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komudagur 23.11.2012
Virðulega nefnd,

Ég vona að athugasemd mín um ofangr. lög verði ekki lögð til hliðar, þótt fresturinn til að skila 
umsögn hafu runnið út á miðnætti.

Ég vil gera athugasemd við eina grein aðeins, þ.e. um Aðbúnað dýra, en finnst að margt sé til bóta í 
frumvarpinu í heild að öðru leyti.

28. gr um aðbúnað dýra;
Þar segir í 2. gr. frumvarpsins;

,,Dýr skulu hafa skjól fyrir veðrum í samræmi við þarfir sínar, þegar þau eru úti að staðaldri (þetta á 
væntanlega við allt árið) Að vetri skal sjá til þess að á staðnum sé húsaskjól eða annað öruggt og 
hentugt skjól fyrir öllum veðrum."

Í guðanna bænum, ekki skilja við þessa grein svona. Þá er engin von á úrbótum.

Hér vantar sárlega að skýra betur í LAGATEXTANUM, hver skuli gera hvað og hvernig. Ef bíða á eftir 
því að reglugerð með nánari útlistun verði sett af ráðherra, munu úrbætur, sem sárlega vantar, 
dragast ennþá nokkur ár.
Þetta ástand með útigangshrossin og útigangsnautgripina íslensku (já, ekki má gleyma nautgripunum, 
þunnhærðum og mögrum oft og einatt- það eru ekki allt holdanautgripir, sem hafðir eru úti).
Núverandi ástand er okkur öllum til skammar og er farið að vekja athygli ferðamanna, sem eru hér á 
vetrum og spyrja undrandi og hneykslaðir, þegar þeir sjá við hringveginn í hrakviðrum hross í 
forarvilpu aflokuð í þröngum beitarhólfum án nokkurs skjóls (t.d. í því annálaða rokabæli og veðravíti 
undir Ingólfsfjalli):
,,Á hvaða stigi er dýravernd á Íslandi?"
Í guðanna bænum vinnið þessa grein betur. Tillagan sem lögð er fram er gagnslaus til úrbóta á 
óþolandi ástandi, án þess að fleira komi til. Við munum áfram hjakka í sama fari.
Ég legg til að greinin orðist svo, en sjálfsagt má orða þetta betur. :

,,Eigendur skulu sjá til þess, að dýr þeirra, einkum hross og nautgripir, hafi skjól fyrir öllum veðrum í 
samræmi við þarfir sínar, þegar þau eru úti að staðaldri sumar sem vetur. Að vetri skulu eigendur sjá 
til þess að á staðnum sé húsaskjól, er rúmi alla útigangsgripina eða náttúrlegt skjól fyrir öllum 
veðrum, sem metið sé fullnægjandi af búfjáreftirlitsmanni eða skýli gert eftir gildandi reglum eða skv. 
fyrirsögn búfjáreftirlitsmanns.
Búfjáreftirlitsmaður skal afhenda eiganda skriflegt mat sitt. Mati búfjáreftirlitsmanns getur eigandi 
skotið til Matvælastofnunar.

Sveitarstjórn skal bera ábyrgð á því að á leigulöndum hennar séu fullnægjandi skjól fyrir 
útigangshross eða nautgripi, áður en leyfi er gefið til að láta þar inn gripi til vetrarbeitar. Sveitarstjórn 
setur upp skýli eða gerir leigutökum skylt að setja þau upp, áður en gripirnir eru látnir í hólfin, ef ekki 
eru fullnægjandi náttúrleg skjól til staðar.

Landeigendur aðrir en sveitarfélagið, sem leigja lönd til vetrarbeitar þ.e. 1. október til 1. júní, skulu 
ábyrgjast að fullnægjandi náttúrleg skjól eða fullgild manngerð skýli séu á leigulöndunum eða binda 
leyfi til notkunar landsins því, að eigandi gripanna hafi áður sett upp fullgild skýli.

Búfjáreftirlitsmaður skal að hausti, fyrir 1. október, leggja fram skýrslu með lýsingu og rökstuðningi 
um öll beitarhólf á svæði sínu, þar sem halda á hross eða nautgripi til beitar og eða á útigangi á 
komandi vetri.



Skýrslan skal afhent sveitarstjórn og Matvælastofnun og skal liggja frammi til athugunar fyrir hvern 
sem er. Héraðsdýralæknir skal líta eftir að náttúrleg skjól eða manngerð skýli uppfylli kröfu um að 
vera fullnægjandi.

Hérsaðsdýralækni er skylt að afhenda búfjáreiganda, sem ekki uppfyllir kröfur um aðbúnað dýra, 
skriflega viðvörun og fylgja eftir málinu með kæru til sýslumanns, ef ekki er ráðin bót á að liðnum viku 
fresti.

Virðingarfyllst,
Sigurður Sigurðarson dýralæknir 
Suðurengi 31, 800 Selfoss 
s.892 1644, Emill: sigsig@hi.is

Ps: Bréf til kollega minna 23.nóv. sent til fróðleiks:
Ný dýraverndarlög eru í vinnslu, frestur til athugasemda rann út á miðnætti.
Samkvæmt gildandi lögum og í frumvarpinu og í gildandi reglugerðum segir að dýr skuli hafa skjól 
fyrir veðrum í samræmi við þarfir sínar, þegar þau eru úti að staðaldri(Þetta á væntanlega við allt 
árið). Að vetri til skal sjá til þess að á staðnum sé húsaskjól eða annað öruggt og hentugt skjól fyrir 
öllum veðrum.

Í reglugerð no 160/2006 (12.gr.) um aðbúnað umhirðu og heilbrigðiseftirlit hrossa segir: ,,Hross, sem 
ganga úti frá 1. október til 1. júní skulu geta leitað skjóls fyrir veðri og vindum. Þar sem fullnægjandi 
náttúrleg skjól eru ekki fyrir hendi, skulu hross hafa aðgang að manngerðum skjólveggjum.... Hver 
skjólveggur skal vera að lágmarki 2.5 m á hæð og 4 m á lengd eða svo stór, að öll hross hjarðarinnar 
fái notið skjóls...
Í reglugerð no 438/2002 um aðbúnað nautgripa o.fl. eru svipuð, en ekki eins nákvæm ákvæði um 
gerð skjólveggjanna..

Góðir kollegar,
Lítið nú í kring um ykkur, hvar sem þið eruð á landinu og leggið mat á það sem þið sjáið hjá 
útigangshrossum og útigangsnautgripum -Einnst ykkur, að svik á rétti dýranna komi ykkur við?
-Hefur eitthvað breyst frá því í fyrra eða síðustu árum?
-Eru skýli uppsett, þar sem ekki eru fullnægjandi náttúrleg skjól?
-Hvað finnst ykkur að megi telja ,,fullnægjandi náttúrleg skjól"?
-Eruð þið sátt við þau náttúrlegu skjól, sem eftirlitsaðilar samþykkja -eða hrófatildur, sem sums staðar 
sést og samþykkt er sem skýli?

-Eruð þið tilbúin að beita ykkur til að bætt verði úr?
Með því að: *Tala við eigandann eða einhvern eftirtaldra aðila 

*Tala við búfjáreftirlitsmanninn 
*Tala við sveitarstjórnina 
*Tala við héraðsdýralækninn 
*Tala við MAST 
*Tala við lögregluna 
*Skrifa bréf með athugasemdum ykkar 
til einhvers eða allra þessara aðila 
*Taka myndir af ófullnægjandi ástandi 
*Vekja athygli fjölmiðla á ástandinu, ef ekkert gengur..

Vænt þætti mér að fá svar við Emli þessum. Sig.Sig.
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