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Umsögn og athugasemdir um frumvarp til laga um velferð dýra nr. 316-283

Komið sæl og blessuð og kærar þakkir fyrir að gefa okkur tækifæri til að koma skoðunum 
okkar á framfæri. Lögin eru mjög vel samin að mörgu leyti en að mínu mati eru nokkur 
atriði sem mætti laga. Skrifa ég og rökstyð þau ífimm fyrstu efnisgreinunum hér að neðan. 
Fer ég síðan í einstök lög sem að mínu mati þyrfti að breyta og þau strika ég yfir. Skýrskota 
ég í ástæðuna og kem þar á eftir með tillögu að breytingum. Þau lög sem ég tel ekki upp 
finnst mér að mættu vera óbreytt.

Dýratilraunir ætti að banna með öllu þar sem það stríðir gegn lögum í 1., 6., 7., 8., 13., 14., 
15., 20., 28. og 29. gr. þessara laga. Það er ekki hægt að taka út einhvern hóp a f dýrum og 
nefna þau ákveðnu nafni, nefnilega tilraunadýr og þá virka lögin ekki lengur fyrir þau. Er 
það álíka og að ákveðnir þjóðfélagshópar væru teknir og ákveðið að
Mannréttindayfirlýsingin ætti ekki við um þá. Efast ég um að þær lagagreinar myndu standast 
fyrir dómi. Stríðir það einnig gegn öllu hugsanlegu siðferði eins og segir í 1.gr. að í ljósi þess 
að dýr eru skyni gæddar verur. Má ég taka fram að nýleg könnun var gerð á vegum breska 
ríkisins, þar sem fram kom að 37% almennings væru á móti dýratilraunum í 
læknisfræðilegum tilgangi. Fer sá hópur ört stækkandi. Sjá grein að neðan: 
htt.p: m.guardian.co.uk ms pgnm op view.m?id I5&cat science&gid %2Fscience%2F20l 
2%2Foct%2Fl9%2Fpublic-opposition-animal-testing&type article Vil ég hvetja 
nefndarmeðlimi eindregið til að taka leyfi til dýratilrauna út úr þessum annars mjög svo 
ágætu lögum. Það eru komnar allt aðrar og miklu betri aðferðir við prófanir. Verum leiðandi 
þjóð í bættum lögum og reglum. Í ljósi þess ætti í öllum lagagreinum sem minnst er á 
tilraunadýr að verða breytt og notkun tilraunadýra með öllu bönnuð.

Verksmiðjubúskap ætti að banna. Þetta orðalag fyrirfinnst ekki í lögum þessum en þeir sem 
hafa kynnt sér málið vita hvað hann er. Er hann mannskepnunni til mikillar minnkunar. Þetta 
tiltölulega nýsprottna fyrirkomulag sem tíðkaðist aldrei hér á árum áður, er ekki viðunandi. 
Ástæðan fyrir því að verksmiðjubúskapur hefur náð fótfestu er einungis vegna þess að 
almenningur hefur ekki hugmynd um hve hræðilegur aðbúnaður dýranna er. Er það Ráðherra 
skömm að setja reglur og veita leyfi sem stríða gegn 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 28. og 29. 
gr. laga um velferð dýra.

Loðdýrarækt ætti að banna. Það er ekki afsakanlegt og stríðir gegn öllu siðferði að halda 
dýrum föngnum við svona ömurlegar aðstæður í litlum búrum alla ævi til að þóknast 
duttlungum ríka fólksins. Veita ætti loðdýrabændum styrki úr ríkissjóði til að hefja annars 
konar búskap. Stríðir einnig gegn 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 28. og 29. gr. laga um 
velferð dýra.

Dýravelferðarstofnun ætti að vera sett á laggirnar sem sér um eftitlit með aðbúnaði dýra á 
lífi og í  slátrun. Hefði sú stofnun einungis velverð dýra að leiðarljósi. Matvælastofnun ætti 
að koma að framkvæmd eftir slátrun. Nafnið segir sig sjálft og er velferð dýra fjötur um fót. 
Dýr eru svo allt annað og miklu meira en einungis matur. Er ég á engan hátt að rýra 
starfsfólk stofnunarinnar, einungis nafngiftina og verða þessar stofnanir að vera 
aðskildar. Legg ég til að í öllum lagagreinum sem Matvælastofnunar sé minnst, verði 
Dýravelferðarstofnun og fari með framkvæmd stjórnsýslunnar.

http://1.gr/
http://m.guardian.co.uk/ms/p/gnm/op/view.m?id=15&cat=science&gid=%2Fscience%2F2012%2Foct%2F19%2Fpublic-opposition-animal-testing&type=article
http://m.guardian.co.uk/ms/p/gnm/op/view.m?id=15&cat=science&gid=%2Fscience%2F2012%2Foct%2F19%2Fpublic-opposition-animal-testing&type=article


Ráðherra hefur allt o f mikið ákvörðunarval með reglugerðartilvísunum. Þyrfti að endurskoða 
allar þær reglugerðir þar sem þær stangast sumar hverjar á við lög og myndu aldrei standast 
fyrir dómi. Samkvæmtþeim hefur Ráðherra þá einn og sér meira vald heldur en Alþingið 
sjálft sem setur lögin. Meira vald en sem nemur umfjöllun og atkvæðisrétti 63 þingmanna. 
Stöðugar breytingar og óvissa á reglugerðum settum a f Ráðherra hverju sinni, geta orðið 
kostnaðarsamar og erfiðar fyrir þá aðila sem koma að málum í umhirðu dýra, þó að þeirra 
hagsmunir séu að sjálfsögðu aukaatriði íþessum lögum. Reglugerðir ættu að verða 
endurbættar, umfjallaðar og samþykktar a f Alþingi og settar í lög.

1. gr.
Markmið.

Dýr skulu hafa nægilegt rými til hreyfingar eftir eðli og njóta útivistar. Þessu ákvæði ætti að 
bæta í lögin. Við vitum að það er mjög óeðlilegt að halda dýrum inni alla ævi í allt o f 
þröngum óeðlilegum aðstæðum, sérstaklega fyrir búfénað.

2. gr.
Gildissvið.

þessi Lög taka ekki til hefðbundinna veiða og föngunar á villtum fiski

Þennan lið vil ég láta taka út þar sem fiskar er dýr eins og önnur dýr og skyni gæddar verur. 
Mjög mikilvægt er að hafa einnig í huga velferð þeirra þrátt fyrir langa forsögu veiðiaðferða. 
Alltaf skal bæta aðbúnað og minnka álag dýra.

Þarna ætti að standa Lög þessi taka til allra dýra

3. gr. 
Skilgreiningar.

10. Meindýr. Vantar skilgreiningu á meindýrum.

5. gr.
Fagráð um velferð dýra.

Yfirdýralæknir er formaður fagráðsins en aðrir fulltrúar skulu skipaðir a f Bændasamtökum 
Islands, Dýralæknafélagi Islands, Dýraverndarsambandi Islands og Siðfræðistofnun Háskóla 
Islands.

Bændasamtökin hafa ekki einungis hagsmuna dýra að gæta, heldur einnig sinna eigin, þannig 
fulltrúar þeirra eiga ekki að sitja í fagráðinu.



7. gr.
Hjálparskylda.

Þrátt fyrir hjálparskyldu sem tilgreind er í 1. mgr. er ráðherra og sveitarfélagi heimilt að taka 
ákvöröun um aflífun villtra dýra þegar fyrirsjáanlegur kostnaður vegna aðgerða er verulegur.

Eftirfarandi ákvæði stendur og skal vera til hjálparsjóður, jafnvel safnaður a f einstaklingum 
til að standa kostnað a f björgun. Eins og t.d. ísbjarna sem synda í land.

Ráðherra sem fer með vernd og friðun villtra fugla og villtra spendýra skal sjá til þess að 
gripið sé til björgunaraðgerða sé um að ræða villt dýr af stofni í útrýmingarhættu og dýr 
sem lenda í umhverfisslysum.

15. gr.
Aðgerðir og meðhöndlun.

Þó er heimilt að fjarlægja horn, spora a f dagsgömlum hönum og gelda dýr . Við 
sársaukajulla aðgerð eða meðhöndlun skal ávallt deyfa eða svæfa dýr og veita því 
verkjastillandi meðhöndlun, nema við eyrnamörkun lamba og kiðlinga og geldingar grísa 
yngri en viku gamalla. “

Dýralæknum er einum heimilt að meðhöndla og framkvæma skurð- og læknisaðgerðir á 
dýrum. Öðrum er þó heimilt að framkvæma eftirfarandi hafi þeir fengið leyfi tilþess 
samkvæmt lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr: d. geldingar grísa yngri en 
viku gamalla.

Fjarlæging á skotti er bönnuð. Allir þeir sem þekkja og umbangast dýr vita hvað skottið er 
mikilvægt fyrir þau.

Gelding grísa og annara dýra án deyfingar skal bönnuð.

Það að það þyki ekki raunhæft að hrófla við þessu fyrirkomulagi að deyfa við 
eyrnamerkingar er ekki nægileg athugasemd að mínu mati. Þó að eyrnamörkun byggist á 
aldagamalli venju, þá ætti að eyrnamerkja á sem sársaukaminnstan hátt og hljóta að vera til 
tæki með deyfingu. Þess má geta að umskurður kvenna byggist einnig á aldagamalli venju.

Eyrnamerkja skal með deyfingu.

17. g .̂
Flutningur dýra og rekstur búfjár.

Vil ég láta banna flutninga á íslenskum búfénaði til annara landa þar sem yfirvöld hér á landi 
hafa þá ekki lengur yfirumsjón með íslenskum dýrum á erlendri grundu. Undantekningar



skulu veittar með ströngum skilyrðum, og eiga þær ekki við um búfénað í stórum stíl. Það 
sama má ekki endurtaki sig eins og flutningur sauðfjársins frá Ástralíu til Pakistan nýverið.

Banna skal flutninga á dýrum á milli landa nema með sérstöku leyfi.

19. gr.
Tilraunir, kennsla og læknisfræðileg starfsemi.

Oheimilt er að nota lifandi dýr við kennslu, tilraunir, rannsólmir, framleiðslu eða prófun 
efna eða lyfja og við sjúkdómsgreiningu nema með sérstöku leyfi Mat\'ælastofnunar e f slí/íri 
notkunfylgir álag eða þjáning fyrir dýrin. Akvæói þetta á þó ekki við um leyfisskylda 
starfsemi að því marki sem útgefið leyfi heimilar slíka notkun lifandi dýra.
—Einungis má nota lifandi dýr í tilraunum e f ekki eru þekktar aðrar leiðir til að ná 
sambærilegum árangri. Oheimilt er að nota lifandi dýr við prófun á snyrtivörum.
—Leyfi skv. 1. mgr. skal taka til ræktunar, eldis, dreifingar, notkunar og aflífunar 
tilraunadýra. Heimilt er að binda leyfi þeim skilyrðum sem má telja nauðsynleg til að tryggja 
velferð tilraunadýra. Gæta skal þess við tilraunir eða aðgerðir á dýrum að þær baki þeim ekki 
meiri þjáningu en óhjákvæmilegt er. Mat\'ælastofnun skal tryggja að þeir sem nota dýr í 
tilraunaskyni hafi hlotið þjálfun og menntun í viðkomandi vísindagrein og lokið námskeiði um 
meðferð tilraunadýra.
—Ráðherra skal setja í reglugerð nánari ákvæói um dýratilraunir, þar á meðal meðferð 
tilraunadýra og eftirlit með dýratilraunum og um menntun ogþjálfun þeirra sem nota dýr í 
tilraunaskyni.

Þessi lagagrein stríðir gegn lögum í 1., 6., 7., 8., 13., 14,. 15., 20. og 29. gr. þessara 
laga. Þessari lagagrein verður einfaldlega breytt í: Oheimilt er að nota lifandi dýr við 
tilraunir.

Sjá útskýringar í inngangi umsagnarinnar efst á blaði.

20. gr.
Aflífun.

Dýr skulu aflífuð með skjótum og sársaukalausum hætti og eftir því sem unnt er án þess að 
önnur dýr verði þess vör. Forðast skal að valda dýrum óþarfa þjáningum eða hræðslu.

Oheimilt er að aflífa dýr með því að drekkja þeim, nema um sé að ræða gildruveiði minka 
eða netaveiði sela. Einnig er óheimilt að aflífa dýr með útblæstri véla, nema um sé að ræða 
vél sem er sérstaklega hönnuð og framleidd til aflífunar dýra og notkun vélarinnar hefur verið 
samþykkt afMatvælastofnun.

Dýr skulu ávallt svipt meðvitund áður en blóðtæming fer fram og skal meðvitundarleysið
a.m.k. vara frá upphafi blóðtæmingar og til dauða.

Stríðir gegn lögum í 1., 6., 7., 8., 13., 14. og 29. gr. þessara laga. Löng hefð fyrir slíkum 
netaveiðum er ekki nægileg athugasemd og á ekki að líða.

Blóðtæming ekki að vera í heiðri höfð þar sem hér er Lúthersk þjóðkirkja samkvæmt 
stjórnarskrá.



Flutningur og aðkoma í sláturhús ætti að vera dýrum án þjáningar eftir festa megni.
Rannsóknir hafa sýnt að hrædd dýr framleiða hræðsluhormón sem fer um líkamann og er þar 
a f leiðandi áfram í kjötinu.

Oheimilt er að aflífa dýr með því að drekkja þeim. Oheimilt er að aflífa dýr með útblæstri 
véla. Oheimilt er að blóðtæma dýr til dauða.

23. gr.
Handsömun dýra.

Eftir tvo sólarhringafrá handsömun er sveitarfélagi heimilt að ráðstafa hálfvilltu dýri til nýs 
eiganda, selja það gegn áföllnum kostnaði eða aflífa án bóta.

E f eigandi finnst ekki eftir tvær vikur, er sveitafélagi heimilt að ráðstafa hálfvilltu dýri til 
nýs eiganda eða finna viðeigandi aðstæður eða aðbúnað fyrir dýrið.

—Sveitarfélagi er heimilt að fela öðrum að framlwæma þær skyldur sem tilgreindar eru í 1. 
mgr. og 2. mgr. með sérstökum samningi.

Taka útþessa klausu því sveitafélag á sjálft að framfylgja þessum lögum og ekki að fela þær 
öðrum. Skal sveitafélagið bera ábyrgð.

24. gr.
Dreifing og merking dýraafurða.

—Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um kröfur til merkinga á vörum unnum úr dýrum 
eða dýraafurðum á grundvelli sjónarmiða um velferð dýra. Þá getur ráðherra einnig sett 
ákvæói sem takmarka eða banna innflutning eða dreifingu dýraafurða sem eru framleiddar í 
andstöðu við lögþessi með þeim takmörkunum sem leiðir a f alþjóðasamningum.

Þessi laga grein á fyllilega rétt á sér en ekki í lögum um velferð dýra.

25. gr.
Föngun villtra dýra.

Oheimilt er að halda villt dýr. Matvælastofnun getur veitt leyfi til föngunar villtra dýra til 
nota við rannsóknir, fyrir söfn og dýragarða, til ræktunar og undaneldis eða annarra 
sambærilegra nota.

Fyrsta setning útskýrir að bannað er að hafa vilt dýr í dýragörðum eða halda þeim föngnum á 
annan hátt.

27. g .̂ 
Meindýr.



Við eyðingu meindýra

Þarna mætti breyta orðalaginu og tala um föngun eða aflífun svo er engin skilgreining á því 
hvaða dýr teljast til meindýra eða undir hvaða kringumstæðum þau teljast vera meindýr.

28. gr.
Aðbúnaður dýra.

Þessi lög verða líka að eiga við um búfénað og að þau komist út. Verksmiðjubúskap á að 
banna. Loðdýraræktun og tilraunir á dýrum á að banna.

29. gr.
Byggingar og búnaður.

Þessi lög verða líka að eiga við um búfénað og að þau komist út. Verksmiðjubúskap á að 
banna. Loðdýraræktun og tilraunir á dýrum á að banna.

30. gr.
Skilyrði varðandi aðbúnað villtra dýra í dýragörðum.

Einungis er heimilt að hafa villt dýr í dýragörðum þegar aðbúnaður sem þeim er ætlaður er 
þess eðlis að dýrið geti aðlagast honum á fullnægjandi hátt með tilliti til sjónarmiða um 
velferð dýra.

Orðið aðlögun á ekki heima í lögum um velferð dýra þar sem að bæði menn og dýr geta í 
kvalræði aðlagast hinum ömurlegustu aðstæðum sem til eru. A einmitt að sporna gegn því í 
þessum lögum.

Þessi grein brýtur gegn lögum í 1., 6., 13. og 29. gr. þessara laga 

Einnig segir skýrt í 25. gr. laganna Oheimilt er að halda villt dýr.

34. gr. 
Þvingunarúrræði.

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.

Breytt í eftirfarandi

Dýraverndunarstofnun ber að finna viðeigandi stað eða aðbúnað fyrir vörslusvift dýr.



41. gr.
Breyting á öðrum lögum.

b. 2. gr. laganna 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. Spyr maður sig hverra erindagjörða ganga þeir sem koma með 
svona tillögur í lagafrumvarpið. Þetta orðalag um aukna arðsemi er hrein móðgun að setja í 
lög um velferð dýra. Eins ogþeir segja í útlöndum Cheaper means crueler. Veit ég að 
almenningur myndi gjarnan vilja borga meira fyrir þær kjötvörur a f dýrum sem hafa fengið 
góða ummönnun.

Lög nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum: I  
stað orðanna ,,11. gr. laga nr. 103/2002, um búfjárhaldo.fl.“ í 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: 
9. gr. laga um búfjárhald.

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum á ekkert skylt við velferð dýra og á ekki heima í 
þessum lagabálki.

Akvæði til bráðabirgða.
—Þrátt fyrir ákvæði 11. gr. þurfa þeir sem við gildistöku laga þessara eru með dýrahald eða 
starfsemi sem ekki er háð leyfi samkvæmt lögum um dýravernd, nr. 15/1994, og fellur undir 
viðauka ekki að sækja um leyfi til dýrahalds. Skilyrði er að ekki hafi verið gerð athugasemd

við dýrahald viðkomandi aðila.

Þeir sem eru með dýrahald samkvæmt lögum um dýravernd, nr. 15/1994 og hafi ekki leyfi 
fyrir því samkvæmt nýju lögunum, eiga að sækja um það og uppfylla allar skyldur 
samkvæmt þeim.

Eftirlitsaðilum ber að framfylgja því.

Það mætti athuga að ríki kæmi að niðurgreiðslum á dýralæknakostnaði.

Vandamál er með innbyrgði sjávarfugla á plasti erlendis og ætti að huga að því hér líka. 
Skylda ætti sérstaklega bændur að halda til haga plasti a f heyrúllum.

Vil égþakka fyrir mig og fyrir lesninguna og vona ég að það sé tekið tillit til minna óska. Veit 
ég að allir vilja leggjast á eitt og bæta aðbúnað dýra. Mega sérhagsmunir einstakra ekki 
standa í vegi fyrir því. Er mín tillaga sú að Hið opinbera komi þar að málum í formi styrkja til 
þeirra aðila sem verða að leggja út kostnað vegna breytinganna. Verður það jafnvel 
kostnaðarsamt í byrjun en myndi lyfta grettistaki fyrir litlu vini okkar dýrin.

Virðingafyllst

Með bestu kveðju

Anna Lilja Valgeirsdóttir


