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Athugasemdir vegna frumvarps til laga um velferð dýra.

Að gefnu tilefni vil ég sem dýravinur fá að koma með tillögur og breytingar að lögum um verndun 
dýra og aðbúnaði þeirra.

Ég tel að það sé ekki skynsamlegt að verndun dýra sé undir Matvælastofnun, þar skarast hagsmunir 
matvælaframleiðslu/verksmiðjuframleiðslu um verndun lifandi dýra. Hagkvæmni og 
framleiðsluaukning gefur færi á að lög um verndun dýranna sé ekki fyllt eftir og þá á kostnað dýra og 
líðan þeirra.

Í 19 gr. laga um velferð dýra „Tilraunir, kennsla og læknisfræðileg starfsemi".

Þar er sagt að óheimilt sé að nota lifandi dýr við kennslu, tilraunir, rannsóknir, framleiðslu eða prófun 
efna eða lyfja og við sjúkdómsgreiningu nema með sérstöku leyfi Matvælastofnunar ef slíkri notkun 
fylgir álag eða þjáning fyrir dýrin. Ef að álag og þjáning fylgi ofangreindu þá vil ég að þeim sé hætt, 

enda á skjön við 1. gr. um markmið!, þar segir: „Markmið laga þessara er að stuðla að velferð dýra, 

þ.e. að þau séu laus við „vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og 
sjúkdóma", í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur.

Ennfremur segir í 19 gr. að óheimilt er að nota lifandi dýr við prófun á snyrtivörum! Hvað ef 
snyrtivörufyrirtæki vilja nota afurðir af dýrum til framleiðslu og prófana á snyrtivörum? Viljum við þá 
leyfa sérstaka slátrun á dýrum til að nota í prófanir á snyrtivörur af því að löggjöfin leyfir dauð dýr en 
ekki lifandi? Að binda leyfi ( til ræktunar,eldis, dreifingar, notkun og aflífunar tilraunadýra) þeim 
skilyrðum sem má telja nauðsynleg til að tryggja velferð tilraunadýra getur því heldur ekki samræmst 
1. gr. ef markmið laganna á að ná fram til að aðgerðir á dýrum baki þeim ekki meiri þjáningu en 
„óhjákvæmilegt er".

Í 20 gr. Aflífun:

Óheimilt er að aflífa dýr með því að drekkja þeim, nema um sé að ræða gildruveiði minka eða 
netaveiði sela!.

Ég get ekki skilið að ákvæði 1.gr eigi við sum dýr en ekki önnur. Í athugasemdum við einstakar greinar 
frumvarpsins er talið upp: „að það sé löng hefð fyrir þessu", ég taldi að með nýjum lögum sé verið að



ganga þá leið að brjóta upp hefðir og misnotkun dýra í gegnum tíðina, þessu þarf að breyta. 
Ennfremur finnst mér óviðeigandi að aflífa dýrin með blóðtæmingu, það á ekki að blanda 
trúarbrögðum í þetta.

Í 28 gr. Um aðbúnað dýra segir m.a.:

Umráðamaður dýra skal tryggja að dýr séu haldin í umhverfi sem samræmist sjónarmiðum um 
velferð dýra, m.a. hvað varðar öryggi þeirra og heilbrigði og tekur tillit til bæði sérstakra þarfa dýrsins 
og séreinkenna tegundarinnar. Umhverfi dýra skal vera þannig, eftir því sem við á, að þau geti 
athafnað sig, hreyft sig, hvílst, notið útivistar, beitar eða viðhaft annað atferli sem þeim er eðlilegt.

Eins og núverandi verksmiðjubúskap er háttað er engan veginn búið að dýrum hvað varðar rými, 
hreyfingu, hvíld né útivist, en ég geri ráð fyrir að 28 gr. eigi aðallega við hesta, kýr og kindur. 
Verksmiðjubúskapi með alifugla og svín þarf að breyta til hins betra með auknu rými og útiveru, þar 
er engan vegin farið eftir sjónarmiðum um velferð, þarfir eða atferli þeirra dýra, svín geta í mörgum 
tilfellum ekki snúið sér í búri né hænsni hreyft sig svo nokkru nemi.

Um Ráðherra: Ég vil að það sé ekki í höndum Ráðherra að geta farið í kring um lögin og sett 
reglugerðir eins og honum hentar, þetta er aðför að lögunum.

Um Minkarækt: Hættum minnkarækt, hún er engum til góðs, við eigum ekki að ganga eftir 
duttlungum tískunnar!

Við eigum sem þjóð í þessu litla landi að vera í forystu um velferð dýra ekki einungis í orðum heldur í 
gjörðum, það er ekki nóg eins og segir í kafla IV um „athugasemdir við lagafrumvarp þetta" að með 
þessum ákvæðum feli hún í sér aukna velferð dýra, ég les það sem „líður minna ílla" en samt ílla, Það 
segir í sama kafla: þannig er hnykkt á þeirri skyldu að fara vel með dýr! Hvernig getur hugur fylgt máli 
þegar orðalagið er um velferð dýra „jafnvel meindýr", þeim er drekkt og það á að vera í lagi sökum 
gamallrar hefðar!, selir veiddir í net og þeim drekkt, tilraunadýr kvalin, minkarækt til að gangast við 
duttlungum tískunnar!. Það er orðhengilsháttur að nefna hlutina ekki rétt og nota ónákvæmt orðalag 
eins og: „viðunandi vernd í lögum, stefnt að því, beittari framkvæmd, nýjum heildstæðum lögum, 
einfaldari lögum, aukna velferð, taka tillit til sérstakra þarfa dýra, séreinkenna þeirra.
Hvað erum við búin að vera gera hingað til?.

Með von um betri framtíð fyrir málleysingja.
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