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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um velferð dýra. Þingskjal 316 - 283. mál, 
lagt fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013.

Í tilefni frumvarps til laga um velferð dýra, sem er nú til umfjöllunar í 
atvinnuveganefnd, leggur stjórn Æðarræktarfélags Íslands (ÆÍ) áherslu á eftirfarandi:

a. Gildruveiðar á mink
ÆÍ leggur þunga áherslu á þýðingu þeirrar undantekningar sem gerð er í 20.gr. 
frumvarpsins frá banni við að aflífa dýr með drekkingu og varðar gildruveiðar á mink. 
Jafnframt telur ÆÍ að taka þurfi af öll tvímæli um að með "skipulögðum aðgerðum" í 
ákvæðinu sé einnig átt við aðgerðir einstakra bænda til útrýmingar á mink en ekki 
eingöngu aðgerðir skipulagðar af opinberum aðilum. ÆÍ mælist til þess að 
setningarhlutinn "sem hluta af skipulögðum aðgerðum til að halda minkastofninum í 
skefjum" verði felldur út.Tekið er undir sjónarmið í greinargerð varðandi gildruveiðar 
að vandséð sé "hvernig komist verður hjá að beita þeirri aðferð í þeirri mikilvægu 
viðleitni að hamla gegn offjölgun á mink." Gildruveiðar hafa sannað virkni sína víðs 
vegar um land.

b. Örmerking
Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. frumvarpsins er skylt að einstaklingsmerkja tilteknar 
tegundir af dýrum. Stjórn ÆÍ leggur áherslu á að við upptalninguna sé bætt minkum, 
sem aldir eru í minkabúum. Þýðingarmikið er að hægt sé að hafa upp á umráðaaðilum 
minka sem sleppa úr búum út í náttúruna, sbr. málsmeðferð þá sem gerð er tillaga um 
í 23. gr. frumvarpsins. Í þessu sambandi er einnig bent á 12. gr. frumvarps til laga um 
búfjárhald en þar er lagt til að ráðherra verði heimilað að setja reglugerð um skyldu 
umráðamanna búfjár (þ.m.t. minka, sbr. 2. gr.) að merkja búfé sitt samkvæmt 
viðurkenndu merkingar- og skráningarkerfi.

Á aðalfundi Æðarræktarfélags Íslands, sem haldinn var þann 11. nóvember sl. var 
eftirfarandi ályktun samþykkt varðandi veiðar á mink, örmerkingu dýra og eftirlit í 
minkabúum:

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands haldinn í Reykjavík laugardaginn 10. nóvember 2012 skorar 
á stjórnvöld að leggja fram sambærilega tillögu um breytta skipan minkaveiða á Íslandi og lögð 
hefur verið fram um breytta skipan refaveiða á Íslandi. Tillagan miði að því að stuðla að útrýmingu 
villts minks á Íslandi. Tryggja verður að reglur um minkabú og eftirfylgni með þeim séu með þeim 
hætti að minkar sleppi ekki með nokkru móti úr búrum og húsum minkabúa út í náttúruna. 
Ennfremur að minkabú taki þátt í kostnaði við útrýmingu minks á meðan minkar finnast á landinu 
og taki þar með að hluta þátt í að bæta það tjón sem leiðir af starfseminni. Sem lið í virku eftirliti 
með loðdýrabúum og starfsemi verði séð til þess að öll lífdýr í loðdýrabúum verði örmerkt í 
framtíðinni. Það eru miklir hagsmunir æðarbænda og íslenskrar náttúru að þetta innflutta 
aðskotadýr hverfi af landinu.
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