
Alþingi 
Erindi nr. Þ 141/649 

komudagur 20.11.2012

* * •  * •# *•* #

;  im C 7S T
MatvaÉlasíöftiijn

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Selfoss, 19. nóvember 2012 
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Efni: Umsögn Matvælastofnunar um frumvarp til laga um velferð dýra, 283. mál

Vísað er til bréfs frá nefndarsviði Alþingis 6. nóvember 2012 vegna frumvarps til nýrra laga um 
velferð dýra.

Áður en Matvælastofnun (MAST) fjallar um einstök ákvæði frumvarpsins vill stofnunin lýsa 
yfir ánægju sinni með þær víðtæku umbætur sem felast í frumvarpinu. MAST telur að 
frumvarpið muni leysa úr fjölmörgum vandamálum sem upp hafa komið á undanförnum árum 
þar sem velferð dýra hefur verið fyrir borð borin. Þá telur MAST það til mikillar einföldunar að 
eitt ráðuneyti og ein stofnun fari með yfirstjórn og framkvæmd málaflokksins, sem og að lög um 
dýravelferð séu með þessum hætti sameinuð í einn heildstæðan lagabálk.

A f efni frumvarpsins má ráða að stofnuninni er ætlað mun stærra hlutverk varðandi dýravelferð 
en verið hefur fram að þessu. Til þess að stofnuninni verði gert kleift að sinna þeim auknu 
skyldum sem á hana eru lagðar með frumvarpinu er ljóst að aukin fjárframlög verða að koma til 
og vísar stofnunin til kostnaðarmats fjármálaráðuneytisins vegna frumvarpsins. Stofnunin telur 
að hafa megi matið til hliðsjónar til að meta þann kostnað sem eftirlit með dýravelferð hefur í 
för með sér, ef því er sinnt sem skyldi.

Matvælastofnun telur mikilvægt að hugað sé að þessum þætti strax, þar sem fjármagn er 
forsenda þess að hægt sé að sinna eftirliti og framkvæmd með lögunum með þeim þætti sem 
nauðsynlegt er.

Verður nú fjallað um einstakar greinar frumvarpsins sem stofnunin telur ástæðu til að gera 
athugasemdir við eða eftir atvikum að vekja sérstaka athygli á og eftir því sem tilefni gefst til 
komið með tillögur að breytingum.

• 4. gr. -  Yfirstjórn

MAST leggur til að 2. mgr. 4. gr. verði orðuð með svohljóðandi hætti: „Matvælastofnun er 
heimilt að leita álits fagráðs um dýravelferð um stefnumótandi ákvarðanir, en skylt að leita til 
fagráðsins vegna umsókna um leyfi til dýratilrauna.“
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MAST telur að þrengt sé um of að hlutverki og mati stofnunarinnar með því að skylda hana til 
að leita til fagráðs um dýravelferð um allar stefnumótandi ákvarðanir. Það er ráðherra sem fer 
með yfirstjórn málaflokksins og MAST fer með framkvæmd stjórnsýslunnar. Hlutverk 
fagráðsins á að vera ráðgefandi og því eðlilegast að stofnuninni sé veitt heimild til að leita 
ráðgefandi álits varðandi tiltekin málefni og álitaefni, fremur en að stofnuninni verði skylt að 
leita slíks álits.

• 5. gr. -  Fagráð um dýravelferð

Í greininni er fjallað um fagráð skipað aðilum með sérþekkingu á flestum sviðum eftirtalinna 
fagsviða, dýralækninga, dýrafræði, dýraatferlisfræði, dýravelferðar, dýratilrauna, búfjárfræða og 
siðfræði. Gert er ráð fyrir að MAST leggi ráðinu til vinnuaðstöðu og starfsmann með 
sérfræðiþekkingu á starfssviði ráðsins.

Mikilvægt er að hér verði skoðað hvaða kostnaðarauki fellur á stofnunina vegna starfsemi 
ráðsins í tengslum við vinnuaðstöðu og þess starfsmanns sem stofnunin leggur ráðinu til og 
hvernig eigi að standa straum af öðrum kostnaði, s.s. launum ráðsmanna og álitsgerðum sem 
ráðið kann að kalla eftir. Þá vill stofnunin benda á að stærsti hluti þeirra verkefna sem koma 
fyrir nefndina og starfsmann hennar munu líklega lúta að málefnum varðandi dýratilraunir og 
því er mikilvægt að haft verði í huga við ráðningu starfsmanns að hann hafi sérfræðiþekkingu 
og/eða reynslu á því sviði.

• 7. gr. -  Hjálparskylda

Í síðustu málsgrein 7. gr. segir að sá sem stofni til útgjalda skv. ákvæðinu eigi rétt á 
endurgreiðslu á öllum nauðsynlegum kostnaði úr hendi þess aðila sem ber ábyrgð á kostnaði 
skv. ákvæðinu.

Lagaákvæði um endurgreiðslu kostnaðar vegna umönnunar og meðhöndlunar dýra í neyð eru 
mikilvæg til að tryggja að dýrin þjáist ekki að óþörfu. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að sá sem 
stofnar til útgjaldanna skuli innheimta kostnaðinn úr hendi þess sem ber ábyrgðina. 
Fyrirsjáanlegt er að þetta verði í mörgum tilvikum erfitt eða jafnvel ómögulegt. Það er því 
nauðsynlegt að hugað verði að því með hvaða hætti ríkið geti tryggt endurgreiðslur í þessum 
tilvikum. Slíkt mætti t.d. gera með stofnun sjóðs undir forræði atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins.

A f þessum sökum leggur MAST til að bætt verði við ákvæðið:

„Sá sem stofnar til útgjalda samkvæmt 1. mgr. á rétt á endurgreiðslu á öllum nauðsynlegum 
kostnaði. Endurgreiðslan er sótt í sjóð sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur umsjón 
með. Ráðuneytið sér um að innheimta kostnaðinn frá þeim aðila sem ber ábyrgð á útgjöldum 
samkvæmt þessari grein.“

Með þessu móti telur MAST að velferð dýra í neyð yrði mun betur tryggð.

• 8. gr. -  Tilkynningarskylda
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Með hliðsjón af 1. og 2. mgr. er að mati stofnunarinnar óljóst hvað við sé átt í 3. málslið 2. mgr.
8. gr. frumvarpsins. Í 2. mgr. segir að ef tilkynnandi óski nafnleyndar skuli það virt nema 
sérstakar aðstæður mæli gegn því, en ákvörðun um nafnleynd er heimilt að skjóta til ráðherra. Í
3. málslið 2. mgr. er þess síðan getið að leiðbeina skuli tilkynnanda um rétt hans til að kæra 
ákvörðun Matvælastofnunar. Skýra verður betur við hvað sé átt með þessu ákvæði. Er ætlunin 
að tilkynnandi eigi rétt á að kæra til ráðherra ákvörðun Matvælastofnunar um að veita 
upplýsingar um hann, sbr. svohljóðandi texti í 2. mgr. „nema sérstakar ástæður mæli gegn því“ .

Ákvæðið í 3. málslið 2. mgr. er óljóst og stofnunin telur nauðsynlegt að lagfæra það og skýra 
betur við hvað sé átt og hver tilgangur þess sé. Matvælastofnun leggur til að 2. mgr. verði orðuð 
með eftirfarandi hætti:

„Ef tilkynnandi skv. 1. mgr. óskar nafnleyndar gagnvart öðrum en Matvælastofnun eða lögreglu 
skal það virt nema sérstakar ástæður mæli gegn því. Ákvörðun um nafnleynd er heimilt að skjóta 
til ráðherra innan tveggja vikna frá tilkynningu ákvörðunar.“

• 9. gr. -  Geta, hæfni og ábyrgð

Lagt er til að bætt verði við málsgrein um að ráðherra skuli setja í reglugerð nánari fyrirmæli um 
þær kröfur sem gerðar eru til dýraeigenda varðandi getu og hæfni þeirra til að annast og halda 
dýr. Sjá nánar athugasemdir varðandi 11. gr.

• 11. gr. -  Leyfisskylda

Í 11. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir leyfi fyrir dýrahaldi og annarri starfsemi sem tilgreind er í 
viðauka við frumvarpið. Til að fá útgefið leyfi þarf að uppfylla 9. gr. frumvarpsins er varðar 
þekkingu og 27. - 30. gr. er varðar húsakost og annan búnað. Markmið ákvæðisins virðist 
þríþætt. Í fyrsta lagi að fá yfirsýn yfir málaflokkinn, það er hvar dýr eru haldin og hvar starfsemi 
er tengist dýrum er rekin. Í öðru lagi er markmið að fyrirbyggja vandamál og skoða húsnæði og 
hæfni einstaklinga til að hafa dýr, áður en dýrahaldið eða starfsemin hefst. Í þriðja lagi að stoppa 
dýrahald eða starfsemi sem ekki stenst lögin með sviptingu á leyfi. MAST telur að ákvæði þetta 
þarfnist frekari skoðunar.

Yfirsýn yfir málaflokkinn
MAST starfrækir í dag tölvukerfið BÚSTOFN (sjá www.bustofn.is). Í þetta tölvukerfi eiga allir 
búfjáreigendur að skrá bústofn sinn hvort sem um eitt dýr eða fleiri er að ræða. Með skoðun á 
BÚSTOFNI má með einföldum hætti sjá alla búfjáreigendur og hvort búfjáreftirlitsmaður hafi 
gert athugasemdir við viðkomandi búfjárhald. Yfirsýn yfir málaflokkinn er því þegar til staðar 
að því er varðar búfjáreigendur en ekki yfir þá sem reka aðra stafsemi í tengslum við dýr eða 
stóra gæludýraræktendur. Þá er einnig bent á að yfirsýn yfir dýraeigendur næst einnig í gegnum 
gagnagrunna um einstaklingsmerkingar.

Að fyrirbyggja vandamál
Flest dýraverndunarmál eru afleiðing á andlegum eða líkamlegum vandamálum eigenda 
dýranna. Vandséð er að við útgáfu leyfa takist að fyrirbyggja að dýravelferðarmál komi upp í 
framhaldi af vandamálum eigenda og umráðamanna dýra að þessu leyti til.
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Stöðvun dýrahalds sem ekki stenst lögin
Þegar upp koma vandamál varðandi dýravelferð kann að vera nauðsynlegt að geta stoppað 
búskap eða starfssemi tiltekinna einstaklinga. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að með því að taka 
leyfi af viðkomandi megi stoppa dýrahald og starfssemi. Þótt einstaklingar séu sviptir leyfi eru 
dýrin eftir sem áður í umsjón eiganda eða umráðamanns. Til að svipta eiganda/umráðamann 
vörslum er því nauðsynlegt að fara fram á vörslusvipting í framhaldi af leyfissviptingu. Því má 
færa rök fyrir því að leyfisskyldan flæki vörslusviptingu frekar en að hún einfaldi hana. Auk 
þess má ná fram stöðvun á starfssemi með ákvörðun þess efnis, sbr. ákvæði þess efnis að MAST 
sé heimilt að stöðva starfsemi þegar um alvarleg tilvik eða ítrekuð brot sé að ræða eða ef aðilar 
sinna ekki fyrirmælum innan tilgreinds frests. Slík ákvörðun getur náð til dýrahalds og 
dýratengdrar starfssemi.

Kostnaður vegna leyfiskerfis miðað við umfang og tilefni
Við skoðun á tölvukerfinu BÚSTOFNI, sem veitir góða yfirsýn yfir málaflokkinn, kemur í ljós 
að búfjáreigendur sem hafa skilað inn skýrslu og hafa verið undir eftirliti eru 5.687. Þegar við 
bætast stórir gæludýraeigendur og önnur starfssemi eins og dýragæslur, hestaleigur, 
tamningastöðvar o.fl. er ljóst að um mikið magn starfsleyfa yrði að ræða. Hluti dýraeigenda félli 
þó vissulega utan starfsleyfisskyldu vegna takmarkaðs fjölda dýra.

Að mati stofnunarinnar verður leyfiskerfið kostnaðarsamt bæði fyrir ríki og dýraeigendur og 
algjörlega óvíst að það skili þeim árangri sem að er stefnt. Sérstaklega ef miðað er við það mikla 
umfang og kostnað sem af því leiðir.

Draga má í efa að eðlilegt sé að fara í útgáfu yfir 5000 starfsleyfa, með tilheyrandi skoðunum, 
skýrslum og skrifstofukostnaði, miðað við umfang brotamála. Eins og fyrr segir eru um 5.687 
búfjáreigendur sem búfjáreftirlitið hefur eftirlit með og hefur heildarfjöldi alvarlegra 
athugasemda er varða velferð dýra verið um 1% búfjáreigenda.

Stjórnsýsla og útgáfa leyfa
Leyfi til dýrahalds og annarrar starfssemi munu verða mjög ólík, allt eftir eðli dýrahaldsins og 
starfseminnar. Sem dæmi má nefna matið á því hvenær viðeigandi þekking er til staðar? Er það 
nægjanlegt að hafa verið sumar í sveit eða þarf skólagráðu. Hvaða þekkingu þarf fyrir hverja 
dýrategund o.s.f.v.? Þetta mat á að vera hjá MAST og mun verða flókið, tímafrekt og 
kostnaðarsamt. Þá er ljóst að húsakostur og aðstöðu verður einnig að meta sérstaklega, t.d. í 
tilviki hrossa er ekki sjálfgefið að húsakostur sé yfirleitt til staðar. Slíkt leyfi yrði þá ekki gefið 
út á sérstakt húsnæði enda geta hross gengið úti allt árið. Byggja þarf upp mikla þekkingu við að 
meta alla þessa hluti og það mun verða kostnaðarsamt.

Samkvæmt viðauka er dýrahald yfir ákveðnum fjölda leyfisskylt. Mjög erfitt er að gera sér grein 
fyrir hvenær skyldan er til staðar. Ástæðan er sú að leyfisskyldan er bundinn við tilekinn fjölda 
dýra, tiltekin leyfishafa (kennitölu) og tiltekinn húsakost. Því má spyrja hvort starfsleyfisskylda 
sé til staðar ef í 5 manna fjölskyldu eigi hver fyrir sig t.d. 10 hesta (50 hestar)? Er sú starfssemi
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ekki starfsleyfisskyld? Hvað ef dýraeigandi er með tvær jarðir og 10 hesta á hvorri þeirra? Er 
það eitt leyfi eða tvö eða kannski ekki leyfisskylt?

Líklegt má telja að þeir sem hafa í gegnum tíðina reynst erfiðir við að eiga, þegar kemur að 
lögum um dýravelferð, láti sér ekki muna um að brjóta eina reglu til viðbótar og gefi upp aðra 
eigendur en sig til að halda fjölda dýra undir leyfisskyldu. Ákvæðið virðist allt að einu þannig 
uppbyggt að auðveld verður að komast undan leyfisskyldunni. Niðurstaðan væri þá sú að þeir 
sem fylgja lögum þurfa að borga fyrir leyfin en oftar en ekki sleppa þeir sem hika ekki við að 
brjóta lög um dýravelferð. Þetta yrði alltaf erfitt við að eiga og því nær ákvæðið ekki markmiði 
sínu.

Þá er bent á að ekki sé ólíklegt að ef Matvælastofnun myndi svipta einhvern leyfi til dýrahalds 
yrði brugðist við með kennitöluflakki og nýr aðili yrði skrifaður fyrir rekstrinum.

Þá virðist lítill hvati til að sækja um leyfi og margir líklegir til að stunda dýrahaldið án leyfis og 
brjóta lögin. Þegar menn eru svo loksins uppvísir af því að hafa ekki sótt um leyfi eru viðbrögð 
stjórnvalda jafnan á þá leið að leiðbeina viðkomandi í samræmi við stjórnsýslulög um hvernig 
sækja eigi um leyfi. Ekki er víst að brot á því að sækja um leyfi hafi aðrar afleiðingar. 
Leyfiskerfið getur því falið í sér aukna vinnu fyrir stjórnvaldið án sýnilegs ávinnings.

Samantekið
Markmiði ákvæðisins um leyfisskyldu er ýmist nú þegar náð eða að ákvæðið er í engu til þess 
fallið að nálgast þau markmið svo nokkru nemi. Þess í stað er leyfiskerfið líklega kostnaðarsamt 
og lendir sá kostnaður fyrst og fremst á þeim búfjáreigendum sem ekki brjóta neinar reglur og 
hjá eftirlitsstofnunum. Stofnunin telur því ekki réttlætanlegt að fara þá leið sem gert er í 
frumvarpinu varðandi útgáfu leyfa og telur að tíma og vinnu starfsmanna hennar sé betur varið í 
markvissara eftirlit og eftirfylgni með þeim aðilum þar sem velferð dýra er brotin.

Lagðar eru til eftirfarandi breytingar á ákvæðinu
Í fyrsta lagi er lagt til að 11. gr. falli brott í núverandi mynd og að frumvarpinu verði breytt til 
samræmis við brottfall leyfisskyldunnar. Í staðinn komi tilkynningarskylda á dýratengda 
starfsemi aðra en dýrahald og tilkynningarskylda á dýrahaldi í atvinnuskyni, annað en búfé, 
umfram ákveðinn fjölda. Með þessu er yfirsýn tryggð bæði með eigendum dýra í gegnum 
BÚSTOFN eða gagnagrunna um einstaklingsmerkingar og svo með annarri starfssemi með 
tilkynningarskyldu.

Í öðru lagi yrði bætt við ákvæði 9. gr. að heimilt væri að kveða á um tiltekna lágmarksþekkingu í 
reglugerð þegar um loðdýrarækt, svínarækt og alifuglarækt er að ræða áður en starfssemi hefst. 
Með þessu væri komið í veg fyrir það að einstaklingar án þekkingar hefji jafn umfangsmikinn 
búskap og fyrrgreindar greinar eru.

Í þriðja lagi yrði bætt við þvingunarúrræðin að Matvælastofnun væri heimilt með ákvörðun að 
banna tilteknum einstaklingum að eiga dýr eða sýsla með dýr. Þetta yrði einfaldara og
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árangursríkara úrræði en stöðvun dýrahalds eða starfssemi á grundvelli yfir 5000 útgefinna leyfa 
sem síðar gætu leitt til leyfissviptingar í 5-10 tilvikum. Sé sérstakur vilji til að geta stoppað 
tiltekna starfssemi er einfaldast að gera það með vel rökstuddri ákvörðun stofnunarinnar. Slík 
ákvörðun gæti náð til fólks sem ætti einn hund en líka til einstaklings sem ætti 500 kindur.

Ofangreindar tillögur eru til þess fallnar að auka ekki vinnu og kostnað við eftirlit með 
dýravelferð, en ná þess í stað meiri árangri þar sem þörf er á að grípa inn í.

Að þessu sögðu leggur MAST til að 11. gr. hljóði svona:

11. gr.
Tilkynningarskylda.

„ Skylt er að tilkynna um starfsemi sem tilgreind er í viðauka. Óheimilt er að hefja 
starfsemi áður tilkynnt hefur verið um hana.

Matvælastofnun skal sjá til þess að listi yfir tilkynningarskylda starfsemi sé birtur eða 
aðgengilegur hjá stofnuninni.

Ráðherra skal með reglugerð ákvarða hvaða dýrahald í atvinnuskyni, annað en búfé, 
skuli vera tilkynningarskylt.“

Samhliða þessari breytingu leggur stofnunin til að viðauki með lögum verði svohljóðandi: 

„Viðauki
1. Dýrahald í atvinnuskyni, annað en búfé, sem tilgreint er nánar í reglugerð.
2. Dýraspítalar og dýralæknaþjónusta.
3. Endurhæfingarstöðvar.
4. Þjálfunarstöðvar.
5. Sýningar- og keppnishúsnæði.
6. Dýragarðar.
7. Dýragæslur þar sem dýrafjöldi er umfram það sem tilgreint er í reglugerð.
8. Hestaleigur.
9. Önnur sambærileg starfsemi sem tilgreind er í reglugerð.“

• 12. gr. -  Eftirlit

Í samræmi við breytingar sem lagðar eru til í 11. gr. er lagt til að ákvæðið í 1. mgr. 12. gr. hljóði 
svona:

„Öll starfsemi sem lög þessi nær til skal háð reglulegu opinberu eftirliti af hálfu 
Matvælastofnunar. Umfang og tíðni eftirlits skal byggt á áhættuflokkun“

• 15. gr. -  Aðgerðir og meðhöndlun
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Í ákvæðinu er gert ráð fyrir að gelda megi grísi yngri en vikugamla, án þess að deyfing eða 
svæfing fari fram. Þó skal skv. frumvarpinu ávallt beita verkjastillandi lyfjagjöf við slíka aðgerð. 
MAST telur rétt að vekja athygli á að þessi aðferð er í eðli sínu sársaukafull og að fram eru 
komnar aðrar aðferðir við geldingar, s.s. lyfjagjöf sem vert er að skoða nánar. Stofnunin telur 
því að taka verði þetta ákvæði til skoðunar og meta hvort ákvæðið í frumvarpinu veiti grísum 
nægjanleg vernd með hliðsjón af markmiðum frumvarpsins.

• 20. gr. -  Aflífun

Með 2. mgr. verður heimilt að aflífa minka með drekkingu, sé slíkt gert með gildru sem hluti af 
skipulögðum aðgerðum til að halda minkastofninum í skefjum. MAST telur að gengið sé of 
langt frá meginmarkmiði greinarinnar um að dýr skuli aflífuð með skjótum og sársaukalausum 
hætti. Stofnunin telur því nauðsynlegt að skoða hvort aðrir valkostir eru í stöðunni.

• 21. gr. -  Merkingar og skráningarskylda

Með ákvæðinu eru lagðar skyldur á aðila vegna merkinga dýra, jafnframt er sú skylda lögð á 
MAST að stofnunin tryggi að starfræktir séu gagnagrunnar um skráningu einstaklingsmerkinga. 
Í reynd er ekki um nýmæli að ræða varðandi búfénað, hins vegar hefur hingað til ekki verið skylt 
að merkja gæludýr með sama hætti og búfénað.

E f af verður þarf MAST eins og áður segir að tryggja að gagnagrunnar séu til varðandi 
skráningar á kanínum, köttum og hundum. Hér er um að ræða íþyngjandi skyldu á hendur 
stofnuninni og tryggja verður fjármagn til að hægt sé að sinna þessu verkefni, koma upp og þróa 
slíkt kerfi, auk þess sem skoða verður þann kostnað sem fellur á stofnunina vegna umsýslu í 
kringum viðhald, skráningar og fyrirspurnir úr kerfinu.

• 32. gr. -  Gjaldtaka

Lagt er til að kveðið verði skýrar á um heimildir eftirlitsaðila til að innheimta raunkostnað við 
þvingunaraðgerðir gagnvart þeim aðilum sem brjóta gegn ákvæðum laganna. Sömuleiðis að 
heimilað verði að taka gjald til að vinna úr tilkynningum frá aðilum sem kveðið er í 
breytingartillögu varðandi 11. gr. MAST leggur til að 1. mgr. verði orðuð svona:

„Matvælastofnun er heimilt að taka gjald samkvæmt gjaldskrá fyrir umsóknir, úttektir, móttöku 
tilkynninga, eftirlit og eftirfylgni skv. 11., 12., 17., 19., 21., 25. og 34. -  38. gr.“

• 33. gr. -  Heimildir Matvælastofnunar og skyldur umráðamanna

Í 1. mgr. ákvæðisins er þess getið að MAST sé heimilt að fara á hvern þann stað sem dýr eru 
haldin til að kanna aðstæður og aðbúnað þeirra og við beitingu þvingunarúrræða. Ekki er þó 
heimilt að fara í íbúðarhús, útihús og aðra þvílíka staði án samþykkis eigenda eða umráðamanns 
húsnæðisins nema að fengnum dómsúrskurði.

Í störfum sínum undanfarin ár hefur starfsmönnum stofnunarinnar ítrekað verið synjað um 
aðgang að útihúsum þegar þeir hafa ætlað að bregðast við tilkynningum eða grunsemdum um 
slæman aðbúnað eða vanhirðu búfjár. Í slíkum tilvikum hefur verið leitað eftir dómsúrskurði og
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hefur sá ferill oft tekið of langan tíma eða allt að 2 til 3 daga í sumum tilfellum. Þá kemur oft 
upp í slíkum málum að búið er að skipuleggja umfangsmiklar skoðanir af hálfu stofnunarinnar, 
s.s. að fá sérgreinadýralækna eða reynda héraðsdýralækna og héraðsráðunauta um langan veg til 
að aðstoða við eftirlit, sem síðan reynist ekki framkvæmanlegt vegna synjunar um aðgang að 
útihúsum. Þá á eftirlit að vera óboðað þannig að dýraeigandi eða umráðamaður geti ekki fjarlægt 
dýr og búnað eða „lagfært“ ástandið tímabundið, s.s. með því að hreinsa skít, fóðra sérstaklega, 
fjarlægja óheimil tæki eða leysa bundin dýr. Mikilvægt er að hægt sé að sinna eftirliti við 
hefðbundnar aðstæður hjá viðkomandi og að honum sé ekki gefinn allt að þriggja daga frestur 
og þar með tækifæri til að fela brot sín.

Að mati stofnunarinnar er því ótækt að bíða þurfi eftir dómsúrskurði til að komast í útihús og 
aðra þvílíka staði. Hafa verður í huga að landið er strjálbýlt, héraðsdýralæknir og 
eftirlitsdýralæknir eru fáir og kostnaðarsamt er að senda eftirlitsmenn um langan veg til að sinna 
eftirliti, einungis til að vera síðan synjað um aðgang að útihúsum þar sem dýr eru staðsett.

MAST telur rétt að synjun nái einungis til íbúðarhúsa, þannig að stofnuninni verði heimilað að 
fara inn í útihús, girt tún og jarðir og aðra þvílíka staði til að kanna aðstæður og aðbúnað dýra án 
samþykkis eigenda eða umráðamanns. Leggur stofnunin til að 1. mgr. verði svohljóðandi:

„Matvælastofnun er heimilt að fara á hvern þann stað þar sem dýr eru haldin til að kanna 
aðstæður og aðbúnað þeirra og við beitingu þvingunarúrræða. Í því felst meðal annars heimild til 
að sýna- og myndatöku og skoðunar og ljósritunar gagna. Lögregla skal aðstoða ef með þarf. 
Ekki er þó heimilt að fara í þessum tilgangi í íbúðarhús án samþykkis eiganda eða umráðamanns 
húsnæðisins nema að fengum dómsúrskurði, sbr. þó 2. mgr.“

• 34. gr. -  Þvingunarúrræði

Í X. kafla frumvarpsins þar sem fjallað er um stjórnvaldsfyrirmæli og viðurlög er að finna 
fjölmörg þvingunarúrræði sem hafa ekki staðið eftirlitsaðilum áður til boða. MAST telur að 
þessi úrræði muni auðvelda stofnuninni að takast á við dýravelferðarmál, sérstaklega telur 
stofnunin að úrræði er tengjast fjársektum og skerðingu á opinberum greiðslum séu líkleg til að 
þrýsta á úrlausn í málum sem upp geta komið í tengslum við búfjárhald og dýravelferð.

Hinsvegar er uppsetning á 34. gr. ekki skýr, textinn er of langur og flókinn og erfitt er að fá 
yfirsýn yfir þau úrræði sem standa til boða þegar beita þarf þvingunarúrræðum vegna 
dýravelferðarmála. MAST leggur því til að 34. gr. verði brotinn upp í sjö greinar til að auka 
skýrleika ákvæðisins.

34. gr.
Stöðvun starfsemi

Matvælastofnun er heimilt að takmarka eða stöðva starfsemi þegar um alvarleg tilvik eða 
ítrekað brot sé að ræða eða ef aðilar sinna ekki fyrirmælum innan tilgreinds frests. Við stöðvun 
starfsemi er heimilt að leita aðstoðar lögreglu.
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35. gr.
Dagssektir, skerðing opinberra greiðslna og úrbætur á kostnað umráðamanns

Matvælastofnun er heimilt að beita dagsektum gagnvart umráðamanni. Kveða skal á um 
hámark dagsekta í reglugerð sem ráðherra setur. Dagsektir, að frádregnum kostnaði við 
álagningu og innheimtu, renna í ríkissjóð og má innheimta með fjárnámi án undangengins dóms 
eða sáttar.

Matvælastofnun er heimilt að gera kröfur um úrbætur. Láti umráðamaður dýra ekki 
skipast við tilmæli Matvælastofnunar getur stofnunin látið vinna úrbætur á hans kostnað.

Matvælastofnun er heimilt að skerða eða fella niður opinberar greiðslur í landbúnaði til 
umráðamanns þegar um er að ræða ítrekað brot á lögum þessum og að undangenginni 
áminningu eða vegna svo alvarlegra brota að til vörslusviptingar kemur. Aðili máls á ekki 
endurkröfurétt vegna þeirra greiðslna sem felldar eru niður. Greiðslur sem skertar eru renna í 
ríkissjóð.

36. gr.
Vörslusvipting dýra og haldlagning

Matvælastofnun er heimilt að taka ákvörðun um að vörslusvipta umráðamann dýrum, ef 
aðilar sinna ekki fyrirmælum innan tilgreinds frests, og sér lögregla um framkvæmd 
vörslusviptingar. Við vörslusviptingu skal Matvælastofnun ákveða hvort dýrin skuli flutt burt 
eða þeim haldið á þeim stað þar sem þau eru. Matvælastofnun er heimilt að láta aflífa 
vörslusvipt dýr að liðnum tveimur sólarhringum takist hvorki stofnuninni né eiganda að finna 
viðeigandi aðstæður eða aðbúnað fyrir dýr. Matvælastofnun telst vera umráðamaður dýra á 
meðan vörslusvipting stendur yfir og er skylt að annast um þau, sjá um brottflutning á dýrum 
sem tekin hafa verið úr vörslu umráðamanns og ber ábyrgð á fóðrun, umhirðu og aðbúnaði 
dýranna allt á kostnað umráðamanns. Matvælastofnun tekur ákvörðun um hvort aflétta skuli 
vörslusviptingu dýra eða ráðstafa þeim með öðrum hætti að virtum andmælarétti aðila máls þar 
sem honum skal gefinn kostur á að setja viðhlítandi tryggingu fyrir greiðslu á kostnaði við 
geymslu, fóður og umhirðu fyrir dýrin uns dómur fellur, sbr. 41. gr. Matvælastofnun skal 
ráðstafa dýrunum og getur látið bjóða dýr upp, selt þau til lífs eða slátrunar eða látið aflífa þau 
sé ekki unnt að ráðstafa þeim á annan hátt.

Matvælastofnun er heimilt að leggja hald á tæki og tól sem ekki standast kröfur 31. gr. til 
að koma í veg fyrir slæma meðferð á dýrum.

Vörslusvipting á dýrum og aflífun samkvæmt grein þessari skal framkvæmd með aðstoð 
lögreglu og ber lögreglan ábyrgð á þeim aðgerðum. Sláturleyfishöfum er skylt að taka slík dýr 
án tafar til slátrunar óski Matvælastofnun þess.

37. gr.
Úrbætur þola ekki bið

Telji Matvælastofnun að úrbætur þoli enga bið getur stofnunin tekið dýr úr vörslu 
umráðamanns eða aflífað dýr sem hafa orðið fyrir varanlegum skaða sökum vanfóðrunar, 
harðýðgi, slysa eða slæms aðbúnaðar. Framangreindar aðgerðir skulu gerðar í samráði við eða 
samkvæmt fyrirmælum lögreglu. Matvælastofnun er ekki skylt að veita andmælarétt samkvæmt 
stjórnsýslulögum þegar úrbætur þola enga bið.

Aflífun samkvæmt grein þessari skal framkvæmd með aðstoð lögreglu og ber lögreglan 
ábyrgð á þeim aðgerðum. Sláturleyfishöfum er skylt að taka slík dýr án tafar til slátrunar óski 
Matvælastofnun þess.
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38. gr.
Tímabundið bann við dýrahaldi

Telji Matvælastofnun það nauðsynlegt, til að stöðva eða koma í veg fyrir illa meðferð á 
dýrum, getur hún fyrirvaralaust og til bráðabirgða svipt umráðamann heimild til þess að hafa eða 
sjá um dýr þar til úrbætur hafa verið gerðar eða dómur fallið, sbr. 43. gr.

39. gr.
Kostnaður a f þvingunaraðgerðum

Heimilt er að krefja umráðamann dýra og aðila sem er ábyrgur fyrir starfsemi sem lögin 
ná til um endurgreiðslu kostnaðar vegna 36. - 38. og 43. gr. Matvælastofnun og lögreglustjóri 
eiga lögveð í dýrum vegna greiðslu kostnaðar við framkvæmdir á grundvelli. laganna. Þá er 
Matvælastofnun og lögreglu heimilt að innheimta kostnað vegna þvingunaraðgerða með 
fjárnámi án undanfarandi dóms eða sáttar. Ekki er skylt að greiða bætur til eiganda dýrs vegna 
aflífunar á dýrinu eða annarrar ráðstöfunar á því í samræmi við lögin.

40. gr.
Ágreiningsefni um aðgerðir

Nú vill umráðamaður dýrs ekki hlíta því að dýr sé tekið úr vörslu hans eða að hann sé til 
bráðabirgða sviptur heimild til að hafa eða sjá um dýr og getur hann þá borið ágreiningsefnið 
undir dómstóla, hvort sem er sérstaklega eða í sakamáli sem höfðað kann að vera á hendur 
honum. Slíkt frestar þó ekki aðgerðum eða framkvæmd slíkra ákvarðana skv. 36. gr. og 39. gr.

Umfjöllun Matvælastofnunar miðast við ofangreinda framsetningu þvingunarúræðanna.

a) Stöðvun starfsemi (34. gr.) Efnislega óbreytt í tillögu MAST.

b) Dagssektir, skerðing opinberra greiðslna og úrbætur á kostnað aðila. (35. gr.). Lagt er til að 
bætt verði við svohljóðandi texta með ákvæðið til að tryggja að ekki skapist ágreiningur um 
hvernig fara skuli með opinbera greiðslur sem felldar hafa verið niður vegna dýravelferðarmála.

„Aðili máls á ekki endurkröfurétt vegna þeirra greiðslna sem felldar eru niður. Greiðslur 
sem skertar eru renna í ríkissjóð.“

c) Vörslusvipting og haldlagning (36. gr.). Efnislega óbreytt í tillögu MAST.

Samkvæmt ákvæðinu er gengið út frá að MAST verði umráðamaður dýra sem tekin hafa verið 
úr vörslu eigenda. MAST ber því skylda til að annast sé um þau, sjá um brottflutning á þeim, 
fóðrun, umhirðu og aðbúnað. Samkvæmt núgildandi lagaumhverfi bera sveitarfélög þessar 
skyldur, enda hefur verið litið þannig á að þau séu í góðri aðstöðu til að annast dýr meðan á 
vörslusviptingu stendur. Vísa má til að sveitarfélögin eiga oftar en ekki húsnæði eða jarðir/lönd 
þar sem hægt er að geyma vörslusvipt dýr.

MAST hefur hins vegar ekki beitarlönd eða húsnæði til að hýsa dýr sem hafa verið vörslusvipt. 
A f þessum sökum mun það reynast MAST umtalsvert kostnaðarsamara að sinna þessum 
skyldum en sveitarfélögunum. Mikilvægt er því að hugað verði að hvernig hægt sé að tryggja
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MAST fjármuni til að sinna þessari skyldu. E f ekki kemur til viðbótar fjármagn eða aðgangur að 
fjármunum úr sjóði, líkt og gerð er tillaga um í athugasemdum við 7. gr., þá mun þetta úrræði 
leggjast með óeðlilegum þunga á fjárhag stofnunarinnar og gera henni ókleift að sinna 
almennum skyldum sínum. Stofnunin leggur því til að svohljóðandi ákvæði verði bætt við texta 
um vörslusviptingu og haldlagningu: „MAST á rétt á endurgreiðslu á öllum nauðsynlegum 
kostnaði sem stofnunin verður fyrir vegna vörslusviptinga sem hún framkvæmir. Endurgreiðslan 
er sótt í sjóð sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur umsjón með. Ráðuneytið sér um 
að innheimta kostnaðinn frá þeim aðila sem ber ábyrgð á útgjöldum samkvæmt þessari grein.“

Sé ekki hægt að tryggja fjármuni til MAST til að standa straum af vörslusviptingum með 
fyrrnefndum hætti, leggur MAST til að sveitarfélögunum verði áfram skylt að annast umhirðu, 
fóðrun og aðbúnað á dýrum meðan á vörslusviptingu stendur.

d) Úrbætur sem ekki þola bið (37. gr.) Efnislega óbreytt í tillögu MAST.

e) Tímabundið bann við dýrahaldi (38. gr.). Efnislega óbreytt í tillögu MAST.

f) Kostnaður af þvingunaraðgerðum (39. gr.). Efnislega óbreytt í tillögu MAST.

g) Ágreiningsefni um aðgerðir (40. gr.). Efnislega óbreytt í tillögu MAST.

• 35. gr. -  Stjórnvaldssektir

Lagt er til að Matvælastofnun sé heimilt að leggja á sektir vegna þeirra aðila sem tilkynna ekki 
um starfsemi sína skv. 11. gr. Því leggur MAST til að 1. málsliður 1. mgr. hljóði svona:

„Matvælastofnun getur lagt á stjórnvaldssektir á einstaklinga eða lögaðila fyrir brot á 6., 11., 13 
-  20., 22. og 25. -  31. gr. laga þessara og reglugerðum settum með stoð í þeim.“

• 36. gr. -  Leyfissvipting

Skoða verður þetta ákvæði með hliðsjón af því hvernig farið verður með 11. gr. frumvarpsins.

• 39. gr. -  Gildistaka

Gildistaka frumvarpsins er áætluð 1. janúar 2013 en samhliða er áætluð breyting á lögum nr. 
103/2002 um búfjárhald o.fl. Með breytingunni er búfjáreftirlitið í raun flutt frá 
sveitarfélögunum til Matvælastofnunar. Gera verður ráð fyrir lengri tíma til undirbúnings af 
hálfu Matvælastofnunar en gert er ráð fyrir með gildistökuákvæði frumvarpsins, m.a. til að ráða 
starfsmenn í þau störf sem skapast við samþykkt frumvarpsins. Til viðbótar hlýtur að þurfa að 
gera ráð fyrir að sveitarfélög þurfi að segja upp búfjáreftirlitsmönnum með ákveðnum 
uppsagnarfresti. Matvælastofnun leggur því til að gildistaka frumvarpsins verði 1. september 
2013.

Samkvæmt frumvarpinu er áætlað að rúmlega 20 reglugerðir verði settar eða að núverandi 
reglugerðir verði endurskoðaðar í ljósi nýrra laga. Hætt er við að mörg lagaákvæðanna komi að 
litlu gagni án þessara reglugerða og því er mjög mikilvægt að unnið verði hratt og vel að gerð og
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endurskoðun þeirra. Tryggja verður fjármagn til þess að hægt verði að ljúka við gerð þessara 
reglna.

• 41. gr. -  Lagaskil

Með hliðsjón af almennum reglum um lagaskil og afturvirkni laga verður að mati stofnunarinnar 
að taka þetta ákvæði til endurskoðunar, en í frumvarpinu eru fjöldi nýmæla s.s. varðandi 
þvingunarúrræði, viðurlög og önnur íþyngjandi ákvæði.

• 42. gr. -  Breyting á öðrum lögum

Í öðrum tölulið b. segir að 2. gr. laga nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðiþjónustu við dýr, 
með síðari breytingum, skuli orðast svo:"Dýralæknar og heilbrigðisstarfsmenn dýra skulu standa 
vörð um heilsu dýra í landinu, stuðla að bættu heilsufari og velferð þeirra, aukinni arðsemi 
búfjár og góðum aðbúnaði og meðferð dýra...“

MAST telur að taka eigi úr þessum texta tilvísun um að dýralæknar og heilbrigðisstarfsmenn 
dýra eigi að stuðla að aukinni arðsemi búfjár í landinu, enda er ekki víst að aukin arðsemi búfjár 
fari alltaf saman við aðra þætti í upptalningunni, s.s. að dýralæknum beri að stuðla að bættu 
heilsufari og velferð dýra og góðum aðbúnaði og meðferð þeirra.

MAST leggur því til að textinn „aukinni arðsemi búfjár“ verði tekinn úr upptalningu í b. lið, 2. 
töluliðs, 42. gr. frumvarpsins.

F.h. Matvælastofnunar,

Viktor S. Pálsson, 
forstöðumaður stjórnsýslusviðs
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