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Um leið og Siðmennt fagnar nýmælum sem koma fram í frumvarpinu vill félagið benda á atriði sem 
það telur nauðsynlegt að bætt verði úr í meðförum nefndarinnar.

Fagráð um velferð dýra (5. gr.)
Siðmennt fagnar því að að Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hafi fulltrúa í fagráði um velferð dýra.
Það ætti að tryggja að leyst verði úr sérfræðilegum og siðferðilegum álitamálum á verðugan hátt.

Aðgerðir og meðhöndlun (15. gr.)
Siðmennt leggst eindregið gegn undanþágum sem heimila geldingar grísa án deyfingar eða klippingar 
á skotti þeirra. Slík undaþága gengur gegn 1. grein ,markmið laganna, um „..að þau séu laus við 
vanlíðan, hungur, þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma í ljósi þess að dýr eru skyni 
gæddar verur".

Aflífun (20. gr.)
Siðmennt leggst alfarið gegn undanþága vegna gildruveiða minka í vatni. Félagið telur slíka aflífun 
óásættanlega þar sem aðferðin veldur langdregnu dauðastríði og þar með óþarfa þjáningu.

Heimildir Matvælastofnunar og skyldur umráðamanna (33. gr.)
Siðmennt leggur til að skýrar verði kveðið á um aðgang Matvælastofnunar til eftirlits að öllum húsum 
þar sem dýr eru haldin öðrum en íbúðarhúsnæði. Fyrsta málsgrein skal orðuð þannig:
Matvælastofnun er heimill takmarkalaus aðgangur að hverjum þeim stað þar sem dýr eru haldin til að 
kanna aðstæður og aðbúnað þeirra og við beitingu þvingunarúrræða. Í því felst meðal annars heimild 
til sýna- og myndatöku og skoðunar og ljósritunar gagna. Ekki er þó heimilt að fara í þessum tilgangi í 
íbúðarhús án samþykkis eiganda eða umráðamanns húsnæðisins nema að fengnum dómsúrskurði, 
sbr. þó 2. mgr.

F.h. Siðmenntar, 
Steinar Harðarson

SIÐMENNT er aðili að eftirfarandi samtökum: 
IHEU - Intemational Humanist and Ethical Union 

EHF - European Humanist Federation 
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http://www.sidmennt.is
mailto:sidmennt@sidmennt.is


SIÐMENNT - Félag siörœnna húmanista á íslandi bls 2


