
Alþingi 
Erindi nr. Þ 141/633 

komudagur 20.11.2012
Góðan daginn

Dýralæknum barst tilkynningu frá Dýralæknafélaginu Íslands um beiðni um að senda inn umsögn.
Einnig var dýralæknum sent umsögn DÍ um þetta mál.
Ég styð umsögnina DÍ og fagna því að breytingar til að stuðla að betri dýravelferð séu væntanlegar.

Ég er þó ekki sammála umsögninni DÍ í tveimur atriðum:

1. Um 15. gr. varðandi sársaukafullar aðgerðir án deyfingar:
Ég tel að þörf sé fyrir eyrnarmörkun á lömbum, og eru ástæður fyrir því aðrar en að um hefð er 
að ræða. Ég óttast þess að álag á dýrin eykst til muna í fjárréttum ef dregið yrði eftir 
eyrnarmerkjum, og tæku réttir miklu lengri tíma. Það er hins vegar hægt að fækka enn frekar 
notkun á blóðugum mörkum, þar sem miklu færri mörk eru í notkun en áður.

2. Um 20. gr., varðandi minkagildrur
Ég tel að banna skuli að drekka minnkur með öllu. Ekki skal leyfa slíkar aðferðir til aflífunar ef 
um skipulagðar aðgerðir stjórnvalda sé að ræða.

Svo er ég með viðbót fyrir umsögnina um 11. grein.
Ég stýð hugmynd DÍ um að krefja leyfi til dýrahalds aðeins í ákveðnum tilvikum, svo sem í alifugla- og 
svína- og loðdýraframleiðslu. En til að takmarka umfang leyfisveitingar tel ég bæta þurfi við í 
lagatextanum að tilgreina skuli í sérstakri reglugerð hversu stór bú skulu vera leyfisskyld. 
Varphænsnahald er að aukast ár eftir ár, en er langoftast um litla hópa að ræða, og er hér ekki frekar 
þörf fyrir leyfisskyldu en fyrir sauðfjárhald, svo dæmi sé nefnd.

Með kveðju, /  Best regards,
Brigitte Brugger
Dýralæknir alifuglasjúkdóma /  Veterinary Officer fo r  Poultry Diseases 
Heilbrigði og velferð dýra /  Office o f Animal Health and Welfare
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