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Alþingi
Umsögn um 283. mál á 141. löggjafarþingi: Velferð dýra (heildarlög) Erindi nr Þ 141/628

komudagur 20.11.2012
Ég vil koma á framfæri athugasemdum mínum við frumvarp það sem er hér til umræðu. Þá vil ég 
fagna sumum nýmælum sem koma fram í frumvarpinu en um leið benda á mörg atriði sem ég tel 
nauðsynlegt að verði bætt úr í meðförum nefndarinnar.

Mikilvægt er að lesa frumvarpið yfir með gagnrýnum augum og einnig út frá sjónarmiði þeirra sem það 
á að vernda: dýranna sjálfra. Sumir hlutar þess stangast á við yfirlýst markmiði frumvarpsins, sem er 
„að stuðla að velferð dýra", jafnvel þótt til séu leiðir til þess að gera miklu betur. Í sumum tilvikum er 
virðing fyrir rétti dýra til að lifa nær enginn í þeim tilgangi að spara smá fjárhæðir eða fyrirhöfn, sem er 
alls ekki framkvæmd „í Ijósi þess að dýr eru skyni gæddar verur".

Ein aðferð til þess að koma sér í spor dýra er að ímynda að manneskjur séu undir umsjá vera sem 
ætla sér að setja reglur (þetta frumvarp) um það hvernig þær ætla að koma fram við manneskjur 
almennt. Þá er mikilvægt að hugsa: „Myndi ég undir slíkum kringumstæðum finnast sanngjarnt að 
þetta yrði gert við mig?" eða „myndi ég gera þetta við barnið mitt?"

Skilgreiningar (3. gr.)

Engin skilgreining er á því hvenær dýr teljast villt eða ekki þrátt fyrir að hugtakið sé notað fjórum 
sinnum í 7. gr., einu sinni í 22. gr., einu sinni í 30. gr. og þar að auki byggist 25. gr. á því að skilgreina 
rétt villtra dýra til velferðar. Í engri lagagreinanna er gerð tilraun til að útskýra hvaða dýr teljast villt og 
hver munurinn á þeim og hálfvilltum dýrum er. Skilgreiningin á hálfvilltum dýrum í 1. tl. í 3. gr. gæti 
alveg eins átt við villt dýr samkvæmt almennum skilningi á hugtakinu.

Hjálparskylda (7. gr.)

Mikilvægt er að skerpa á því hvenær dýralæknir er kallaður á vettvang, sérstaklega þar sem taka á 
ákvörðun um hvort aflífa eigi dýr eða ekki. Lögreglan hefur engar forsendur til þess að dæma hvort 
hægt sé að bjarga dýri eða ekki nema í augljósustu tilfellum. Þá er mikilvægt að þegar tilkynningar eru 
mótteknar að annaðhvort eigi ætíð að kalla dýralækni á vettvang eða til sé verkferill þar sem reynt er 
að meta ástand dýrsins í gegnum tilkynnanda eins fljótt og unnt er svo hægt sé að taka ákvörðun. Sé 
vafi á því að ástand dýrsins sé alvarlegt ætti dýrið að fá að njóta vafans. Sá tími sem það tekur 
lögreglu að komast á staðinn og meta ástand dýrsins er tapaður tími ef dýralæknir er ekki kallaður út 
fyrr en eftir að það hefur farið fram. Sá tími hefði getað farið í að bjarga lífi dýrsins, minnkað 
þjáningartíma eða takmarka skaða þess á annan hátt.

Önnur málsgreinin er þvert á markmið frumvarpsins þar sem hægt er að aflífa dýr ef séð er fyrir að 
kostnaðurinn verði verulegur. Ekki fylgir ákvæðinu né greinargerðinni viðmið um þau mörk sem ætti 
að fara eftir. Ef þessu yrðu varpað yfir á manneskjur er augljóst að í velferðarþjóðfélagi er manneskja 
ekki aflífuð eða skilin eftir til að deyja þegar það eru til úrræði til að bjarga henni. Ákvæðið er 
hættulegt að því leiti að ábyrgðaraðili kostnaðs samkvæmt lagagreininni hefur enga hvatningu til þess 
að bjarga dýrunum sem um ræðir á þeim grundvelli að það kosti mikið. Hann hefur heldur enga 
hvatningu til þess að t.d. ræða við (önnur) sveitarfélög um leiðir til að dreifa kostnaði t.d. af tæki sem 
gæti bjargað dýralífum eða veru dýralæknis á svæðinu, svo dæmi séu tekin. Þá er engin hvatning til 
þess að rannsaka leiðir til þess að lækka kostnað sem gæti hlotist af slíkum björgunaraðgerðum.

Tilkynningarskylda (8. gr.)

Ég fagna sérstaklega að tilkynnandi meints lögbrots á þessum lögum geti óskað nafnleyndar og tel 
það afar mikilvægt. Það hvetur fólk til þess að tilkynna án þess að hafa miklar áhyggjur af 
hefndaraðgerðum þess sem tilkynntur er. Þá er einnig úrræði fyrir þá sem tilkynntir eru, að finna út 
hver tilkynnandi er, t.d. ef tilkynning var augljóslega tilhæfulaus eða aðrar veigamiklar ástæður eru 
fyrir því sem eru mikilvægari en nafnleyndin sjálf.

Umráðaskipti dýra (10. gr.)



Við framkvæmd þessarar greinar þarf einnig að gera ráð fyrir einstaklingar sem selja, gefa eða 
afhenda dýr hafi úrræði til þess að athuga hvort móttakandi dýrs hafi hlotið heimildarsviptingu sbr. 37. 
gr. Þeim sem er annt um þau dýr sem þau eru að láta frá sér ættu að hafa úrræði til þess að sjá hvort 
hinn nýi umráðamaður hafi t.d. orðið fyrir slíkri sviptingu. Annars er greinin svo gott sem gagnslaus 
þegar kemur að umráðaskiptum dýra milli tveggja einstaklinga. Í það minnsta ætti hið opinbera að 
vera skyldað til þess að athuga slíkt áður en þau afhenda dýr sjálf.

Meðferð (13. gr.)

Varðandi bókstafslið c þarf sérstaklega að huga að því að túristahestum sé tryggð þessi réttindi og að 
þeir séu ekki lokaðir inni að óþörfu.

E-liður inniheldur heimild til aflífunar en hvergi er minnst á nein skilyrði fyrir þeirri gjörð. Eins og 
liðurinn er orðaður á fólk að hafa val um hvort dýr fái læknismeðferð eða verði aflífað. Mikilvægt er að 
tilgreina að ef læknismeðferðin er möguleg/fýsileg, þá verði hún framkvæmd, og það sé ekki nema til 
að lina þjáningu dýra að aflífun sé framkvæmd.

Sérstakt bann (14. gr.)

Ég vil fagna þessari grein sérstaklega og óskar eftir að Alþingi hrófli ekki við greininni nema í þeim 
tilgangi að bæta réttindi dýranna enn frekar.

Aðgerðir og meðhöndlun (15. gr.)

Í þessari grein má finna góða hluti en hins vegar eru sumar undanþágurnar alveg hræðilegar og 
ganga beint gegn markmiði frumvarpsins.

Eyrnamörkun lamba og kiðlinga er ómannúðleg aðferð til þess að merkja dýr og ætti ekki að líðast þar 
sem talsvert mannúðlegri aðferð er í boði. Einnig er mikil hætta á sýkingu vegna eyrnamörkunar. Við 
myndum ekki gera svona við mennsk börn, af hverju ættum við að samþykkja slíkt gagnvart dýrum? Í 
greinargerð frumvarpsins er vísað til þess að um sé að ræða gamla hefð sem ekki er raunhæft að 
hrófla við. Í nafni velferðar dýra ætti að endurskoða þessa hefð og hætta henni algerlega.

Miklu mannúðlegra er að örmerkja lömb og kiðlinga eins og gert er með önnur dýr skv. 21. gr. 
frumvarpsins. Hægt er að framkvæma hana með örmerkingu af hálfu dýralæknis og í réttum er hægt 
að koma upp örmerkjalesara. Einu rökin í greinargerðinni er möguleiki bænda til þess að þekkja 
sauðfé úr fjarlægð en það réttlætir ekki þá limlestingu sem frumvarpið leyfir að viðgangast.

Þá vil ég mótmæla undanþágum við því að gefa deyfilyf eða svæfa vegna ákveðinna aðgerða. Engin 
rök fylgja greinargerðinni fyrir þeim og ekki verður séð að þær séu réttlætanlegar.

Í 4. mgr. er nefnt að öðrum sé heimilt að framkvæma ákveðnar aðgerðir hafi þeir leyfi til þess 
samkvæmt lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. Í greinargerðinni er minnst á að 
þjálfun sé líka skilyrði og er mælst til þess að á hana sé einnig minnst í lagaákvæðinu sjálfu.

Engin rök fylgja því að leyfa klippingu á skotti grísa né heldur að hún sé framkvæmd af öðrum en 
dýralækni. Heldur fylgja engin rök fyrir því að gelding grísa ætti að vera undanþegin. Mæli ég með því 
að d-liður 4. mgr. verði felldur brott í meðförum nefndarinnar.

Vegna sýkingarhættu og sársauka við eyrnamörkun er mælst til þess að henni sé hætt, eða í það 
minnsta eingöngu framkvæmd í umsjá dýralæknis. c-liður 5. mgr. verði felldur brott.

Þjálfun, sýningar, keppni o.fl. (16. gr.)

Matvælastofnun gerði skýrslu vegna heilbrigðisskoðana á keppnis- og sýningarhrossum í keppninni 
Klár í keppni 2012. Af þeim 354 hrossum sem voru skoðuð fyrir forkeppni voru 29 af þeim með 
alvarlega áverka í munni, s.s. 8%. Einnig fundust áverkar við síðari skoðanir sem komu ekki fram við 
forskoðun, sem bendir til þess að hrossin séu að fá þessa áverka við keppnina sjálfa. Þá versnuðu 
áverkar í mörgum tilfellum en við skoðun fyrir úrslit höfðu tilfelli alvarlegra áverka aukist í 16%. Þessi 
hross voru efalítið þjálfuð með aðferðum sem samræmast ekki því ákvæði sem er hér til umræðu.



Þá er afar mikilvægt að umráðafólk dýra græði ekki á slíkum þjálfunaraðferðum en slíkt er hægt að 
koma í veg fyrir með því t.d. að dýr séu tekin úr keppni ef alvarlegir áverkar finnast á þeim eða önnur 
rökstudd vitneskja liggi fyrir að óleyfilegum aðferðum sé beitt. Umráðafólk hefði þá minni hag af því að 
brjóta þessa grein eða önnur ákvæði þessara laga og þar að auki ættu dýrin að fá læknishjálp frekar 
en að halda áfram keppni eða sýningu.

Tilraunir, kennsla og læknisfræðileg starfsemi (19. gr.)

Fyrsta málsgreinin er afar ruglandi. Fyrst er tekið fram að ákveðin notkun lifandi dýra er bönnuð í 
ákveðnum tilfellum en síðan er hægt að fá sérstakt leyfi Matvælastofnunar og eingöngu ef „slíkri 
notkun fylgir álag eða þjáning fyrir dýrin". Þetta passar ekkert saman rökfræðilega séð þar sem 
sérstaka leyfið er undantekningin og leyfið er eingöngu veitt ef dýrin verða fyrir álagi eða þjáningu. 
Þannig að ég má ekki framkvæma tilraunir á lifandi dýrum nema þær valdi álagi eða þjáningu fyrir 
dýrin?

Áður en leyfi eru veitt fyrir dýratilraunum er mikilvægt að sett séu skilyrði fyrir því að leyfin eru veitt í 
stað þess að hafa óútfyllta ávisun fyrir Matvælastofnun að semja þau. Þó fagráðið skv. 5. gr. á að 
veita umsögn um dýratilraunir er Matvælastofnun ekki bundin tilmælum fagráðsins á neinn hátt. Setja 
þarf skilyrði fyrir veitingu leyfisins eins og mikilvægi þess sem rannsókninni er ætlað að ná fram og 
annað áhættumat á heilsu dýranna.

Einnig vaknar upp sú spurning hvaða dýr megi nota samkvæmt þessari grein en eins og hún er orðuð 
eru engin takmörk.

Aflífun (20. gr.)

Fyrst ber að fagna nýmælunum um að önnur dýr verði ekki var við aflífun annarra dýra og einnig að 
ekki skuli valda dýrum óþarfa þjáningum eða hræðslu.

Þessi grein, eins og sú 15., hefur undanþágur sem eru afar ómannúðlegar. Gildruveiði minka í vatni er 
sú alvarlegasta en það tekur þá margar mínútur að drukkna. Þótt þetta væri áhrifaríkasta leiðin er hún 
samt ómannúðleg og þyrfti að finna aðra aðferð sem uppfyllir markmiðsgrein laganna. Hið sama gildir 
um aflífun með útblæstri véla en þá eru dýr látin kafna, sem er heldur ekki mannúðlegt.

Í 3. mgr. er tekið fram að aflífun skuli hæfa viðkomandi dýrategund en ekki er tekið fram hver metur 
það. Loforð ráðherra í greinargerð um reglugerð er ekki nóg. Taka ætti það sérstaklega fram að um 
þetta skuli getið í reglugerð í lögunum sjálfum.

Þá mæli ég með nýmæli í íslenskum lögum en það felst í því að ekki megi aflífa heilbrigð dýr nema 
það sé hættulegt mannfólki. Fólk á ekki að geta tekið ákvörðun um að aflífa (drepa) dýr af hvaða 
ástæðu sem er.

Merkingar- og skráningarskylda (21. gr.)

Samanber mótmæli við eyrnamörkun lamba í 15. gr. er við hæfi að skylda einstaklingamerkingu 
lamba og kiðlinga og að slík merking uppfylli 3. mgr. þessarar greinar. Þá er einnig við hæfi að íhuga 
skyldu við að einstaklingsmerkja dúfur.

3. mgr. greinarinnar stangast á við undanþágu við eyrnamörkun lamba skv. 15. gr. og þarf nefndin að 
skerpa á því hvort skuli ráða þegar túlka á lögin. Samkvæmt almennri vitneskju telst eyrnamörkun 
sem einstaklingsmerking.

Handsömun dýra (23. gr.)



Í 2. mgr. er tekið fram að aflífa megi dýr tveim sólarhringum eftir handsömun ef enginn skráður 
umráðamaður er til staðar nema einhver finnst sem er tilbúinn til þess að greiða áfallinn kostnað við 
handsömunina. Í fyrsta lagi eru tveir sólarhringar alltof skammur tími til að finna nýjan umráðamann 
og jafnvel þótt slíkur aðili finnst hefur hann tvo afarkosti: Greiða áfallinn kostnað eða dýrið verður 
drepið. Það er nokkuð ólíklegt að nýr umráðamaður bjóði sig fram á þessum tveim sólarhringum, 
enda er þetta alltof skammur tími. Afnema ætti heimildarákvæði um aflífun eða í það minnsta lengja 
tímann talsvert.

Greinargerðin nefnir að ástæðan sé hvatning til ábyrgara dýrahalds og fækkun óskilakatta. En af 
hverju er verið að refsa dýrunum fyrir mistök manna? Aflífun dýra er ekki ákvörðun sem á að taka í 
slíkum tilgangi, sérstaklega ekki í frumvarpi sem hefur það að markmiði að stuðla að velferð dýra í 
ljósi þess að um sé að ræða skyni gæddar verur. Hér er heldur ekki gerður greinarmunur á því hvort 
um sé að ræða heilbrigð dýr eða ekki.

Í mannúðlegu samfélagi ættu að vera til hæli fyrir dýr sem eiga engan samastað og er þá vel hægt að 
breyta geymslustað þeim sem rætt er í þessari grein í slíkt hæli, í það minnsta tímabundið hæli. Ríkið 
gæti rekið fjórðungshæli þar sem í boði er hægt að senda dýr sem hafa engan skráðan umráðamann. 
Einnig væri hægt að gera samninga við samtök sjálfboðaliða um að taka á móti ákveðnum 
dýrategundum og sjá um að þau fái heimili. Aflífun dýra á ekki að beita í refsingarskyni fyrir mistök 
manna.

Veiðar (26. gr.)

Taka ætti fram að auk þess að sem dýrið ætti að finna sem minnstan sársauka ætti hann að vara í 
sem skemmstan tíma.

Meindýr (27. gr.)

Til að samræma hugtakanotkun ætti að vera notað hugtakið ,aflífun‘ í stað ,eyðing‘. Hér er einmitt 
verið að ræða um aflífun og er hugtakið jafnvel notað í greinargerðinni sjálfri. Auk þess að valda 
meindýri ekki óþarfa limlestingum eða kvölum ætti einnig að tiltaka að valda sem minnstum sársauka.

Aðbúnaður dýra (28. gr.)

Tryggja þarf að greinin eigi við um dýr í verksmiðjubúskap og að þau dýr hafi sömu réttindi til t.d. 
hreyfingar, matar, hvíldar og svo framvegis. Ekki megi t.d. hlekkja dýr við bása nema slíkt teljist 
nauðsynlegt til þess að þau rækji hlutverk sitt sem nytjadýr og að allar takmarkanir í þá veru eigi sér 
ekki stað lengur en nauðsyn krefur.

Heimildir Matvælastofnunar og skyldur umráðamanna (33. gr.)

Rétt er að bæta við seinasta málsliðinn í 3. mgr. að upplýsingar sem opinberir aðilar veita 
Matvælastofnun skulu einnig vera án endurgjalds. Passa þarf að skortur á fjárheimildum hindri ekki 
Matvælastofnun við öflum upplýsinga frá öðrum opinberum aðilum eða aðrar stofnanir hafi sérstakan 
hag af því að rukka fyrir veitingu gagnanna.

Í þessari grein er eingöngu rætt um heimildir Matvælastofnunar en að mínu mati ætti að vera ákvæði 
sem skyldar Matvælastofnun til þess að bregðast við tilkynningum um meint lögbrot eins fljótt og tilefni 
er til, gefið að tilkynningarnar séu nógu skýrar og réttlæti viðbrögð. Einnig ætti Matvælastofnun að 
hafa frumkvæðisskyldu við að framkvæma óvæntar skoðanir á aðstöðu dýra þar sem þeim er haldið í 
atvinnuskyni. Annars er hætta á að mörg meint lögbrot komist aldrei upp fyrr en skaðinn er löngu 
skeður. Séu slíkar skyldur ekki til staðar er hætta á að slíkar athuganir séu ekki eða síður 
framkvæmdar vegna kröfu um niðurskurð.

Þvingunarúrræði (34. gr.)



Samanber umsögn um 23. gr. um aflífunarheimildir ganga þær einnig of langt hér og langt frá því að 
vera nægur tími til að finna nýtt heimili handa öllum dýrunum, sérstaklega ef vörslusviptingin er 
stórtæk. Téð dýrahæli gætu tekið við dýrum ef taka þarf þau úr slæmum aðstæðum. Eins og áður var 
rætt ættu dýrin ekki að þurfa að þjást vegna misbeitingar manna á þeim.

Þá er spurning hvort varanlegi skaðinn í 5. mgr. þurfi að vera banvænn. Þó dýr hafi t.d. misst útlim 
þarf ekki að þýða að þau geti ekki lifað sársaukalausu lífi eftir það. Myndum við gera svona við 
manneskju?

Í 8. mgr. er gefin heimild til Matvælastofnunar um að fyrirskipa slátrun dýra. Spurningin í því tilfelli er: 
„Má slátra köttum?" Engin skilyrði eru fyrir notkun þessarar heimildar og er varhugavert að gefa svo 
breiða heimild til að fyrirskipa slátrun. Einnig er ekki tekið fram hvað verði um lík dýranna, t.d. hvort 
heimilt sé að nýta þau í annað eða þau urðuð.

Stjórnvaldssektir (35. gr.)

Gagnrýnisvert er að setja 5 milljóna króna hámark á mögulega stjórnvaldssekt samkvæmt lögunum 
þar sem hagnaður af meintum lögbrotum getur verið talsvert hærri.

Ef stjórnvaldssektirnar eru greiddar losna forsvarsmenn við alla mögulega refsiábyrgð. Í greinargerð 
er gert ráð fyrir að smærri mál verði leyst með stjórnvaldssektum en stærri fyrir dómi en engin viðmið 
fylgja hvernig það verður túlkað. Einnig kemur þetta í veg fyrir að aðrir aðilar hafi möguleika á að 
höfða einkarefsimál á hendur meintum lögbrjótum.

Afhending dýra (engin ákveðin grein)

Í lögunum ætti að vera kveðið á um að umráðamenn ættu að hafa úrræði til að afhenda dýr, t.d. á 
dýrahæli, ef þeir sjá fram á að þeir geti ekki séð dýrunum fyrir öllum þörfum þeirra svo þeim líði vel. 
Sömuleiðis ef þeir finna engan annan sem þeir treysta til þess að sjá um það. Einu löglegu úrræðin 
sem eru í boði samkvæmt frumvarpinu er aflífun hjá dýralækni. Ábyrgir dýraeigendur eiga ekki að 
þurfa að horfast í augu við það að þurfa að afhenda dýr til aflífunar vegna þess að aðstæður hjá þeim 
breytast á þann veg að þeir geti ekki séð um dýrið á fullnægjandi hátt.

Aflífun ætti ekki að fara fram undir neinum kringumstæðum á heilbrigðum dýrum sem eru hættulaus 
gagnvart mannfólki. Eins og rætt var í umsögninni undir 23. gr. þyrfti að vera til staðar dýrahæli þar 
sem fólk getur afhent dýr og þeim fundinn annar staður til að búa á.

Reglugerðir (almennt)

Ég tel mikilvægt að ráðherra uppfæri reglugerðir eins fljótt og unnt er eftir að frumvarpið hlýtur 
lagagildi svo þær séu í fullu samræmi við markmið þess.

Svavar Kjarrval Lúthersson


