgerðum 
stjórnvalda til að halda minkastofninum í skefjum.“

Aflífun með útblæstri véla
Dýraverndarráð leggst gegn heimild til að nota útblástur véla til aflífunar dýra og bendir í 
því samhengi á skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins „Report of the Scientific 
Committee on Animal Health and Animal Welfare: The Welfare of Animals Kept for Fur 
Production“ frá 13. desember 2001. Útblástur véla er einkum útbreidd aflífunaraðferð fyrir 
minka. Í fyrrnefndri skýrslu kemur fram að minkar þola sérstaklega illa koltvísýring. 
Einnig er bent á það í skýrslunni að í útblæstri véla er ekki nægjanlega hreint kolmónoxíð 
sem veldur óþarfa streitu og krömpum hjá minkum og lengri tíma tekur fyrir þá að missa 
meðvitund en með hreinu kolmónoxíði. Verði útblástur véla til aflífunar hins vegar 
heimilaður þá mælist Dýraverndarráð til þess að það verði takmarkað við kolmónoxíð og 
við loðdýr af marðarætt.
Dýraverndarráð leggur ennfremur til að bæta inn í síðustu mgr. varðandi 
reglugerðarheimildina ákvæði um að við útfærslu á aflífunaraðferðum skuli taka tillit til 
velferðar dýranna og séreinkenna dýrategundar.

23. gr.: Reglugerðarheimild hefur verið tekin út: „Ráðherra setur í reglugerð nánari 
ákvæði um aðferðir við handsömun dýra“. Dýraverndarráð telur afar brýnt að ráðherra 
setji reglugerð um aðferðir við handsömun dýra og bendir í því sambandi á handsömun 
katta. Kattaveiðar í þéttbýli hafa sætt réttmætri gagnrýni undanfarin misseri, meindýraeyðar 
hafa notað felligildrur og jafnvel lánað þær almenningi. Engar reglur eru til um hvaða 
gildrur eða aðferðir eru ásættanlegar til að handsama ketti en oftar en ekki eru það 
heimiliskettir sem fara í þessar gildrur. Þær eru jafnvel settar upp í kulda og vitjað um þær 
kannski einu sinni á sólarhring sem er óviðunandi. Dýraverndarráð telur nauðsynlegt að 
hafa skýrar reglur um hver hafi heimild til að handsama og hvernig.
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Einnig er vakin athygli á að sérstaklega var getið um þetta atriði í skipunarbréfi 
nefndarinnar sem endurskoðaði löggjöfina.

30. gr.: Tekin hefur verið út heimild ráðherra til að setja reglugerð sem heimilar 
takmörkun eða bann við vörslu ákveðinna dýrategunda eða dýrakynja. Þetta telur 
Dýraverndarráð varhugavert þar sem nauðsynlegt getur verið að banna eða takmarka 
ákveðnar tegundir dýra í dýragörðum m.a. vegna þess að þau geta átt erfitt með að aðlagast 
umhverfi í dýragörðum og jafnvel íslenskum aðstæðum. Dýraverndarráð minnir í því 
sambandi á ísbirni og ljón í Sædýrasafninu í Hafnarfirði sem engum var til sóma.

33. gr.: Tekin hefur verið út heimild eftirlitsaðila til að fara með aðstoð lögreglu inn í 
húsnæði eða á staði þar sem um leyfisskylda starfsemi er að ræða, í þeim tilfellum þar 
sem ítrekað hefur verið reynt að framkvæma eftirlit án árangurs eða þar sem 
umráðamaður neitar eftirlitsaðila um aðgang. Dýraverndarráð telur slíka heimild 
nauðsynlega til að auka skilvirkni lögbundins eftirlits og aðgerða. Það yrði þunglamalegt ef 
eftirlitsskyldir aðilar neita eða færast ítrekað undan skoðun og sækja þyrfti um 
dómsúrskurð í hvert sinn til að sinna lögbundnu eftirliti.

Viðauki: Dýraverndarráð styður leyfisskylduna sem sett er fram í 11. gr. en vekur athygli á 
ósamræmi í fjölda dýra sem tiltekinn er í viðaukanum, sérstaklega fjölda hrossa.

Með vísan til 11. gr. þá þarf að bæta við í Viðauka I, lið 2, lið sem yrði liður 2.7 og myndi 
hljóða svo:

2.7 Dýragæslur sem starfa skv. 23. gr.

Aðrir liðir myndu færast neðar.

Almennt

Dýraverndarráð vekur sérstaka athygli á því að gert er ráð fyrir fjölda reglugerða til 
útfærslu laganna. Bæði er hér um að ræða setningu nýrra reglugerða og breytinga á 
núgildandi reglugerðum svo þær samrýmist nýjum lögum. Telur ráðið brýnt að ráðherra 
verði skylt að setja reglugerðir og að þær verði settar sem fyrst eftir gildistöku laganna 
þannig að hægt verði að beita ákvæðum þeirra sem skyldi og tryggja það að lögin uppfylli 
markmið sín. Leggur ráðið til að ráðuneytið leggi fram áætlun um setningu reglugerða sem 
fylgja skuli greinagerð með frumvarpinu við afgreiðslu þess á Alþingi.

Virðingarfyllst

f.h. Dýraverndarráðs 
Sigurborg Daðadóttir, formaður
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