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Samband íslenskra sveitarfélaga fékk ofangreind þfngmál til umsagnar með 
tölvupösti nefndasviðs Aiþingis dags. 6. nóvember sl.

Umrædd frumvörp eru nátengd og mælti atvinnuvega- og nýsköpunar- 
ráðherra sameiginiega fyrír þeim á þingfundi. Með vísan 'til þess hefur 
sambandið tekið saman eina og sömu umsögnina um bæði þingmáiin.

Um vinnslu frumvarpanna

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (áður sjávarútvegs- og iandbúnaðar- 
ráðuneyti) hefur haft samráð við sambandíð um vinnsiu frumvarpanna. Á 
fundum sem haidnir hafa verið um málið hafa hins vegar komið fram mjög 
skiptar skoðanir um eftirfarandi meginatriði:

1. Sambandið hefur lagt áherslu á að öfiun hagtaína í búfjárhaldi og 
almennur stuðningur við velferð dýra sem tengjast atvinnurekstri eigi að 
vera á forræði viðkomandi atvinnugreinar eins og gildir um flesta aðra 
starfsemi. Ráðuneytið hefur hins vegar lagt upp með að þessir þættir eigi 
að meginstefnu tii að vera hjá ríki (öflun hagtaina) og sveitarfélögum 
(viðbrögð við einstökum málum).

Af framsögu um málið mátti helst skiija að rök ráðherra fyrir þeirri skipan 
væru þau að sveitarféiögin hefðu um aidir borið sifkar skyldur. 
Sambandið getur hins vegar með engu móti fallist á að slík rök séu tæk út 
frá sjónarmiðum 21. aldar um jafnræði í atvinnuiífi og hiutvérk 
stjórnvaida gagnvart aimennri atvinnustarfsemi.

2. Af hálfu sambandsins hefur verið hvatt til þess að tiílögur um búfjárhald 
og dýravelferð haidist \ hendur við iöngu tímabæra endurskoðun á jarða- 
og ábúðariögum, auk regina um fjallskii og afréttamáiefni. Þessu 
sjónarmiði var haidið mjög ákveðið fram af háifu sambandsins á fyrsta 
fundi sem haldinn var um málið í september 2011 (sbr. meðf. bréf dags.
18. október 2011) en ráðuneytið hefur hvorki brugðist við þessari 
hvatningu né öðrum sjónarmiðum sem sambandið hefur komið á framfæri 
í vinnunni.

3. Eftir að tiilögur voru komnar á það stig að meta mætti kostnaðaráhrif 
þeirra, hefur mjög mikið borið á miiii sambandsins og ráðuneytisins, eins 
og fram kemur f fylgiskjölum með frumvörpunum.

Af hálfu sambandsins hefur margoft verið bent á að þau störf sem til verða 
hjá Matvælastofnun (MAST) samkvæmt frv. (sex stöðugildi) eru fyrst og
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fremst skrifstofustörf við öflun og úrvinnsiu hagtaina, enda er gert ráð fyrir 
því að hefðbundin árleg vorskoðun búfjáreftirlitsmanna verði lögð af.

Mjög óeðlilegt er að ætia sveitarfélögunum að kosta þessí nýju 
skrifstofustörf hjá ríkinu á sama tíma og verulega auknar álögur eru iagðar 
á sveitarféiögin á formi hjálparskyldu, vörslu- og handsömunarskyldu.

4. Sambandið hefur eindregið varað við þvf að sú verkaskipting sem 
ráðuneytið leggur upp með í frumvörpunum sé mjÖg óljós og vinni gegn 
því markmiði að skýra stjórnsýsiuna f málaflokki búfjárhalds og 
dýraeftirlits. í því efni hefur verið gerð ákveðin tillaga um að öli ábyrgð á 
viðbrögðum verði á einni hendi, þ.e. hjá MAST, en að stofnunin hafi 
heimild lögum samkvæmt tii þess að semja við sveitarféiög eða aðra aðila 
á vettvangi um einstaka framkvæmdaþætti gegn greiðslu. Þetta á 
sérstaklega við um lausagöngu búfjár.

Engar undirtektir hafa komið frá ráðuneytinu við þeim tillögum.

5. í vinnunni hefur verið fjaliað um meindýr og hefur sambandið iagt áherslu 
á að eðlilegt sé að fella ref og mínk þar undir, enda var nefndinni sem 
samdi frumvörpin faiið að skoða þau mál sérstakiega.

Ráðuneytið hefur hins vegar aiveg horft framhjá þessu atriði.

Á það er sérstaklega bent að sjónarmið og áherslur sambandsins við vinnsiu
frumvarpanna fá greinílegan stuðning margra þeirra aðiia sem koma að
málaflokknum. í umsögnum sem þegar liggja fyrir kemur eftifarandi m.a.
fram:

• Heilbrigðiseftirlitssvæðin (heilbrigðis- og umhverfisfuiltrúar) telja eðlilegt 
að umsjón með málaflokknum verði hjá MAST og að skilgreina þurfi 
gjaldtöku- og eftirlitsúrræði fyrir sveitarfélögín komi til þess að þau hafi 
með höndum viðbrögð við búfjárhaidsmálum sem upp koma.

• Bændasamtökín teija þörf á að upplýst verði um hvernig eftirliti með 
búfjárhaldi verði háttað ef frumvarpið verður að iögum. Samtökin telja 
varhugavert að íeggja niður reglubundna árlega skoðun hjá 
búfjáreigendum.

• Margir aðiiar, þ. á m. Landgræðslan, gera athugasemdir vlð óljósa 
framsetningu og óskýra verkaskiptingu í ákvæðum um lausagöngu og 
vörslur búfjár. Hins vegar eru mjög skiptar skoðanir um markmið og leiðir 
eins og sjá má af umsögnum Skógræktar ríkisins og Sýslumannsins í 
Borgarnesi.

• Bændasamtökin telja nauðsyniegt að samspii handsömunarskyldu 
samkvæmt lögum um dýravelferð og lögum nr. 6/1986, um 
afréttarmálefni, fjailskil o.fl. verði tekin til sérstakrar skoðunar.

• Dýrahjálp íslands bendir á að skilgreina eigi „meindýr". Ennfremur er 
gagnrýnt að ekki sé fjaiiað um hvað skuli gera við dýrahræ. Hafa má þar í 
huga að sveitarfélög á Norð-austurhorni landsins tóku að sér -  umfram 
iagaskyidu -  eyðingu hræja eftir óveður í september 2012.

2



• Dýraiæknafélag ísiands segir nauðsynlegt að tryggja greíðslur fyrir 
neyðarhjálp við dýr.

Um kostnaðarmat

Ágreiníngur um kostnaðarmat er óleystur en sambandið stendur við þá 
afstöðu sem iýst er í fyigiskjölum með frumvörpunum.

Rétt er að taka fram að í tilefni af umsagnarbeiðninni hefur sambandið öskað 
eftir uppiýsingum frá sveitarfélögum og heiíbrigðiseftirlitssvæðum um 
heíidarkostnað sveitarstjórnarstigsins vegna umsýslu við búfé og önnur dýr 
árin 2011 og 2012. Vonir standa tii að greina megi atvinnuveganefnd 
þingsins frá þeim niðurstöðum í umræðum á nefndarfundi, enda gerir 
sambandið ráð fyrir að fá fundarboð þar að iútandi.

Athugasemdir við einstök ákvæði

Eins og áður greinir hefur sambandið gert margháttaðar, rökstuddar, 
athugasemdír víð frumvarpsdrögin á ýmsum stigum. í meðfyigjandi afritum af 
bréfaskiptum miili sambandsins og ráðuneytisins koma þessar athugasemdir 
fram, heimfærðar undir einstök ákvæði. Þar sem nánast ekkert tiiiit hefur 
verið tekið ti} þeirra í vinnunni er vísað tii þessara bréfa varðandi 
athugasemdir við einstök ákvæði.

Samandregin afstaða

Með vísan tii þess hvernig staðið hefur verið að vinnslu frumvarpanna, 
ágreinings um kostnaðarmat og óljósrar verkaskiptíngar milll ríkis og 
sveitarfélaga getur sambandið með engu móti stutt að frumvörp til iaga um 
búfjárhald og um dýravelferð nái fram að ganga á yfirstandandi þingi.

Virðingarfyílst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEíTARFÉLAGA

Meðf.:
-  Minnisblað vegna fundar sem haídinn var 9. mars 2011
-  Bréf sambandsins dags. 28. ágúst 2011
~ Frásögn af fundi sem haldinn var 20. september 2011
-  Bréf sambandsins dags. 1. febrúar2012 ásamtáiiti
-  Bréf sambandsins dags. 6. mars 2012
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; :  mCIST
• # Matvætasiofnun

Minnisblað
Vegna fundar í SLR þann 9. Mars 2011 kl. lO.oo — 12.oo um drog að frumvarpi til laga um Dýravelferð. 

Fundað var til að kynna Sambandi ísl. sveitarfélaga (SÍS ) drögin eins og þau stóðu eftir síðasta fund
21.02.2011

Mættir: Knstinn Hugason (KH), SLR, Tryggvi Þórhallsson (TÞ) lögfræöingur og Magnús
Guðjönsson (MG) dýralæknir og framkvæmdastjóri HES á Suðumesjúm frá SÍS og Steinþór Arnarson 
(SA) og Halldór Runölfsson (HR).

1. SA kynnti drögin og dró fram helstu þætti sem kæmu til með að snúa að sveitarfélögunum.
2. 21. gr.-23. gr. - Þar koma fram ríkari skyldur sveitarfélaga varðandi handsömun dýra. MG 

lagði mikla áherslu á að frumvarpið yrði kostnaðarmetið - þar sem kostnaður við að handsama 
einn kött og farga honum gæti farið upp í kr. 25.ooo. í sumum sveitarfélögum væru ekki til 
viðunandi geymslur til að geyma svona dýr meðan á umfjöllun stæði um örlög þeirra og því gæti 
þessi þáttur orðið sumum sveitarfélögum mjög dýr. Andstaða var að öðru leyti ekki við að þessi 
skylda lenti á sveitarfélögum frekar en öðrum.

3. 7. gr. -  hjálparskyldan -  TÞ og MG vilja fá betri skilgreiningu á um hvaða villt dýr er að ræða. 
Hvað með ísbimi -  hafemi -  hreindýr. Fundarmenn voru sammála um að hér þyrfti að koma til 
skilgreining um til hvaða viiltra dýra þessi lög ættu að ná. TÞ + MG lögðu til að hlutverk og 
heimildir lögreglu yrðu auknar skv. þessari grein, til að skjóta strax ákveðin dýr sem væru 
bjargarlaus eða hjálparþurfi -  skv. þá ákveðnum lista þ.a.I. MG sagði lögregluna i raun sjá um 
þetta að mestu í dag. Hugsanlega þyrfti að halda námsskeið til að fræða lögreglumenn um 
aflífunaraðferðir mismunandi dýrategunda. Þetta myndi spara mikið að þeirra mati.
Þá veltu þeir upp skörun við löggjöf á sviði umhverfísmála t.d. olíuslys og hjálpa þyrfti fuglum 
eða aflífa þá. í umræðum var velt upp hvort meginreglan ætti að vera svo að fuglar ættu að vera 
aflífaðir nema að stofhvemdarsjónarmið krefðust annars. Þá þarf að skýra betur 
kostnaðarskiptingu samkvæmt greininni.

4. 34. gr. -  Þvingunarúrræðin - MG taldi að þegar MAST væri búið að taka ákvörðun um að 
grípa þyrfti til aðgerða í dýravelferðarmáli -  t.d, vörslusviptingu -  þá ætti MAST að sjá alfarið 
um það + aJIann kostnað þ.a.l. Sveitarfélögin gætu komið að málum til aðstoðar ef þörf krefði -  
t.d. sem verktaki. TÞ taldi nauðsynlegt að ákvæðin um lögveð yrðu gerð ítarlegri -  að lögveð 
gilti ótímabundið og þannig að lögveð næði ekki bara til viðkomandi dýra sem fjallað væri um -  
heldur til annara dýra á staðnum og einnig til húsa og jafnvel jarðarinnar sjálfrar.

5. 38. gr - Refsiábyrgðir -  TÞ taldi að það ætti að rýmka refsiramman í 38. gr. til að gefa 
dómstólum kost á að vísa til þeirrar lagabreytingar og þyngja dóma. Jafnvel var rætt um þörfina 
á að dómurum væri heimiít að dæma menn -  í þeirra fyrsta dómsmáli - frá þvi að mega hafa 
dýr við alvarleg og sí endurtekin brot.

6. SA kynnti breytingar á búíjárhaldslögunum nr. 103/2002 og í því sambandi var rætt um að færa 
búfjáreftirlitsmenn frá sveitarfélögunum til MAST. TÞ sagði að SÍS væri enn sömu skoðunar og 
við samningu núgildandi laga nr. 103/2002 um að þetta eftirlit ætti að færa til ríkisins. Rætt var 
um að við slíka tilfærslu vildi ríkið fá einhveija fjánnuni frá sveitarfélögunum. TÞ taldi að það 
ætti að taka á þessu máli í ítariegu kostnaðrmati á frumvarpinu og þar ætti að koma fram hvaða 
nettó kostnaður kæmi út úr skyldum hvers og eins skv. lögunum. Málin yrðu síðan leyst milli 
ríkis og sveitarfélaga í Jöfhunamefnd. SA spurði TÞ hvort SÍS vildi skoða einhveija aðra þætti 
í lögum nr. 103/2002 t.d. um vörslu búfjár -  en TÞ taldi ekki svo vera.

7. KH fór yfir ferilinn sem yrði framundan varðandi frumvaipsdrögin. SLR myndi væntanlega 
senda þau í formlega álitsumleitan. TÞ taldi aðspurður að SÍS myndi senda landshíutasamtökum 
sveitarfélaga drögin til umsagnar, en ekki hveiju einstöku sveitarfélagi. KH taldi síðan líklegt að



mciST
Matvætaslofnun

þegar búið yrði að mæla fyrir frumvarpinu á haustþingi, þá myndi sjávarútvegs-
1 andbúnaðarnefnd senda það í víðtæka álitsumleitan.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið

Halldór Runólfsson og Steinþór Amarson.
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Efni: Umsögn um drög frumvarps ti! laga um dýravelferð

Vísað er til draga að frumvarpi til laga um dýravelferð, sem sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið hefur kynnt á vef sínum (fréttatilkynning nr. 33/2011). 
í tilkynningunni var gefinn frestur til 20. ágúst að koma umsögn og 
ábendingum á framfæri. Sá frestur var framlengdur skv. beiðni og fylgir 
umsögn sambandsins hér með.

1. Almennt

Fyrirliggjandi drög eru samin af nefnd sem skipuð var af ráðherra á sínum 
tíma til þess að sinna heildarendurskoðun á gildandi lögum um dýravernd, nr. 
15/1994. Þá var einnig meðal verkefna nefndarinnar að fara yfir ákvæði laga 
um búfjárhald o.fl., enda út frá því gengið að ein lög fjalii um dýravernd, 
aðbúnað, umhirðu o.s.frv. en að slík ákvæði yrði ekki að finna f lögum um 
búfjárhald.

Eins og fram kom á fundi sem fulitrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Samtaka íslenskra heilbrigðiseftirlitssvæða áttu í mars sl. með ráðuneytinu, 
yfirdýralækni og lögfræðingi Matvælastofnunar/ er í fylísta máta tímabært að 
hugað sé að endurskoðun ákvæða um ábyrgð þeirra sem halda dýr. Þar þarf 
sérstaklega að skoða valdheimíldir eftíriitsaðila þegar kemur að inngripi í 
einstök mál. Gildandi lög eru ófullkomin hvað þetta varðar og hafa 
sveitarfélög ítrekað fundið fyrir því í slíkum tilvikum að boðleiðir og valdmörk 
milli stofnana og stjómsýslustiga væru óljós. Þá kom einnig greinilega fram á 
fundinum að heilbrigðiseftirlitssvæðin, sem starfa á sveitarstjómarstigi, standa 
oft frammi fyrir erfíðum málum þegar kemur að ábyrgð eigenda á hundum og 
köttum sem haldnir eru í þéttbýli.

Þegar gildandi búfjárhaldslög voru sett vorið 2002 gerði sambandið nána 
grein fyrir þeirri afstöðu að ákvæði um ábyrgð þeirra sem halda dýr og um 
valdheimildir eftirlitsaðila þegar kemur að inngripi í einstök mál, eigi öll að 
vera í endurskoðuðum dýraverndunarlögum (sjá hjálagt afrit af umsögn sem 
samþykkt var á fundi stjórnar sambandsins þann 28. febrúar þ.á.) Taldi 
sambandið að endurskoðun á búfjárhaldslögum ætti með réttu að haldast í 
hendur við nýja skipan á dýravernd, fremur en að hugað væri að hvorum 
þætti fyrir sig.

Þessi sjónarmið eru enn í fullu gildi og því vekur það furðu að ráðuneytið 
skuli nú kynna drög frumvarps til iaga um dýravelferð, án þess að með fylgi 
jafnframt tillaga um endurskoðun á búfjárhaldslögum. Minnt er á að



umræddri nefnd var ætiað að vinna að hvoru tveggja þannig að tiliögur hljóta 
að iiggja fyrir um það hvernig heiidarmyndin er hugsuð.

Sambandið gerir aivarlega athugasemd við þetta verkiag og fer fram á að 
ráðherra kynni fyrir sveitarstjórnarstiginu hvaða tiiiögur eru í farvatninu um 
fra mtíða rfy r i rkom u I ag búfj á refti r i i ts.

Meðan allt er á huldu um slík grundvallaratriði hiýtur sambandið að hafa alia 
fyrirvara á umsögn sinni og áskiija sér rétt tii þess að ieggjast gegn því að 
fyririiggjandi frumvarp hijóti afgreiðsiu.

2. Áhersluatriði

Við endurskoðun á iagaramma um dýraveiferð og búfjárhald eru áhersiuatriði 
sambandsins þessi:

• Lögbundin ábyrgð á inngripum verði sem mest á einni hendi og þannig 
tryggt að boðieiðir og valdmörk milii stjórnsýslustiga vaidi ekki töfum á 
rannsókn og annarri meðferð mála.

• Settur verði iágur þröskuidur gagnvart því að skilyrði teijist brostin fyrir 
leyfum sem veitt eru tii þess að haida búfé eða önnur dýr.

• Refsiramminn vegna brota á Íögum og regiugerðum um dýrahald verði 
hertur og refsinæmi brota aukið, m.a. þannig að stórfelit eða ítrekað brot 
varði fangelsi.

• Um búfjárhald í atvinnuskyni giidi að atvinnugreinin sjái sjálf um 
reglubundið búfjáreftiriit, upplýsingasöfnun og annað það sem 
venjubundið er að samtök framleiðenda sjái um.

Að áliti sambandsins er langsamlega eðiiiegast að Matvælastofnun (MAST) sé 
sá aðili sem fari með lögbundnar valdheimiidir, f samráði við hlufaðeigandi 
héraðsdýraiækni. Búfjáreftirlitsmenn verði að meginstefnu til starfsmenn 
búnaðarsambanda, en með samningum þeirra við MAST og héraðsdýralækna 
mætti tryggja að staðbundnar viðbragðsáætlanir séu fyrir hendi og skiivirk 
stjórnsýsla í þeim tilvikum þegar úrbóta er þörf.

Verði hins vegar kveðið á um að sveitarfélög beri iögbundna ábyrgð á 
inngripum hvað varðar búfjárhald verði jafnframt skýrlega kveðið á um 
heimild viðkomandi sveitarstjórnar til þess að innheimta hjá eiganda alian 
kostnað sem hlýst af inngripi og að sveitarstjórn, með Íögveði og öðru 
réttarhagræði.

3. Athugasemdir við einstakar greinar í frumvarpsdrögunum

3. gr. í þessari grein kemur fram nýtt hugtak „háifviiit dýr" sem skíIgreint er 
þannig að um sé að ræða dýr sem uppfyiia tvö skiiyrði: (a) eiga að vera 
einstaklingsmerkt en eru það ekki og (b) ganga laus (eru ekki í vörslum).

Sambandið gerir út af fyrir sig ekki athugasemd við að skilgreining af þessum 
toga sé tekin upp í lög um dýravernd en óhjákvæmilegt er að samhliða 
þessari skilgreiningu verði farið heildstætt í gegnum ákvæði um vörslu búfjár 
og þau endurskoðuð.
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Einnig þarf að kveða á um það hvernig eftiriiti með merkingum er háttað, sbr. 
aths. við 21. gr.

4. gr. Hér kemur fram að MAST sé eftiriitsaðili með framkvæmd laganna og 
fari með framkvæmd stjórnsýslunnar. Er það einnig áréttað í 12. gr. þar sem 
segir að öil leyfisskyld starfsemi skv. 11. gr., þ.e. dýrahald og starfsemi sem 
rakin er í viðauka I, sé háð reglulegu opinberu eftiriiti af hálfu MAST.

Sambandið telur eðliiegt að hlutverk MAST sé skiigreint með þessum hættí í 
lögum. Með sama hætti skýtur skökku við að viðbragðs- og frumkvæðisskyida 
sé engu að síður iögð á sveitarféiög eins og rakið er f athugasemdum hér að 
aftan. Að mati sambandsins er sú skipan ekki til þess fallin að ná markmiðum 
um skýr valdmörk og boðleiðir.

7. gr. Ákvæði þessarar greinar eru um margt óljós og þarfnast drögin 
rækilegrar skoðunar.

Að mati sambandsins er engin ástæða til þess að gera greinarmun á því hvort 
dýr er af stofni f útrýmingarhættu eða ekki þegar metið er til hvaða viðbragða 
eigi að grípa. Þannig eigi samræmd viðbrögð að vera í öilum tilvikum þar 
sem hvalir, ísbirnir eða önnur stór spendýr eiga í hlut,

Enda þótt það komi ekki fram í drögunum eða skýringum við þau, verður að 
gera ráð fyrir að flokkun tegunda skv. CITES-samningnum, sbr. lög nr. 
85/2000, liggi tií grundvallar viðmiði um útrýmingarhættu. Sú flokkun er hins 
vegar erfið í framkvæmd, m.a. vegna fyrirvara íslands, og getur þar af leiðandi 
varla verið raunhæf t.d. ef álitamál koma upp um aðgerðaskyldu þegar hvali 
rekur á land.

Hins vegar er Ijóst að horfa þarf mjög til framkvæmdar á lögum nr. 33/2004, 
um varnir gegn mengun hafs og stranda í tiivikum þar sem dýr (einkum 
sjófuglar) verða fyrir afleiðingum umhverfisslysa. Eðlilegt er að vísa til þeirra 
laga m.a. um greiðsluskyldu tjónvalds. Athuga þarf einnig skörun gagnvart 
heimildarlögum á vaídsviði umhverfisráðuneytis. Ankannalegt er að sjá 
tiítekið að „umhverfisráðherra" beri allan kostnað af aðgerðum. Venjubundið 
orðfæri f lagasetningu er að rfkissjóður beri slfkan kostnað.

Þá telur sambandið eðlilegt að þau villtu dýr sem hefðbundið er að veiða skv. 
lögum og reglum þar að lútandi, séu undanþegin hinni vfðtæku 
„hjálparskyldu" skv, 7. gr. Heimiid til aflffunar ætti þar að vera til staðar án 
þess um neyðartilvik sé að ræða, sbr. 20. gr. Bent er á að ef skilgreiningar í 
drögunum eru notaðar kemur það t.d. f veg fyrir að aflffa megi særðan mink 
sem vegfarandi gengur fram á án þess að um veiðar sé að ræða sbr. 25. gr.

Þá verða ekki séð nein rök fyrir þvf að fela sveitarfélagi eftirlits- og 
frumkvæðisskyldu þegar um hálfvillt dýr er að ræða. Er eðliiegast að telja 
þetta hluta af viðbúnaði MAST, sem leiði af skyldum stofnunarinnar til þess 
að tryggja merkingar á dýrum.

Þá er endurgreiðsluregla skv. 4. mgr. 7, gr. út f hött. Útilokað er að meta hvað 
teljist tií „nauðsynlegs kostnaðar" þriðja aðiia f þessu sambandi. Þá er 
afskapiega hæpið að þegar vakthafandi dýraiæknir gefur út reikning fyrir 
þjónustu sfna skv. þessari grein, þá skipti máli um hvers konar dýr er að ræða.



Einsýnt er að iagaregian eigi að vera sú að þriðji aðili beri tilkynningarskyldu 
varðandi óeðlilegt ástand dýra, hvort sem um er að ræða búfé eða önnur dýr, 
villt og háifvillt, en framhald aðgerða fari síðan eftir viðbragðsáætlun á vegum 
eftirlitsaðila (MAST), m.a. um aðkomu dýralækna.

8. gr. í 2. mgr. virðist ráðgert að ákvörðun MAST sé kæranleg tii ráðherra 
ákveði stofnunin að taka ekki til greina ósk tiikynnanda um nafnieynd. Til 
þess að kæruheimiid hafi einhverja þýðingu þarf lagaákvæðið einnig, eðii 
máisins samkvæmt, að taka fram að MAST skuli alit að einu viðhafa 
nafnleynd þar tii kærufrestur er runninn út.

Einnig þarf að athuga í þessu sambandi hvernig mögulegt er að framkvæma 
nafnieynd þegar mái er bæði til meðferðar hjá MAST og lögreglu. Regian um 
aðgang sakbornings að gognum máis, sbr. 37. gr. iaga nr. 88/2008, um 
meðferð sakamála, virðist þannig ganga framar mögulegri nafnleynd sem 
ákveðin er af MAST.

Framsetning 2. mgr. ber með sér, eins og áréttað er í athugasemd, að 
ákvörðun um nafnleynd sé stjórnvaldsákvörðun í skiiningi 2. mgr. 1. gr. 
stjórnsýslulaga. Það vekur óhjákvæmiiega upp þá spurningu hvort sá sem 
tilkynning beinist að eigi þá jafnframt aðiid að máii í skilningi 
stjórnsýsluréttar. Sé svo virðist Ijóst að hann eigí þar með kæruheimild, sé 
ákvörðun MAST á þann veg að veita nafnieynd.

Slík atriði þarf að skoða áður en frumvarpið tekur á sig endanlega mynd.

11. gr. Rétt er að ÍÖg um dýravelferð vísi til þess að sveitarfélög geti sett í 
eigin samþykktir ákvæði um dýrahald, þ.m.t. veitingu leyfa fyrir gæludýr. Þær 
valdheimildir sækja stoð í iög um holiustuhætti og mengunarvarnir og 
sjónarmið sem eru málefnaleg skv. þeim lögum. Við ieyfisveitingar er 
sveitarfélögum hins vegar ekki ætlað að framfylgja regium um dýravelferð.

Mikilvægt er að undirstrika þennan greinarmun m.a. þar sem vísað er tii ieyfa 
skv. 11. gr. í 36. gr. draganna. Því verður að teija rétt að færa þessa tiivísun, 
ásamt tilvísunum til annarra heimiidarlaga (sbr. hér að framan) yfir í í II. kafla 
frv. sem fái heitið „Stjórnsýsla".

Þá þarf einnig að skýra betur ínntak þeirra leyfa sem MAST er ætlað að veita á 
grundvelli nýrra laga. í fyririiggjandi drögum að 11. gr. er þannig bæði talað 
um „leyfi" og „starfsleyfi" án þess að skýrt sé hvort um eitt eða tvö leyfi sé að 
ræða.

Af skýringum með 11. gr. má hins vegar ráða að hugmyndin sé sú að um að 
öll atvinnutengd starfsemi verði leyfisskyíd en að annað dýrahaid, sem ekki er 
í atvinnuskyni, verði ieyfisskylt háð fjölda dýra sem haldin eru.

Með vísan til lagaáskilnaðarregiu 75. gr. stjórnarskrár verður að telja öruggara 
að iög greini skýrlega á milii leyfa til atvinnustarfsemi og annarra leyfa, m.a. 
þannig að ijóst sé hvort sækja þurfi um leyfi að nýju ef tilgangi dýrahaids er 
breytt. Af háifu sambandsins er hins vegar ekki gerð athugasemd við það 
hvernig fjöidi dýra af tilteknum tegundum er skiigreindur í viðauka með 
frumvarpsdrögunum enda virðist þar um eðlilega tillögu að ræða.
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Athuga þarf á hinn bóginn hvort listinn þurfi ekki einnig að geyma vísiregiu 
um fjöida dýra af öðrum tegundum, hugsanlega skipað eftir fylkingum 
(skordýr, skriðdýr o.s.frv.) tií þess að takmarka framsal tii ráðherra með 
reglugerðarheimild, sbr. 1. mgr. 11. gr.

12. gr. Sama athugasemd um mörk á framsali með reglugerðarheimiid á við 
hér, þ.e. hvort ekki þurfi að mæla fyrir um það f iögum hvert sé inntak 
áhættuflokkunar, a.m.k. að það hugtak sé skilgreint í sjálfum 
frumvarpstextanum.

13. gr. Ætia verður að d-liðurinn hafi þýðingu m.a. við framkvæmd reglna um 
lausagöngu búfjár, sbr. lil. kafia gildandi búfjárhaldslaga. Óhjákvæmilegt er 
að taka þær reglur tii endurskoðunar.

21. gr. Að mati sambandsins þarf að vera skýrt að MAST beri ábyrgð á þvf að 
fylgja eftir skráningarskyídu og hafi úrræði til þess að koma skráningu í kring 
láti eigandi það undir höfuð ieggjast í 21. gr. þarf að vísa skýrt til 
valdheimiída MAST skv. X. kafla frv. (34. gr.)

22. gr. Vísað er til athugasemda við 7. gr. Að mati sambandsins á það að vera 
á ábyrgð MAST að bregðast við hálfvilltum dýrum sem ganga iaus. Þessi 
ábyrgð leiðir af merkingar- og skráningarskyidu sbr. 21. gr. og ákvæðum 34. 
gr. um valdheimiidir.
23. gr. Sambandið leggst eindregið gegn því að sveitarféiögum verði falið 
hiutverk við handsÖmun dýra sem eru merkt og verða þannig rakin til skráðs 
eiganda.
Bent er á að greinin er f engu samræmi við önnur ákvæði frv. sem segja skýrt 
að MAST teljist vera umráðamaður dýrs meðan á vörslusviptingu stendur. Er 
óskiljanlegt að búið sé til grátt svæði með þessum hætti, þar sem kveðið er á 
um valdheimildir stjórnvaida í hliðstæðum tilvikum en með óiíkum hætti. Er 
Ijóst að framkvæmdin mun áfram verða „þungiamaieg" og óskýr, t.d. 
varðandi áiitamál um það hvort handsömun merkts dýrs skv. 23. gr. teljist 
vörsiusvipting eða ekki.
Enn fremur má spyrja af hverju sveitarfélög eigi ekki iögveð í dýrum sem 
handsömuð eru með sama hætti og MAST, og jafnframt beina aðfararheimild 
sbr. 10. mgr. 34. gr.? Og hvað veldur því að kveðið er á um bótaleysi með 
ólfkum hætti, annars vegar f 2. mgr. 23. gr. og hins vegar þegar kemur að 
MAST?
Þessa grein f drögunum þarf að skrifa upp á nýtt.
28. gr. Rétt er að taka afstöðu til þess hvort byggingarfuiitrúi skuli hafi 
samþykkt byggingaráform, með áritun uppdrátta, áður en leyfi MAST er veitt.
36. gr. Eins og bent er á f ofangreindum áhersluatriðum þarf að skilgreina vel 
þær kringumstæður sem geta ieitt tii leyfissviptingar, eigi slfk úrræði að geta 
orðið að gagni. Aimennar (eyðu)tilvfsanir eru hér ófulinægjandi enda ieiðir af 
kröfu um iagagrundvöli fyrir fþyngjandi ákvörðunum að ieyfishafi eigi að 
njóta þess ef vafi eða óskýrieiki er fyrir hendi.
38. gr. Að mati sambandsins er brýn þörf á þvf að fara rækiiega f gegnum 
refsiramma og skilgreiningu á refsinæmi brota gegn lögum um dýravelferð f 
vfðum skilningi. Oskiijanlegt er að endurskoðunarnefndin hafi ekki tekið
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þann þátt í sinni vinnu aivariega í ijósi niðurstöðu í dómsmáium sem rekin 
hafa verið á síðustu mísserum.
4. Samandregið
Samandregið er afstaða sambandsins sú að fara þurfi mun betur yfir þau atriði 
sem fram koma drögunum og snerta sveitarféiögin. Þá eru drögin ófulikomin 
að ýmsu öðru ieyti og margt í þeim sem hugsa þarf betur.

Fyrst og fremst er það þó eðiiieg krafa sveitarféiaganna að fá kynningu á 
tiiiögum um framtíðarfyrirkomuiag búfjáreftiriits og aðra endurskoðun iaga 
m.a. um iausagöngu búfjár.

Að fenginni slíkri kynningu er unnt að taka málið til heiidstæðrar skoðunar.

Virðingarfyilst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Guðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræði- og veiferðarsviðs

Afrit:
Samtök ísienskra heilbrigðiseftirlitssvæða
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Frv.drög um breyt. á lögum um búfjáreftirlít - 26. september 2011
fundur í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

1108002SA TP 
Máiaiykill: 383

Fundurinn var haldinn þann 20. september 2011. Markmið hans var að kynna 
drög frumvarps tii laga um búfjárhald. Fundinn sátu auk mín þau Eiríkur Biöndai 
og Erna Bjarnadóttir frá Bændasamtökum íslands og af hálfu ráðuneytisins þeir 
Sigurgeir Þorgeirsson ráðuneytisstj. og Kristinn Hugason deildarstjóri á matvæla- 
og þróunarskrifstofu. Þá sat fundinn einnig Steinþór Arnarson íögfræðingur hj'á 
MAST.

Fundurinn var haldinn í framhaídi af eindreginni athugasemd sambandsins við 
frumvarpsdrög um dýraveiferð, þar sem reiknað er með því að stjórnsýsla þess 
málaflokks færist yfir tii MAST og héraðsdýraiækna.

Farið var yfir skjal sem var ódagsett en merkt „Lokadrög". Meginefni tiilagna sem 
þar koma fram eru að störf bújáreftirlitsmanna færist frá sveitarfélögum til MAST 
sem og öflun hagtalna og eftiriit með merkingum.

• Vitnað var til umsagnar stjórnar sambandsins frá 2002 og spurðu ftr. rn. hvort 
tillaga um að búfjáreftirlitsmenn verði hjá MAST sé ekki í samræmi við þá 
umsögn. Ég benti á að umsögn stjórnar hefði fyrst og fremst falíst í því að 
kanna möguleika á því að færa eftirlitið tii greinarinnar sjálfrar, eins og gildir 
um flesta aðra starfsemi. Þessi afstaða sé óbreytt frá 2002 og að sambandið 
myndi fara fram á að tiilaga í endanlegu frumvarpi um tilfiutning til MAST - ef 
til kæmi - yrði rökstudd með ítariegri greiningu á því hvaða heiidarhagræði 
hlytist af þessu. Slík greining væri nauðsynieg ef ríkið ætti að taka yfir starfsemi 
sem flestar aðrar atvinnugreinar þurfa sjálfar að standa straum af. Ennfremur 
yrði að gera mjög eindreginn fyrirvara varðandi meðferð kostnaðarmats á 
þessum tilfiutningi verkefna, þ.e. að ríkið myndi ekki gera kröfu til þess að 
sveitarfélög tækju við verkefnum á móti því sem fiyttist frá þeim.

• Fulitrúar Bændasamtakanna bentu á að mjög óæskiiegt væri að taka löggjöfina 
fyrir í pörtum (dýravelferð, búfjáreftiriit, jarða- og ábúðalög) án þess að hugsað 
væri um heildarstefnu. Ég tók undir þessa ábendingu enda er hún í samræmi 
við umsagnir sem sambandið hefur komið fram með. M.a. er brýn þörf á þvf 
að skíigreiningar í jarða- og ábúðarlögum endurspegii ábyrgð jarðeigenda 
bæði þeirra sem halda búfé og eins hinna sem ekki gera það. Þessar 
skilgreiningar skipta höfuðmáli þegar kemur að þvf að framkvæma ákvæði um 
friðun svæða fyrir ágangi búfjár og skyldur til þess að hreinsa iönd af búfé, sem 
eru íykilákvæði f lögum um búfjáreftirlit.



• Rætt var um þá skipan að MAST tæki yfir öfiun ha^talna um búfjárhald og 
tjáðu ftr. Bændasamtakanna sig sérstaklega um þetta. Eg merkti hins vegar ekki 
að tillagan væri gerð að undirlagi samtakanna og var fremur um það að ræða 
að sett væri spurningarmerki við tiltekin atriði. Eiríkur benti á að hafa bæri 
samráð við Hagstofuna og spurði hvort skráning í gagnagrunninn Bústofn væri 
orðin nógu örugg til þess að hægt sé að lögfesta notkun þess skráningar- og 
merkingarkerfis. Þá var töluvert rætt um hvar tvöfait eða margfait 
merkingarkerfi yrði við iýði, þ.e. einnig merkingarskyida skv. matvæiaeftiriiti í 
samræmí við tiískipanir ESB sem verið er að innleiða hér á Íandi. Tæpt var á 
því hvaða kostnaður væri samfara þessu.

• Fuíltrúar Bændasamtakanna gerðu mikla athugasemd við þá skipan að MAST 
sé heimilt að felia niður opinberar greiðslur tíl framieiðenda í iandbúnaði sem 
ekki heimiia aðgang að húsum tií tainingar búfjár. Stórhóismálið var rætt 
sérstakiega í þessu sambandi, en áhyggjur þeirra Ernu og Eiríks sneru einkum 
að því að tvöfait fyrirkomulag, þ.e, annars vegar sektir/refsing og hins vegar 
niðurfeliing greiðslna væri brot á regium um jafnræði og samræmi í 
stjórnsýslunni, því ekki ailir framieiðendur væru með styrktan iandbúnað. Ég 
gat tekið undir þetta og benti einnig á að fyrirkomuiagið yrði að standast 
meðaihófsreglu, þ.e. að vægasta úrræði væri beitt. Það gæti ekki gengið upp 
að sektir og refsingar væru svo vægar (eins og fyrir liggur í Stórhólsmálinu) að 
það sé framleíðanda nánast örugglega í hag að brjóta iögin. Taka þurfi allt 
þetta samspii til gagngerrar skoðunar eins og sambandið hefði iagt til í umsögn 
sinni um dýravelferðarfrumvarpið.

• í fyrirliggjandi drögum er tekið óbreytt upp úr gíldandi Íögum að sveitarstjóm 
sé heimilt að setja samþykkt um búfjárhaid, þ.á m. um takmarkanir á 
búfjárhaidi. Ég benti á að ekki væri hægt að framhaida þessari skipan án þess 
að fara vandiega yfir samspil milli jarða- ábúðar- og búfjáreftirlitslaga og 
meginreglna nýrra skipuiagsiaga um landnotkun og heimildir sveitarstjórnar til 
stýringar. Alls ekki væri sjálfgefið að ákvæði í þessa veru þurfi að setja inn í 
séríög um landbúnaðarmáL

Fundinum iauk með því að sambandinu og Bændasamtökunum var gefinn kostur 
á að koma með umsögn um fyrirliggjandi drög. Frestur var veittur til 17. október.

Varðandi næstu skref er lagt tii að umsögn sambandsins verði fremur stutt en með 
mjög ákveðnum fyrirvÖrum um þau atriði sem fram koma hér að ofan. Eins og gert 
var með frv. um dýraveiferð verði haft samráð við forsvarsmenn sveitarfélaga og 
Íandshiutasamtaka sem mest hefur mætt á í þessum efnum.
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Sjávarútvegs- og iandbúnaðarráðuneytið Reykjavík 1. febrúar 2012
b.t. Sigurgeirs Þorgeirssonar ráðuneytisstj.
Skúiagötu 4 1108002SA KBj/GB
150 REYKJAVÍK Máialykili: 383

Efni: Frumvörp til nýrra laga um dýravelferð og búfjárhaid
- álit og kostnaðarmat Sambands íslenskra sveitarfélaga

Vísað er tii bréfs ráðuneytisins, dags. 13. janúar siv þar sem sambandinu eru 
send drög frumvarpa tii nýrra iaga um veiferð dýra (heildariög) og um 
búfjárhald. Frumvarpsdrögunum fyigtr kostnaðaráætiun unnin af ráðuneytinu 
og er einkum óskað eftir mati sambandsins á því hvaða fjárhagsieg áhrif 
frumvörpin muni hafa fyrir sveitarféiögin, verði þau að lögum.

Af hálfu sambandsins er út af fyrir sig iýst yfir ánægju með málsmeðferð 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, bæði að fundir hafi verið haldnir 
á fyrri stigum, og sérstakiega að kostnaðarmat skuli nú kynnt með þessum 
hætti. Gefur það ágæt fyrirheit um að samvinna ríkis og sveitarfélaga um 
fjárhagsleg málefni muni efiast f samræmt við ákvæði nýrra 
sveitarstjórnariaga.

Hins vegar verður að gera alvarlegar athugasemdir við efni kostnaðarmatsins. 
Einkum telur sambandið þá niðurstöðu fráleita að árlegur kostnaður við 
búfjáreftirlit sem flytjast eigi frá sveitarfélögum tii ríkis nemi um 77 m.kr. á ári.

Athugasemdum sambandsins er nánar iýst í meðfylgjandi áiiti en vakin er 
athygli á því að skv. upplýsingum úr ársreikningum sveitarfélaga, sem hag- og 
upplýsingasvið sambandsins tekur saman, voru íaun og launatengd gjöld 
vegna landbúnaðarmála, 17,4 m.kr, árið 2010. Reikna má með að uppistaðan 
f þeim kostnaði sé vegna ráðinna forðagæsíu- og búfjáreftirlitsmanna.

Einhver sveitarfélög hafa farið þá leið að semja við búnaðarsambönd eða aðra 
þriðju aðila um þessa þætti og er þá kostnaðurinn bókfærður sem annar 
rekstrarkostnaður. Á árinu 2010 var annar rekstrarkostnaður (nettó) vegna 
landbúnaðar bókfærður í heild rúmlega 120 m.kr. Ekki er Ijóst hversu mikið 
af því er vegna forðagæslu og búfjáreftirlits en það er fjarri öiiu lagi að 
heimfæra megi helminginn - eða 60 m.kr. - tii þessara þátta. Minnt er á að 
öM umsýsla afréttarmálefna og fjallskiia, þar með talið bygging og rekstur 
gangnamannakofa er færð á þessa iiði. Er ekki óvarlegt að ætia að sá 
kostnaður fari a,m,k. nokkuð yfir 100 m.kr. á ári. fyrir sveitarfélögin í heild.

Kostnaðaráhrif frumvarpsdraga um dýravelferð

Eins og fram kemur í meðf. áliti fela drögin um dýravelferð f sér nýjar skyldur 
á sveitarféiög sem kaiia á stofnkostnað allt að 150 m.kr. og árieg útgjöid 
vegna aukinnar starfsemi ailt að 175 m.kr. á ári.

Ekki er gert ráð fyrir öðrum breytingum á verkaskiptingu og gerir sambandið 
því kröfu um að þessi kostnaður verði tekinn með f reikninginn við 
kostnaðarmat á frv. til laga um dýraveiferð, sbr. samantekt hér að neðan.



Þá fer sambandið jafnframt fram á að tekið verði tiMit tii þess kostnaðar er 
sveitarfélög bera vegna eyðingar á mink og ref, og sem nemur a.m.k. 100 
m.kr. á ári. Minnt er á að ríkið hefur dregið stórlega úr framlögum sínum til 
þessa verkefnis á undanförnum árum, auk þess sem virðisaukaskattur er 
innheimtur af þessari starfsemi. Sambandið hefur komið fram með rökstuddar 
tillögur um breytingar á þessari innheimtu virðisaukaskatts, en þær hafa ekki 
náð fram að ganga.

Kostnaðaráhrif frumvarpsdraga um búfjáreftirlit

Þau verkefni sem flytjast frá sveitarfélögum til ríkisins skv. frv. til laga um 
búfjáreftirlit, og fela í sér stjórnsýslu opinberra aðila, eru af hálfu sambandsins 
metin á 26,2 m.kr. á ári mv. forsendur kostnaðarmats ráðuneytisins.

Sú niðurstaða er í ákveðnu samræmi við launakostnað sveitarfélaga skv. 
ársreikningum (17,4 m.kr.) og að teknu tilliti til þess að einhver sveitarfélög 
útvista þessari starfsemi.

Sambandið hafnar því að kostnaðaráhrifin séu metin til 77 m.kr. og fellst 
heídur ekki á að óreglulegur kostnaður vegna þvingunarúrræða verði „\ 
upphafi" metinn á 5 m.kr. í kostnaðarmati. Vart getur talist rökrétt að slíkur 
kostnaður sé tekinn með í reikninginn, auk þess sem fordæmisiaust er \ 
samskiptum ríkis og sveitarfélaga að kostnaðarmat sé skilið eftir opið og 
hlaupandi fjárhæðir reiknaðar inn árfrá ári.

Sú aðferð er híns vegar þekkt við verkefnaflutning að ákveðið sé að vakta 
óviss kostnaðaráhrif eða ákveða fastan tímapunkt fyrir úttekt sem geti orðið 
grundvölíur fyrir endurskoðað kostnaðarmat

Kostnaður vegna óskýrra laga og stjórnvaldsfyrirmæla

Bréf ráðuneytisins gefur einnig tilefni til þess að rifja upp að á undanförnum 
árum hefur verulegur kostnaður fallið á sveitarfélög vegna óskýrra laga og 
fyrirmæía um búfjáreftiriit.

Um nokkur tilvik er að ræða, en sérstaklega er þó vísað til máls sem tengist 
Djúpavogshreppi. Er nýgenginn dómur í Héraðsdómi Austurlands, þar sem 
hreppurinn freistaði þess að fá útlagðan kostnað sinn greiddan úr hendi 
ábúanda (mál nr. E-45/2011, dómur uppkveðinn 16. janúar 2012). Var 
niðurstaða dómara að sýkna ábúanda af kröfunni sem nam tæpum 2 m.kr. 
auk vaxta. Var sveitarféiagið auk þess dæmt til þess að greiða ábúandanum 
400 þús. kr. í málskostnað, auk þess að bera eigtn málskostnað.

Að mati sambandins verður að skýra niðurstöðu dómsins á þann veg, að 
óskýr lagafyrirmæli og galli í gjaldskrá staðfestri af ráðuneytinu hafi komið \ 
veg fyrir að eðlileg krafa sveitarfélagsins um endurgreiðslu næði fram að 
ganga. Hafði ráðuneytið áður lýst þeirri skoðun að virða mætti 
gjaldtökuheimildir að vettugi þar sem samþykkt sveitarfélagsins um búfjárhald 
væri í raun ólögmæt. Taldi ráðuneytið engu skipta að það sjálft hefði staðfest 
samþykktina á sfnum tfma. Um þetta vfsast nánar til bréfs hreppsins til 
ráðuneytisins, dags. 13. nóvember 2009, sem aldrei mun hafa verið svarað.

Ótækt er að sveitarfélög sitji uppi með mikinn kostnað vegna slfkra annmarka 
sem beint má rekja til gallaðra fyrirmæla og er ráðuneytið hvatt til þess að 
ganga tii viðræðna við Djúpavogshrepp um það hvernig málinu verður lokið.
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Samantekt um kostnaðarmat

Með vísart til þess sem hér hefur verið rakið teíur sambandið að kostnaðarmat 
á umræddum tveimur frumvörpum eigi að vera eins og hér kemur fram;

Kostnaðarþáttur Mat ráðuneytisins Mat sambandsins Mismunur
Frumvorp til laga um dýravelferð nettó
- Hjálparskylda skv. 7. gr. 0 (10 m.kr. /ár) (10 m.kr.)
- Vörsluskylda skv. 23. gr. 0 (150 m.kr.) (150 m.kr.)
- Handsömunarskylda skv. 23. gr. 0 (165 m.kr. / ár) (165 m.kr.)
- Stjórn meindýra, 27. gr. 0 (100 m.kr. / ár) (100 m.kr.)

Samtölur 0 (425 m.kr.) (425 m.kr.)
Frumvarp tif laga um búfjáreftirlit
- Búfjáreftirlit - föst starfsemi 77 m.kr. /ár 26,2 m.kr. /ár 50,8 m.kr.
- Þvingunarúrræði (óreglul.kostn} 5 m.kr. 0 5 m.kr.

Samtölur 82 m.kr. 26,2 m.kr. 55,8 m.kr.
AIIs 82 m.kr. 398,8 m.kr. 369,2 m.kr.

Samandregið hljóðar því kostnaðarmat sambandsins upp á að nýjar skyldur 
og endurmetin verkefni skv. frumvörpunum nemi alit að 400 m.kr. umfram 
þau verkefni sem færast frá sveitarfélögunum til ríkisins. Þar af er 
kostnaðarauki vegna fastrar starfsemi metinn á 250 m.kr. á ári.

Sambandið er reiðubúið til þess að funda með ráðuneytinu um málið.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Karl Björnsson 
framkvæmdastjóri

Afrit:
-  Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða á Islandi
-  Djúpavogshreppur
-  Samband sveitarfélaga á Austurlandi
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Áiit um kostnaðaráhrif af frv. til laga um 31. janúar 2012
dýravelferð og búfjáreftiriit

1108002SA TP 
MáiaíykiN: 383

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur kynnt drög að frumvörpum til 
tveggja laga, annars vegar um velferð dýra (heildariög) og um búfjáreftirlit.

Drögunum fylgir kostnaðarmat ráðuneytisins, dags. 13. janúar 2012. Lögfræðisvið 
sambandsins hefur yfirfarið þetta mat og er áiit þess eftirfarandi:

Standa sveitarféiögin undir 80% af kostnaði við dýraveiferð og búfjáreftirlit?

í tilvitnuðu bréfi ráðuneytisins kemur fram að áriegur kostnaður við búfjáreftirlit, 
sem ráðgert er að fiytjist frá sveitarfélögum til Matvælastofnunar (MAST) sé um 77 
m.kr. Þá þurfi einnig að taka með f reikninginn breytiiegan kostnað vegna 
sértækra eftiriits- og þvingunarúrræða og er lagt til að J  upphafi" verði áætiaðar 5 
m.kr. á ári vegna þess þáttar.

Árlegur fastur heildarkostnaður MAST er samkvæmt kostnaðarmatinu talinn verða 
tæplega 95 m.kr. og má af því sjá að ráðuneytið áíítur sveitarféiögin standa undir 
ríflega 80% af heiidarumsýslu með dýraveiferð og öllu búfjáreftiriiti eins og það er 
framkvæmt í dag.

Sá galli er á kostnaðarmati ráðuneytisíns að þar er hvergi gerð tilraun til þess að 
leiða fram hvernig umrædd fjárhæð - 77 m.kr, - er fundin. Af þeirri ástæðu er ekki 
unnt að taka afstöðu til heiidarfjárhæðarinnar heldur verður að leggja mat á þá 
kostnaðarliði sem snerta sannaníegan verkefnaflutning eða ný og aukin verkefni, 
sbr. hér að neðan.

Drög frumvarps til laga um veiferð dýra

Drög frumvarpsins voru kynnt fyrir fulltrúum sambandsins og 
heiibrigðiseftiriitssvæðanna á fundi f ráðuneytinu þann 9. mars 2011. Minnt er á 
að sambandinu hafði ekki verið gefinn kostur á því að kynna sér efni draganna 
fyrir fundinn. Hins vegar varð þegar Ijóst að drögin gerðu ráð fyrir verulega 
auknum skyldum sveitarfélaga varðandi handsömun á merktum dýrum, 
hjálparskyidu og fleiri atriði. Voru drögin rædd á þeim nótum á fundinum.

Handsömun á dvrum

í minnisbiaði MAST frá fundinum er bókað að f 21. -  23. gr. draganna komi fram 
rfkari skyldur svettarfélaga varðandi handsömun dýra. Ennfremur er bókað að 
fuiltrúi heilbrigðiseftirlitssvæðanna hafi iagt mikia áherslu á að frumvarpið yrði 
kostnaðarmetið „þar sem kostnaður við að handsama einn kött" gæti farið upp f 
25 þús. kr. f sumum sveitarféiögum væru ekki tii viðunandi geymslur tii að vista 
dýr meðan umfjöilun stæði um örlög þeirra og þvf „gæti þessi þáttur orðið sumum 
sveitarféiögum mjög dýr".

Tekið skal fram að f fyrirliggjandi drögum frumvarpsins hefur enn verið aukið við 
ráðgerðar skyldur á sveitarfélögin með þvf að skylda til handsömunar og vörsiu 
dýra skv. 22. og 23. gr. taki ekki einungis tii merktra dýra, heidur einnig hálfvilltra 
dýra, þ.e. dýra sem eiga að vera merkt en eru það ekki.
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Má og ijóst vera að þessi útvíkkun á skyidum sveitarféiaga útheimtir verulegan 
aukinn kostnað sem augljósiega fæst ekki bættur af eiganda þegar ómerkt dýr eiga 
í hlut.

Tiilagan um að feia sveitarféiögum þessar skyidur er f hæsta máta óskynsamieg 
eins og rakið er í umsögn sambandsins dags. 28. ágúst 2011. Liggur f augum uppi 
að skyidur til handsömunar eiga að vera á hendi MAST sem ætiað er að fara með 
vaidheímíldir skv. lögunum, þar með taiið vörsíusviptingar. Er óskiljaniegt að 
frumvarpið geri ráð fyrir að búa til nýtt grátt svæði miiii stjórnsýslustiga, þegar öli 
viðieitni í samskiptum ríkis og sveitarféiaga stefnir f þá átt að gera 
verkaskiptinguna skýrari,

Sitji ráðuneytið hins vegar fast við sinn keip varðandi tiilöguna er óhjákvæmilegt 
að þessar nýju skyldur á sveitarféiögin verði kostnaðarmetnar. Þá verður að Ifta til 
þess að umræddar skyldur kalia á að hvert sveitarféiag komi sér upp aðstöðu til 
vistunar og vörslu handsamaðra dýra, auk þess sem skiigreina verður störf við 
umsjón, eftiriit og aðgerðir.

Ef gengið er út frá einhverju sem nefna mætti „miðgildissveitarfélag" f þessu 
sambandi, þ.e. tiltölulega stóru svæði (~ 4000 km2) með bæði þéttbýli (2200 
manns) og landbúnað (300 búfjáreigendur), telur sambandið rökrétt að áætla 
kostnaðinn þannig:

Stofnkostnaður:

vegna aðstöðu til vistunar og vörslu gæludýra..................................1.200 þús. kr.
vegna aðstöðu tii vistunar og vörslu búfjár ........................................ 800 þús. kr.

Samtals miðgildissveitarfélag ........................................................2,000 þús. kr.

Áriegur kostnaður:

fastur vegna umsjónar, eftiriits og stjórnsýslu Va stg........................  1.800 þús. kr.
aksturskostnaður (2.775 km.) .............................................................. 400 þús. kr.

Samtals miðgildissveitarfélag .....................................................  2.200 þús. kr.

Af þessu má sjá að stofnkostnaður fyrir sveitarféiögin f heild (75 talsins) gæti 
numið ailt að 150 m.kr. og árlegur kostnaður allt að 165 m.kr.

Hjálparskvida

Eins og fram kemur f greinargerð með 7. gr. frumvarpsdraganna felur 2. mgr. f sér 
nýmæli, en þar segir að sveitarfélagi sé skylt að sjá til þess að gripið sé til aðgerða 
til hjálpar dýrum. Skyídan tekur ti! alíra dýra að undanskildum vilitum dýrum af 
stofni f útrýmingarhættu og dýrum sem lenda f „umhverfisslysum". Fram kemur f
3. mgr. 7. gr. að sveitarfélag beri ailan kostnað sem stofnað er tii þegar um er að 
ræða hálfvillt og viilt dýra sem ekki eru af stofni f útrýmingarhættu.

í umsögn sinni dags. 28. ágúst 2011 gerði sambandið miklar athugasemdir við 
þessar ráðagerðir og sá engin rök til þess að feia sveitarféiögum frumkvæðis- og 
athafnaskyldu eins og þá sem ákvæði 7. gr. hafa að geyma. Sú afstaða er óbreytt 
og einsýnt að miða eigi við þá lagareglu að að þriðji aðiii beri tiikynningarskyidu 
varðandi óeðlilegt ástand dýra, hvort sem um er að ræða búfé eða önnur dýr -  
villt eða háifvillt. Framhaid aðgerða fari sfðan eftir viðbragðsáætlunum viðeigandi 
eftirlitsaðila rfkisins á grundvelli lögbundinna vaidheimiida, þ.e. MAST og 
Umhverfisstofnunar.
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Minnt er á að umhverfisráðherra hefur nýiega mælt fyrir frv. tií laga um 
umhverfisábyrgð (372. mál 140. íþ.) þar sem fjallað er um athafna- og 
tilkynningaskyldu vegna umhverfistjóna. Frumvarpið byggir á EES-regium og er 
Umhverfisstofnun vaidbært stjórnvald skv. þeim. Sveitarfélög eru þar hvergi nefnd 
til sögunnar.

Sé það hins vegar einbeittur vilji ráðuneytisins að gera tillögu um frumkvæðis- og 
athafnaskyldu sveitarfélaga er augljóst að þá skyldu þarf að kostnaðarmeta. Slíkt 
mat er þó nokkrum örðugleikum háð, þar sem tilvik sem fallið geta undir ákvæðið 
eru af mjög ólíkum toga. Nefna má sem dæmi:

• Lifandi hrefnu rekur á land (dýr ekki í útrýmingarhættu skv. fyrirvara ísiands 
við ClTES-samninginn, sbr. lög nr. 85/2000).

• Hreindýrahjörð í sjáifheldu

• Ómerkt búfé í svelti

• Grútarmengun í æðarvarpi (skv. frumvarpinu skulu sveitarfélög bera allan 
kostnað af aðgerðum vegna umhverfisslysa)

Þá eru ótaiin þau tiivik þar sem kostnaður fellur á sveitarfélög vegna merktra dýra 
sem eigandi reynist ekki vera borgunarmaður fyrir þegar kemur að aðgerðum.

Ljóst má vera að þegar um stærri og alvarlegri tilvik er að ræða getur kostnaðurinn 
hlaupið á hundruðum þúsunda, eða jafnvel milljónum króna. Slík tilvik koma 
árvisst upp og stundum mörg á ári. Að teknu tilliti til þess verður að telja rök fyrir 
því að afleiðingar 3. mgr. 7. gr. frumvarpsdraganna verði metnar á 10 m.kr. á ári.

Meindýr

Fjaílað er um meindýr í 27. gr. fyrirliggjandi frumvarpsdraga. Eru þar engirí 
efnisleg nýmæli heldur gert ráð fyrir því að ráðherra setji f reglugerð nánari 
ákvæði um aðferðir við eyðingu meindýra.

Vakin er athygli á þvf að í skipunarbréfi þeirrar nefndar sem samdi frumvarpið var 
sérstaklega vikið að meindýrum og nefndinni falið að meta „hvort tilefni sé til að 
setja ákvæði um eyðingu meindýra f lögin".

Telja verður nokkuð ijóst að hér er etnkum vfsað til þeirrar stöðu sem uppi er 
varðandi eyðingu á mink og ref, en það verkefni hefur lengi verið bitbein í 
samskiptum rfkís og sveitarfélaga.

Af þeirri ástæðu er mjög miður að nefndin skuli ekki hafa gert tillögur um 
verkaskiptingu varðandi eyðingu á mink og ref. Það breytir þvf hins vegar ekki að 
skyldur sveitarfélaga vegna þess verkefnis hljóta að koma til kostnaðarmats 
samhliða öðrum ámóta verkefnum, sbr. hér að framan.

Sérstaklega má nefna að kostnaðarhlutdeild rfkisins f veiðum á mink og ref hefur 
dregist stórlega saman á liðnum árum. Upplýsingar þar að lútandi komu vel fram f 
umsögnum sem bárust Alþingi á sfðasta iöggjafarþingi, vegna frv. um 
endurgreiðslur vegna refa- og minkaveiða (164. mál 139. Iþ.)

Samkvæmt upplýsingaveitu um fjármál sveitarfélaga voru útgjöld sveitarfélaga til 
eyðingar á mink og ref að meðaltali 135 m.kr. á ári 2008 -  2010. Þessar fjárhæðir 
munu fyrirsjáanlega Iftið lækka fyrir árin 2011 og 2012. Framlag rfkisins á 
fjárlögum ársins 2012 nemur hins vegar einungis 19,4 m.kr. Umtalsverður hiuti
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útgjaida sveitarfélaga er vegna greiðslu virðisaukaskatts, og að teknu tilliti til hans 
má áætla að bein útgjöld ríkisins til verkefnisins séu f kringum 10 m.kr.

EðliJegt er að við kostnaðarmat frumvarpa sem snúa að skyldum sveitarfélaga við 
stýringu og eftirJit með dýrum, verði kostnaður vegna eyðingar á mink og ref 
tekinn með, a.m.k. sem nemur 100 m.kr. á ári.

Viðbótarstöðugildi vegna dvravelferðar á MAST

í kostnaðarmati ráðuneytisins eru tiltekin tvö stöðugi Idi (sérgreinadýralæknir, 
sérfræðingur og lögfræðingur), auk fagráðs. Hér er um að ræða starfsemi sem fram 
að þessu hefur verið sveitarfélögunum óviðkomandi. Sambandið hafnar því að 
þessi atriði verði tekin með í kostnaðarmati gagnvart sveitarfélögum.

Einskiptiskostnaður vegna gagnagrunna

Sambandið gefur sér að þessi kostnaður, 9 m.kr., verði ekki tekinn með f 
kostnaðarmati gagnvart sveitarfélögunum enda um verkefni að ræða sem er og á 
að vera alfarið á hendi ríkisins.

Drög frumvarps til laga um búfjáreftirlit

Drög frumvarpsins voru kynnt fyrir fulltrúa sambandsins á fundi í ráðuneytinu 
þann 20. september 2011. Sambandið veitti umsögn sína um drögin með bréfi 
dags. 19. október 2011. í því bréfi sagði m.a.:

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga mótaði ítarlega afstöðu til 
fyrirkomulags búfjáreftirlits þegar gildandi lög voru sett árið 2002. Þessi 
afstaða sambandsins er í meginatriðum óbreytt m.a. hvað því við kemur að 
kanna beri möguleika á því að færa eftirlitið til greinarinnar sjálfrar, eins og 
gildir um flesta aðra atvinnustarfsemi.
í fyrirliggjandi frumvarpsdrögum er gert ráð fyrir því að störf 
búfjáreftirlítsmanna færist yfir til Matvælastofnunar (MAST). Sambandið leggst 
í sjálfu sér ekki gegn tillögunni, en verði hún sett fram \ endanlegu frumvarpi 
er farið fram á að rökstuðningur fylgi ásamt ítarlegri greiningu á því hvaða 
heildarhagræði og kostnaðaráhrif híjótist af slíku fyrirkomulagi sem réttlæti að 
ríkið taki yfir starfsemi sem flestar aðrar atvinnugreinar þurfa sjáífar að standa 
straum af.
Sama gildir um þá skipan að MAST taki yfir öflun hagtalna um búfjárhald. 
Sambandið veltir þvf upp hvort skráning f gagnagrunninn Bústofn sé orðin 
nógu örugg til þess að unnt verði að lögfesta notkun þess skráningar- og 
merkingarkerfis m.a. f skattalegu tilliti. Ennfremur þarf að meta kostnaðaráhrif 
þess fyrir greinina að viðhalda tvöföldu, eða jafnvel margföldu 
merkingarkerfi.

Skemmst er frá þvf að segja að f fyrirliggjandi frumvarpsdrögum kemur enginn 
rökstuðningur fram eða réttlæting fyrir þvf að rfkið taki yfir öll verkefni 
búfjáreftirlits. Sambandið áréttar þvf ofangreinda athugasemd og telur að sýna 
þurfi fram á hvaða hagsmunum það þjóni að rfkið annist starfsemi, m.a. 
utanumhald um skráningar og hagtölur, sem aðrar atvinnugreinar þurfa sjálfar að 
standa straum af. Sveitarfélög munu að sjálfsögðu ekki samþykkja að greiða með 
verkefnaflutningi til rfkisins, nema að þvf marki sem um nauðsynlega stjórnsýslu 
er að ræða og verkefni sem ekki er réttmætt að gera kröfu um að ábúendur beri 
með þjónustugjöldum.
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Með þeim fyrirvara veitir sambandið hér með umsögn sína um kostnaðariiði við 
búfjáreftirlit.

Fastráðnir starfsmenn við umdæmisskrifstofur Matvælastofnunar

Samkvæmt kostnaðarmati ráðuneytisins er gert ráð fyrir sex stöðugildum 
starfsmanna við „dýravelferð og öflun hagtaina".

Óljóst er að hvaða marki þessum stöðugildum er ætlað að annast stjórnsýslu sem 
sveitarfélögin fara með f dag (eftirlit, skoðun, úrræði). Sambandið teiur á hinn 
bóginn með tilliti til ætlaðra tekna af þjónustugjöldum að stöðugildi sem flytja beri 
sé ekki fleiri en þrjú. Verkefnaflutningur ætti þvf ekki að geta numið hærri fjárhæð 
en 26,2 m.kr. á ári mv. forsendur kostnaðarmatsins.

Skammtfmaráðningar við öflun hagtalna

Hér er um verkefni að ræða sem fela ber greininni sjálfri að standa straum af. 
Engin rök eru til þess að taka það með f kostnaðarmat vegna verkefnaflutnings 
milli rfkis og sveitarfélaga.

Óreglulegur kostnaður vegna þvingunarúrræða

Samkvæmt bréfi ráðuneytis virðist ætlunin vera sú að kostnaðarmat á þessum lið 
sé með einhverjum hætti bundið við það hvernig málefni muni þróast eftir að þau 
færast yfir til rfkisins.

Engin rök eru til þess að Sfta svo á. Fremur á að ganga út frá þvf að með þvf að 
skýra verkaskiptingu og fela MAST allar nauðsynlegar valdheimiidir, eigi að vera 
hægt að beita fyrirbyggjandi aðgerðum með mtklu markvissari hætti en unnt hefur 
verið að gera á undanförnum árum. Þau tilvik þar sem ábúendur hafa getað 
hunsað eftirlit og aðgerðir f skjóli gallaðra fyrirmæla og óskýrra valdmarka, ættu 
þvf að heyra sögunni til. Þannig ætti að heyra til algerra undantekninga að beita 
þurfi kostnaðarsömum þvingunaraðgerðum*

Það er f öllu faili ekki eðiiiegt að ætla sveitarféiögunum að taka þátt f kostnaði 
rfkisins eftir verkefnayfirfærslu, sem til fellur háð þvf hvernig rfkið stendur að 
framkvæmd verkefnisins. Sambandið fellst þvf ekki á að þessi þáttur leggi sig á 5 
m.kr. f kostnaðarmati,

Samandregin niðurstaða

Nýjar skyldur á sveitarfélög skv. drögum frv. til iaga um dýraveiferð kalla að mati 
sambandsins á allt að 150 m.kr. vegna stofnkostnaðar (einskiptisaðgerð) og áriega 
allt að 175 m.kr. f aukinni starfsemi. Engum skyldum er létt af sveitarfélögunum 
verði frumvarpið að iögum.

Eðlilegt er að við kostnaðarmat frv. til laga um dýravelferð verði tekinn með sá 
kostnaður sem sveitarfélög bera vegna eyðingar á mink og ref, sem nemur a.m.k. 
100 m.kr. á ári.

Þau verkefni sem fiytjast frá sveitarfélögum til rfkisins skv. frv. til laga um 
búfjáreftirlit, og feia f sér stjórnsýslu opinberra aðila, verða metin á 26,2 m.kr. á 
ári mv. forsendur kostnaðarmats ráðuneytisins.

Engin rök eru fyrir þvf á að óreglulegur kostnaður vegna þvingunarúrræða verði 
metinn á 5 m.kr. f kostnaðarmati.



Sjávarútvegs- og iandbúnaðarráðuneytið Reykjavík 6. mars 2012
b.t Sigurgeirs Þorgeirssonar
ráðuneytisstjóra 1108002SA TÞ
Skúlagötu 4 Málalykill: 383
150 REYKJAVÍK

Efni: Kostnaðarmat vegna frumvarpa til nýrra laga um dýravernd og 
búfjárhaid

Vísað er tii fundar í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu þann 29. 
febrúar sl. þar sem rætt var um kostnaðarmat vegna ofangreindra frumvarpa. 
Umfjöllun á fundinum leiddi í Ijós að allmikið ber á miili ráðuneytisins og 
sambandsins og var niðurstaða fundarins að aðiiar myndu skoða málið betur 
og freista þess að komast nær sameiginlegri niðurstöðu.

Því var siðan iýst af hálfu ráðuneytisins að ef ekki næðist sameiginleg 
niðurstaða yrði útbúið fylgiskjal með frumvörpunum, þar sem fram kæmi að 
ágreiningur væri um kostnaðarmat Fyigiskjalið yrði viðbót við kostnaðarmat 
fjárlagaskrifstofu fjármáiaráðuneytisins.

í framhaldi af fundinum hafa óformieg samskípti átt sér stað milli aðila og 
hafa mál skýrst töluvert varðandi eftirfarandi atriði:

Kostnaður vegna nýrra verkefna Matvælastofnunar við búfjáreftiriit

Ráðuneytið telur að ný verkefni Matvælastofnunar (MAST) nemi um 77 mkr. á 
ársgrundvelli og þau samanstandi af störfum sem flytjast frá sveitarfélögunum. 
Er þar um að ræða:

Starfsmenn viö dýravelferö og ðflun hagtalna 30,757 21.601 52.368
Starfmenn við ðflun hagtalna - teKjur -5.587 -5.587
Skammlímaráðningar vegna öflunar hagtaina 18.219 12.055 ; 30.304

Samtala umrædda þriggja iiða er 77.075 þús. kr. auk þess sem fram kemur 
um inntak þeirra:

• Startemenn viö dýravolferð 09 öflun hagtalna ~ 52,4 mkr.

o Gert er ráð fýrir sex síöðugildum starfsmanna sem vinna skulu v)ð dýravelferð og Öftun 
hagtalna. Staifsmenn þessir munu starfa við umdaemisskrifstofur Matvælastofnunar, einn f 
hverju umdæmi, og heyra beint undír hóraðsdýralækna umdæmanna. (Frumvarp tíl faga um 
búfjárhald)

• Tokjur starfsmanna vegna öflunar hagtalna - 5,6 mkr.

o Gert er ráð fyrir að 500 búfjáreigendur verði heim&óttir vegna ófutlnægjandi skifa á 
hauatskýrslum og að sú skoðun verði framkvæmd á kostnað búf/áreigenda. (Frumvarp til laga 
um búflárhald, 9. gr. IV. kafii um öflun hagtalna)

• Skammtímaráönlngar vegna öfiunar hagtalna -  30,3 mkr.

o Þrátt fyrir aö fnimvarpið geri ekki ráð fyrir árlegri skylduskoðun hjá öílum búfjáreigendum er 
gerí ráö fyrir óbreyttri öflun hagtalna frá þeirri framkvsemd sem nú er við lýði með heimsóknum 
til allra umráöamanna búQár á ílmabillnu 1. mars -  15. aprll ár hvert. Atls er um 5.600 aðila 
aö ræöa. {Frumvarp tii laga um búfjárhald, 9. gr. IV. kaffi um öflun hagtalna)



Samkvæmt þessu mun stærstur hluti nýrra verkefna MAST feiast í öfiun 
hagtaina. Eíginlegt búfjáreftirlit og forðagæsla, sem í dag eru verkefni 
sveitarfélaga, verða þannig einungis hluti af starfssviði þeirra starfsmanna sem 
MAST hyggst ráða tii starfa. Sú forsenda ráðuneytisins stenst því augljósiega 
ekki að einungis sé um verkefnatiifærslu að ræða.

Sambandið áréttar fyrri afstöðu sína, sem kom fram þegar árið 2002, og getur 
með engu móti faliist á að í kostnaðarmati vegna frumvarps tii iaga um 
búfjárhald séu sveitarfélögin taiin eiga að standa undir kostnaði vegna öflunar 
hagtalna vegna atvinnugreinarinnar. Sé vilji ráðuneytisins að undirstofnanir 
þess bjóði slíka þjónustu hiýtur ráðuneyttð að fjármagna þá þjónustu með 
öðrum hætti en þeim að senda sveitarfélögum reikninginn.

Kostnaði létt af sveitarfélögum með verkefnatilfærstu

Á fyrrgreindum fundi var rætt um þann kostnað sem iétt yrði af 
sveitarféiögunum með tiifærslu verkefna við búfjáreftiríit og forðagæslu.

Óumdeiit ery samkvæmt uppiýsingum úr ársreikningum, að verði af tiifærslu 
muni launakostnaðar sveitarfélaga lækka um 17,4 m.kr. á ársgrundvelli. Hins 
vegar er bæði óijóst og umdeiit að hversu mikiu leyti verkefnatiifærsia ieiði til 
lækkunar á framlögum sveitarfélaga til búnaðarsambanda og annarra þriðju 
aðila skv. þjónustusamningum.

Ráðuneytið telur, samkvæmt óformiegum upplýsingum sem það kveðst hafa 
aflað, að um sé að ræða fjárhæðir sem fari íangleiðina með að brúa hið 
umdeilda 60 m.kr. bil.

Þessu er sambandið ósammála og telur \ öllu falii að ekki sé hægt að byggja 
kostnaðarmat á upplýsingum sem fengnar eru með þessum hætíi.

Það sem fyrir iiggur í þessu efni er að samningar sveitarfélaga við 
búnaðarsambönd og aðra þriðju aðila vegna landbúnaðarmála í heild námu 
um 120 m.kr. árið 2010, og hefur þá verið tekið tillit tii tekna vegna 
málafiokksins sem koma á móti (annar rekstrarkostnaður nettó, sbr. fyigiskjal).

Samkvæmt upplýsingum frá sveitarféiögum mun stærstur hluti þessara 
framlaga renna til fjaliaskiladeiida og -sjóða og annarra þeirra aðiia sem sjá 
um afréttarmáiefni. Þykir sambandinu því ekki ósenniiegt að heimfæra megi 
fjórðung framlaganna undir búfjáreftiriit og forðagæslu, eða 30 m.kr. á 
ársgrundvelli. Samanlagt megi því áætla að verkefnatilfærsla létti kostnaði af 
sveitarfélögum sem nemi um 47,4 m.kr. á ársgrundvelii.

Kostnaður vegna hjáiparskyidu

Eins og fram kemur í bréfi ráðuneytisins frá 1. mars sl. hefur verið óljóst 
hingað til hver ber ábyrgð á ákvörðunum og greiðslu kostnaðar vegna 
hjáiparskyidu.

Sambandið telur að í þessu felist viðurkenning á því að í raun sé um ný 
verkefni sveitarfélaga að ræða og sem þurfi að kostnaðarmeta.

í bréfi sínu segir ráðuneytið ijóst að einhver kostnaður vegna þessa ákvæðis 
geti faiiið á sveitarféiögin.
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Eðli málsins samkvæmt er örðugt að mæía þennan útgjaldaauka, en Ijóst er 
að upp geta komið mjög kostnaðarsöm tilvik m.a. þar sem bjarga þarf vilitum 
sjávarspendýrum, öðrum en þeim sem eru í útrýmingarhættu. Sambandið 
telur 10 m.kr. á ári vera variega áætlaðar og að leggja beri þá töiu til 
grundvalíar í kostnaðarmati.

Kostnabur vegna handsömunar- og vörsluskyldu

í bréfi sínu viðurkennir ráðuneytið að einhver kostnaður geti hlotist af þessum 
breytingum á lögum en að teknu tilliti til allra aðstæðna og gjaldtökuheimilda 
megi teíja að hann verði ekki nema brot af því sem sambandið hafði áætiað 
sem hámarkskostnað.

Sambandið getur út af fyrir sig faliist á þau rök ráðuneytisins að í minni 
sveitarféíögum muni vandamál varðandi gæludýr oft og tíðum „leysa sig sjálf" 
og að í þéttbýlli sveitarfélögum megi telja afar sjaldgæft að búfé sé \ óskilum. 
Þá má til sanns vegar færa að ekki sé aífarið um nýjan kostnað að ræða, þar 
sem hluti sveitarfélaga hafi sinnt þessum verkefnum, enda þótt það hafi verið 
gert umfram skyldu.

Að teknu tiiliti til þess verður að teija rökrétt að flokka megi sveitarfélög í 
þrennt:

1. Sveitarfélög sem hafa sinnt þessum verkefnum og komið sér upp aðstöðu 
(á einkum við stærstu þéttbýlissveitarfélögin)

2. Sveitarfélög sem ekki hafa og ekki munu þurfa að sinna þessum 
verkefnum vegna aðstæðna (á einkum við um minnstu sveitarféiögin)

3. Sveitarfélög sem ekki hafa sinnt þessum verkefnum en sem munu þurfa að 
grípa til ráðstafana verði vörslu- og handsömunarskylda Íögíeidd

Kostnaðarmat þarf að lágmarki að taka tii 3. flokksins og þar veit sambandið 
af býsna mörgum sveitarfélögum á svipuðu róli sem munu þurfa að koma sér 
upp aðstöðu og tryggja starfskraft til verkefnisins. í kostnaðarmati er vísað til 
þessara sveitarfélaga sem miðgildissveitarfélaga.

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu falia í fyrsta flokkinn en á Suðurnesjum 
er td. ekki til staðar aðstaða til vistunar á dýrum (samið við einkaaðila, þ.e. 
hunda- og kattahótel). Deilt hefur verið um uppgjör þeirra reikninga þó svo 
heiibrigðiseftiriitið þar hafi sennilega setið uppi með þessa reikninga hafi þeir 
ekki fengist greiddir af eiganda.

Gróft áætiað verður að telja að á bilinu 1/3 tii heimingur sveitarféiaga (25 -  
37) fyili síðastnefnda fiokkinn og hefur sambandið aðlagað kostnaðarmatið og 
gengið út frá fjöida á því bili. Stofnkostnaður vegna gæludýra felst í þvf að 
koma upp gámi sem sé til reiðu og girðingu vegna búfjár. Þessir kostnaðaríiðir 
eru hóflega metnir í fyrra áliti sem ekki hefur verið mótmælt af ráðuneytinu.

Síðan er rætt um Va úr stöðugiidi fyrir hvert af þessum miðgildissveitarfélögum 
og telur sambandið það raunhæft. Cera verður ráð fyrir töluverðum akstri og 
sá íiður vex fljótt ef sveitarfélög samnýta aðstöðu en keyra dýr á miili.
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Aðlagað kostnaðarmat vegna handsomunar- og vörsluskyldu hljóðar því upp 
á stofnkostnað á bilinu 50 - 75 m.kr. og árlegan kostnað á bilinu 45 - 72,5 
m.kr.

Alisendis óljóst er hvernig gjaldtökuheimiidir eru hugsaðar, auk þess sem þær 
muní ekki koma að neinu haidi í tilvíkum hálfviIltra dýra og þar sem eigendur 
eru ekki borgunarmenn fyrir aðgerðum.

NiÖursíaða

Um frv. til laga um búfjárhald

Sambandið getur failist á að í kostnaðarmati sé reiknað með að 
verkefnatiifærsla létti 47,4 m.kr. kostnaði af sveitarféiögunum á ársgrundvelli.

Sambandið hafnar því að ný verkefni MAST við öflun hagtalna séu tekin með 
í kostnaðarmati.

Sambandið telur ekki rök til þess að taka áríegan kostnað vegna 
þvingunarúrræða með í kostnaðarmati, enda hafi sveitarféiög setið uppi með 
þennan kostnað á umiiðnum árum vegna óskýrra laga og regiugerða.

Um frumvarp til laga um dýravelferð

Sambandið ítrekar fyrri afstöðu sína um að hjáíparskyldu skv. 7. gr. eigi að 
kostnaðarmeta til 10 m.kr. á ársgrundveílL

Aðlagað kostnaðarmat sambandsíns vegna handsömunar- og vörsluskyldu 
hljóðar upp á stofnkostnað á bilinu 50 - 75 m.kr. og árlegan kostnað á bilinu 
45 - 72,5 m.kr.

Samandregið kostnaðarmat

Samandregið kostnaðarmat og samanburður á mati ráðuneytisins og 
sambandsins fylgir hér með í töflu á fylgiskjali. Niðurstaðan er að ráðuneytið 
telur að kostnaður sveitarfélaga lækki um 82,0 m.kr. á ári en sambandið telur 
að árlegur nettó kostnaður hækki um 7,6 - 35,1 m.kr. Mismunurinn á matinu 
er þvf 89,6 - 117,1 m.kr. Auk þess teiur ráðuneytið að engínn stofnkostnaður 
verði hjá sveitarféiögunum en sambandið telur að hann verði 50,0 - 75,0 
m.kr.

Bætur vegna aukins kostnaðar

Sambandið fer fram á að sveitarfélög fái bættan mismun skv. kostnaðarmati, 
eftir atvikum með íeiðréttingu á framlögum til annarra verkefna, svo sem 
vegna eyðingar á mink og ref sem kailar á um 100 m.kr. útgjöld sveitarfélaga 
árlega.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Kari Björnsson 
framkvæmdastjóri
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Fylgiskjal

Kostnaðarmat gagnvart sveitarfélögum A B A-B
A lla r fjárhæðir í m.kr. Mat ráðuneytis Mat sambandsins Mismunur Stofn-

Kostnaðarþáttur árl. kostn. ári. kostn. á mati kostnaður
LÆGRI MÖRK
Búfjáreftirlit -77,0 -47,4 -29,6
Þvingunarúrræði -5,0 0,0 -5,0
Hjálparskylda *) 0,0 10,0 -10,0
VÖrsiu- og handsömunarskylda *) 0,0 45,0 -45,0 50,0
Samtalsaukinn kostnaðursveitarfélaga, nettó -82,Ö 7,6 -89,6 50,0
HÆRR1MÖRK
Búfjáreftirlit -77,0 -47,4 -29,6
Þvingunarúrræði -5,0 0,0 -5,0
Hjálparskylda *) 0,0 10,0 -10,0
Vörsíu- og handsömunarskylda *) 0,0 72,5 -72,5 75,0
Samtaís aukinn kostnaður sveitarféiaga, nettó -82,0 -117,1

Ráðuneytið telur að kostnaður sveitarféíaga iækki um 82,0 m.kr. á ári en sambandið telur að árlegur nettó 
kostnaðurhækki um 7,6- 35,1 m.kr. Mismunurinn á matinu er þvi'89,6-117,1 m.kr. Auk þesstelur ráðuneytið að 
enginn stofnkostnaðurverði hjásvettarfélögunum en sambandið telurað hann verði 50,0 - 75,0 m.kr.

*) Ráðuneytið telur að um einhvern nýjan kostnað geti verið að ræða hjá sveitarféiögunum en metur hann ekki.
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