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Efni: Þingmál 283 - umsögn um frumvarp til laga um dýravelferð

Við undirritaðir dýralæknar hjá Dýralæknastofu Dagfinns höfum kynnt okkur frumvarp til laga um 
dýravelferð og gerum eftirfarandi athugasemdir:

III Kafli Almenn ákvæði um meðferð dýra.

Í 3. málsgrein 9. gr. laga um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr kemur fram að dýralækni ber 
að veita fyrstu nauðsynlega læknishjálp í skyndilegum sjúkdóms- eða slysatilfellum.
Í þessu sambandi teljum við nauðsynlegt að koma upp sjóði hjá Matvælastofnun sem hafi það 

hlutverk að greiða kostnað dýralækna vegna neyðarhjálpar við dýr, hvort heldur um er að ræða 
heimilislaus dýr, villt dýr eða dýr í þeim tilvikum þar sem ekki næst í eiganda og nauðsynlega þarf 
að líkna dýri m.t.t. dýravelferðar.

Ætla má að erfitt verði að fá dýralækna til að bregðast við neyðarhjálp ef greiðsla fyrir kostnaði er 
ekki tryggð og að þeir þurfi að bera þann kostnað sjálfir. Má þar nefna tilvik þar sem lögregla 
kemur með slösuð dýr sem hefur verið keyrt á til dýralækna án þess að eigandi sé kunnur.

V. Kafli Meðferð og meðhöndlun dýra

15. gr. varðandi fjarlægingu tiltekinna líkamsparta

Tekið hefur verið út úr 2. mgr. að aðeins sé heimilt að fjarlægja horn, spora eða gelda dýr „sé það 
talið nauðsynlegt með tilliti til dýravelferðar eða af öðrum sérstökum ástæðum sem 
tilgreindar eru í reglugerð.“

7. gr.



Við teljum nauðsynlegt að þessi takmörk séu tilgrein í lögunum til að takmarka td. geldingar og 
ófrjósemisaðgerðir hjá hundum sem eru í mörgum tilfellum óþarfar og séu ekki framkvæmdar án 
rökstuðning
Aðgerðir þessar svipta dýr meðfæddum eiginleikum þess og þær á aðeins að framkvæma af 
nauðsyn.

15. gr. varðandi sársaukafullar aðgerðir án deyfingar 

d. gelding grísa yngri en vikugamalla samfara verkjastillandi lyfjagjöf.

Verkjastilling er notuð til að minnka eftirköst af aðgerð til að minnka bólgur og til að sár gróa betur.

Svæfing eða staðdeyfing er nauðsynleg til að skera í gegnum húð og klippa á sæðisstreng við 
geldingar.

Lítil rök eru fyrir að þess þurfi ekki hjá ungum grísum frekar en öðrum dýrum.

Einnig er gersamlega ómögulegt að fylgjast með hvort grísir séu yngri en vikugamlir þegar gelding 
fer fram.

Er með ólíkindum ef Ísland mun leyfa geldingu grísa án deyfingar með lögum árið 2013, á sama 
tíma og hart er barist um að banna slíkt í öðrum evrópulöndum og stefnt að verði bannað innan 
evrópusambandsins 2015.

Í 20.gr. er veitt heimild til drekkinga á minkum.

Við teljum þetta ákvæði stangast á við dýravelferð og sjáum ekki hvernig hægt sé að kæra td fyrir 
að drekkja kettlingum og hvolpum á meðan það má drekkja minkum.

XI Kafli Gildistaka o.fl.

42. gr. 2.tl. b sem fjallar um breytingu á 2. gr. laga nr. 66/1998 um dýralækna og 
heilbrigðisþjónustu við dýr.

Við leggjum til að tekið verði út “aukinni arðsemi búfjár”.

Þetta ákvæði teljum við alls óviðeigandi og er eiginlega í andstöðu við dýravelferð, þar sem aukinn 
arðsemi búfjár er oftar en ekki á kostnað velferðar dýra. Með því að stuðla að bættu heilsufari og 
velferð eykst arðsemi búfjár, en með að hafa hlutverk dýralækna að auka arðsemi búfjár gæti verið 
kvöð að mæla með óæskilegum aðgerðum.
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