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Efni: Umsögn Hundaræktarfélags Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
innflutning dýra, nr. 54/1990, með síðari breytingum (sóttvarna- og 
einangrunarstöðvar)(mál nr. 608, þingskjal 1023).

innaangur
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands, HRFÍ, þakkar Atvinnuveganefnd Alþingis tækifæri til að gefa 
umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um innflutning dýra. Stjórn félagsins hefur 
sent inn umsagnir til Atvinnuvegaráðuneytisins vegna nýrra reglugerða og fylgja þær hjálagt 
umsögn þessari. Félagið ítrekar þær athugasemdir sem félagið hefur gert við reglugerð um 
einangrun gæludýra og einangrunarstöðvar.

Almennt
Að mati stjórnar Hundaræktarfélags Íslands er algjört lykilatriði að fyrirkomulag einangrunar 
sé hagað þannig að velferð dýra sé ávallt í fyrirrúmi og eins sé það rauði þráðurinn í öllum 
aðgerðum opinberra aðila eins og Matvælastofnunar að velferð dýra sé ávallt í fyrirrúmi. Eins 
og gildir í öllum stjórnvaldsákvörðunum er mikilvægt að gæta samræmis og að 
meðalhófsreglan sé virt. Það þýðir að ekki eigi að ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná 
fram þeim markmiðum sem ætlað er að ná fram. Á þetta ekki síst við um íþyngjandi aðgerðir 
eins og þær sem fjallað er um í frumvarpinu. Þannig eigi að beita vægari úrræðum sem séu 
sem minnst íþyngjandi fyrir dýrið og eigandann séu þau tæk og eigi þau við.

Um einstakar greinar frumvarpsins
Um 1. gr.

Hundaræktarfélag Íslands telur núgildandi ákvæði 2. gr. laganna sem kveður á um að dýrum 
sem flutt eru inn án heimildar skuli tafarlaust lógað ekki sam ræm ast meðalhófsreglu 
stjórnsýsluréttar og tekur undir með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að rýmka þurfi 
regluna. Hins vegar er framsetningin sú í frumvarpinu að meginreglan sé að dýrum sem flutt 
eru inn án heimildar eða sleppi úr flutningsförum skuli tafarlaust lógað og fargað. 
Matvælastofnun er svo veitt heimild að gefa kost á að slík dýr séu send úr landi á kostnað 
innflytjanda. Hundaræktarfélagið telur eðlilegt að meginreglan sé að smitvörnum sé ekki 
ógnað og að aðgerðir stjórnist af því. Hins vegar á ekki að ganga lengra en nauðsyn krefur til 
að ná fram því markmiði. Það að dýr sé flutt inn án heimildar þarf ekki að fela í sér ógn við 
smitvarnir og vel má hugsa sér að hægt sé að bæta úr með öðrum hætti en að senda dýr úr 
landi og hvað þá að lóga dýrinu.
Stjórn HRFÍ leggur því til að 1. gr. laganna verði umorðuð svo þar komi skýrt fram að 
meginregla eigi að vera að dýr skuli send úr landi ógni það ekki smitvörnum. Matvælastofnun 
hafi heimild til þess í samráði við innflytjanda og á hans kostnað að bæ tt sé úr og 
innflutningsleyfi veitt síðar að uppfylltum skilyrðum og hafi heimild til að láta lóga dýrinu sé 
önnur úrræði ekki tæk ellegar öðrum fyrirmælum Matvælastofnunar ekki tafarlaust sinnt.
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Þá vekur stjórn Hundaræktarfélagsins athygli á þeirri staðreynd að í ákvæðinu er ekki gerður 
greinarmunur á því hvort dýr sé flutt inn án heimildar ellegar það sleppi úr flutnningsförum. 
Þegar um hið síðarnefnda er að ræða eru líkur á því að dýr sé með áskildar bólusetningar, hafi 
undirgengist nauðsynlega skoðun og meðferð fyrir flutning til landsins. Í slíkum tilvikum er 
afar ólíklegt að smitvörnum sé ógnað þannig að þarft sé að lóga dýrinu en yfirgnæfandi líkur 
að önnur og minna íþyngjandi úrræði séu fullnægjandi.

Tillaga um breytingu á 1. og 2. ml. 1. m gr.:
„Dýr sem eru flutt inn án heimildar eða sleppa úr flutningsförum skal tafarlaust senda úr landi 
sé slíkt mögulegt án þess að smitvörnum sé ógnað að mati Matvælastofnununar, en að öðrum 
kosti lógað og fargað bótalaust á kostnað umráðanda svo eigi stafi hætta  af.

Stjórn Hundaræktarfélags Íslands vill árétta mikilvægi þess að framkvæmd einangrunar sé 
samræmd og að um þetta séu settar málsmeðferðarreglur sem tryggja jafnræði, meðalhóf og 
samræm da framkvæmd. Vill stjórn Hundaræktarfélags Íslands leggja til að kveðið sé á um þá 
skyldu Matvælastofnunar að setja málsmeðferðarreglur um veitingu heimildar til 
heimaeinangrunar og framkvæmd eftirlits með henni, t.d. í lok ákvæðisins.

Stjórn Hundaræktarfélags Íslands vill árétta að heimildir þær sem Matvælastofnun hafa 
samkvæmt 15 gr. laganna eru í eðli sínu íþyngjandi bæði fyrir rekstraraðila einangrunarstöðva 
og innflytjanda. Enda þótt fallast verði á að slíkar heimildir séu skýrar til að tryggja 
meginmarkmið laganna að koma í veg fyrir að alvarlegir dýrasjúkdómar berist til landsins 
verða slíkar ráðstafanir að vera í hlutfalli við raunverulega áhæ ttu  hverju sinni og ekki ganga 
lengra en nauðsyn krefur til að tryggja lögbundið markmið. Skortir á að orðalag ákvæðisins 
hafi í heiðri meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins og vill stjórn Hundaræktarfélags Íslands 
hvetja til þess að ákvæðið verði umorðað til að tryggja þessa grundvallarreglu.
Þá er lagt til að orðalagið „óeðlileg og óútskýrð afföll" verði felld brott úr ákvæðinu enda er 
um opið og óljóst orðalag að ræða sem felur í sér ótakmarkað valdframsal til 
Matvælastofnunar. Er vakin athygli á því að orðlag þetta er t.d. ekki útskýrt frekar í 
greinargerð. Telja verður að markmið ákvæðisins sé að fullu tryggt með möguleikum 
Matvælastofnunum til að bregðast við þegar um rökstuddan grun - en ekki fullvissu - er að 
ræða.

Tillaga um breytingu á 1. ml. 1. mgr.
Komi upp alvarlegur smitsjúkdómur eða ef rökstuddur grunur er um smitsjúkdóm í sóttvarna- 
eða einangrunarstöð er Matvælastofnun heimilt að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
útrýma sjúkdómi eða hindra útbreiðslu hans og til að afstýra hættu og tjóni, m.a. fella dýr ef 
nauðsyn krefur og gera ráðstafanir til að stöðva dreifingu erfðaefnis.

Um 4. gr.
Engar athugasemdir eru við þessa grein.

Um 2. gr.

Um 3. gr.
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Virðingarfyllst,
f.h. stjórnar Hundaræktarfélags Íslands.

Herdís Hallmarsdóttir formaður.

Fylgiskjöl:
1. Umsögn Hundaræktarfélagsins um drög Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 

að reglugerð um innflutning hunda og katta, dags. 2. janúar 2020
2. Síðari umsögn Hundaræktarfélagsins um drög Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins að reglugerð um innflutning hunda og katta, dags. 21. 
febrúar 2020.

3. Umsögn Hundaræktarfélagsins um drög Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinsins 
að reglugerð um einangrun og einangrunarstöðvar fyrir gæludýr, dags. 21. febrúar
2020.
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Reykjavík 2. janúar 2020

Efni: Umsögn um drög Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins að reglugerð um 

innflutning hunda og katta

Stjórn Hundaræktarfélags Íslands hefur fundað um drög að reglugerð sem birt voru 20. 

desember sl. Stjórn fagnar þessu skrefi ráðuneytisins og telur það vera jákvætt og í rétta átt. 

Áréttað er, eins og ítrekað hefur verið bent á, að núgildandi reglur byggja á úreltu áhættumati 

og ganga mun lengra en nauðsyn krefur til að verja þá hagsmuni sem þeim er ætlað að vernda. 

Nýtt áhættumat, unnið af dr. Preben Willeberg, tekur undir þau sjónarmið félagsins. Einnig 

fagnar stjórn tímabærri endurskilgreiningu á hundaæðisfríum löndum.

Til samræmis við nýtt áhættumat hefði Hundaræktarfélag Íslands talið fyllilega nægjanlegt að 

koma á gæludýravegabréfi fyrir hunda sem koma inn til landsins frá Norður Evrópu en 

samkvæmt skýrslu dr. Preben Willeberger er áhættan lítil frá þessum löndum. Þá vill félagið að 

skoðað verði hvort hægt sé að ganga enn lengra og stytta einangrun enn frekar. Í því sambandi 

skal bent á að 10 daga einangrun tíðkast í Nýja Sjálandi og Ástralíu. Eru það lönd sem 

dr. Preben lítur til í áhættumati sínu og telur samanburðarhæf við Ísland (sjá m.a. töflu 

10 á bls. 23 í skýrslu dr. Preben).

Kristján Þór Júlíusson, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, lofaði að samráð yrði haft við 

Hundaræktarfélag Íslands við samningu reglugerðarinnar. Dr. Preben bendir á að samráð og 

skipting á upplýsingum sé t.d. nothæft sem sóttvarnartæki. Stjórn HRFÍ harmar að ekki 

hafi verið haft samráð við HRFÍ og væntir þess að ráðherra boði félagið á fund í framhaldinu. 

Stjórn HRFÍ telur Samráðsgáttina, sérstaklega í ljósi þess stutta tíma sem gefinn er og það yfir 

hátíðirnar, ekki það samráð sem ráðherra lofaði m.a. í ræðustóli á Alþingi. Stjórn óskar eftir 

fundi með ráðherra til að ræða betur þau atriði sem fram koma í drögunum þar sem hér er um 

að ræða eitt stærsta hagsmunamál félagsmanna HRFÍ sem komið hefur fram í fjöldamörg ár.



Hér að neðan eru nokkur atriði sem stjórn Hundaræktarfélags Íslands vill að svo komnu 

máli koma á framfæri við ráðuneytið og varðar reglugerðina:

• Í dag er farin sú leið að heimila einungis innflutning frá viðurkenndu útflutningslandi 

sem er á lista. Að öðrum kosti er innflytjanda ætlað að sækja um sérstakt mat MAST

á því hvort útflutningsland skuli viðurkennt. Listinn þarf að mati félagsins að vera mun 

ítarlegri. Á hann vantar t.d. Rússland, Ungverjaland og fleiri Austur-Evrópulönd, lönd í 

Suður-Ameríku og í Asíu. Þá þarf að setja sérstakar málsmeðferðarreglur um hið sérstaka 

mat ef viðkomandi land er ekki á listanum til að tryggja fyrirsjáanleika og málefnalega 

málsmeðferð MAST.

• Ákvæði 4. gr. -  „Hundar og kettir sem fyrirhugað er að flytja til landsins skulu hafa 

dvalið í viðurkenndu útflutningslandi síðustu sex mánuði....“ Stangast á við ákvæði í lið 8 

í 12. gr. þar sem segir: „Fæðingardagur dýrs: Hundar og kettir skulu vera að lágmarki 

fjögurra mánaða gamlir við innflutning“ . Til að taka af öll tvímæli væri réttara að skjóta 

inn fyrirvara ef hvolpur hefði fæðst í því landi en þá gilti að sjálfsögðu 12. gr. Þannig 

myndi 4. gr. hljóma þannig: „Hundar og kettir sem fyrirhugað er að flytja til landsins 

skulu hafa dvalið í viðurkenndu útflutningslandi frá  fæðingu eða síðustu sex mánuði . . ”

• Við teljum það íþyngjandi kröfu að leita þurfi til opinberra dýralækna í

stað viðurkenndra dýralækna. Í það minnsta þarf þá að liggja skýrt fyrir hverjir teljast 

opinberir dýralæknar í hverju landi. Er á það bent að samkvæmt EES samningnum ber 

Íslandi að viðurkenna starfsheiti og vottorð er stafa frá dýralæknum á ESB 

svæðinu. Vísast til dóms Hæstaréttar í máli 154/2017 í því sambandi.

• Við teljum óskýrt hvernig hjálparhundur í heimasóttkví eigi að koma til með að nýtast 

þeim aðila sem þarf á honum að halda í sínu daglega lífi án þess að takmarka verulega 

frelsi viðkomandi aðila. Því ætti gæludýravegabréf að gilda um þá hunda enda áhættan 

óveruleg.

• Stjórn HRFÍ tekur undir álit vísindanefndar félagsins, sem skipuð er

fagfólki, sem telur ekki ástæðu til að mótefnamæla bólusett dýr sem koma frá löndum sem 

eru skilgreind án hundaæðis. Þessar kröfur eru ekki í gildi þegar við flytjum út hunda frá
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Íslandi sem hafa verið bólusettir. Hér erum við að ganga lengra en gert er í Ástralíu, Nýja 

Sjálandi og ESB löndum. Þessi mótefnamæling útilokar einnig að hægt sé að flytja 

inn 4 mánaða gamla hvolpa, sem reglugerðin ætlar þó að leyfa. Ástæðan er að hvolpur, 

sem er bólusettur eftir 12 vikna aldur, myndi aldrei ná þessum 30 dögum sem krafa er um 

að þurfi að líða fram að mælingu. Hvolpurinn væri alltaf að nálgast 5 mánaða aldur þegar 

hann kæmist til landsins.

• HRFÍ gerir alvarlegar athugasemdir við ákvæði 19. gr. draga að reglugerðinni. Í fyrsta 

lagi er bent á að verulegur vafi leikur á því að mati félagsins hvort þau íþyngjandi úrræði 

sem ákvæðið kveður á um, þ.e. að eiganda sé gert að senda dýr úr landi á eigin kostnað, 

eða að því verði fargað, eigi sér nægilega lagastoð í ákvæðum laga nr. 54/1990, eða 

ákvæðum annarra laga. Í þessu sambandi er rétt að taka fram að heimild 5. mgr. 2. gr. 

laganna um förgun dýra, er bundin við það að dýr hafi verið flutt inn án heimildar og aðrar 

heimildir laganna eru við það bundnar að dýr séu haldin smitsjúkdómum. Óháð fyrrnefndu 

er gerð alvarleg athugasemd við þá opnu og matskenndu lagaheimild til þeirra íþyngjandi 

úrræða sem Matvælastofnun eru veitt með ákvæðinu. HRFÍ bendir hér á að við beitingu 

núverandi ákvæða um innflutning hunda hefur mjög skort á fyrirsjáanleika í ákvörðunum 

Matvælastofnunar þegar stofnunin hefur talið að skilyrði núgildandi reglugerðar séu ekki 

uppfyllt eða að greinarmunur sé gerður á mistökum sem auðvelt ætti að vera að leiðrétta 

án þess að nokkrum hagsmunum sé stefnt í hættu, og þegar um er að ræða alvarleg frávik 

frá ákvæðum gildandi reglna. Eru hér sérstaklega nefnd tvö dæmi sem félagið fékk 

vitneskju um á sínum tíma. Fyrra dæmið er um hund sem fluttur var til landsins á árinu 

2016 en eftir skoðun eftirlitsdýralæknis, þar sem engin athugasemd var gerð við hundinn, 

kom í ljós í sóttvarnarstöð að hundurinn var tvífótbrotinn og þarfnaðist aðgerðar 

dýralæknis. Upphaflega krafði MAST þess að hundurinn yrði sendur úr landi þar sem 

MAST vildi ekki heimila dýralæknum að gera aðgerð þar. Fjölmiðlar fjölluðu um málið 

og skömmu síðar veitti MAST heimild til þess að gera mætti aðgerðina á staðnum. Síðara 

dæmið er það sem fjallað var um í úrskurði Atvinnuvega -  nýsköpunarráðuneytisins, dags. 

20. mars 2018, sem félagið telur að ef unnt hafi verið að taka vottorð dýralæknis gilt við 

innflutning, hafi ekkert átt að vera því til fyrirstöðu að MAST tæki leiðréttingu sama 

dýralæknis á mistökum sem gerð voru við örmerkjaskráningu gild. Að mati félagsins er 

því nauðsynlegt að ef þau íþyngjandi úrræði sem MAST eru færð með ákvæðinu verði 

útfærð með mun ítarlegri hætti en gert er í fyrrnefndu ákvæði þannig að þau séu bæði
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fyrirsjáanleg og samræmd og þar sem gætt er alls meðalhófs. Í þessu sambandi minnir 

félagið á að bæði er ákvörðun um að senda dýr úr landi eða að aflífa það afar íþyngjandi 

fyrir eigendur -  og þá enn fremur þegar um er að ræða gæludýr sem flutt er á milli landa.

• Stjórn tekur undir með vísindanefnd félagsins að rétt sé að taka sérstaklega fram hvaða 

húðsveppir það séu sem eigi að leita eftir við heilbrigðisskoðun.

Samkvæmt því er lagt er til að eftirfarandi grein verði breytt:

Er nú: Heilbrigðisskoðun: Hundar og kettir skulu heilbrigðisskoðaðir 5-10 sólarhringum 

fyrir innflutning. Dýrin skulu vera laus við ytri sníkjudýr og klínísk einkenni 

smitsjúkdóma. Dýrin skulu skoðuð sérstaklega með tilliti til tunguorma (Linguata serrata), 

kláðamítla (Sarcoptes scabiei spp.) og húðsveppa. Hundar skulu auk þess skoðaðir 

sérstaklega með tilliti til smitandi kynfæraæxla og kettir m.t.t. kattabólusmits.

Tillaga að breytingu: Heilbrigðisskoðun: Hundar og kettir skulu heilbrigðisskoðaðir 5-10 

sólarhringum fyrir innflutning. Dýrin skulu vera laus við ytri sníkjudýr og klínísk einkenni 

smitsjúkdóma. Dýrin skulu skoðuð sérstaklega með tilliti til tunguorma 

(Linguata serrata), kláðamítla (Sarcoptes scabiei spp.) og tiltekinna húðsveppa 

(þ.e. Microsporum canis,

M. gypseum, Trychophyton mentagrophytes og Trichophyton verrucosum). Hundar skulu 

auk þess skoðaðir sérstaklega með tilliti til smitandi kynfæraæxla og kettir 

m.t.t. kattabólusmits.

• Lagt er til að bætt verði við eftirfarandi setningu á eftir „ ... undangengnu 

innflutningseftirliti “ (15. gr.) i. Innflytjanda hunda og katta, sem ferðast í sömu vél og 

dýrið, er heimilt að fylgja dýri í móttökustöð og dvelja með því þar til dýrið er sótt af 

fulltrúa viðkomandi einangrunarstöðvar. Við leggjum einnig til að dýralæknir sendi 

innflytjanda skýrslu samdægurs þar sem ástand dýrs eftir skoðun kemur fram auk 

staðfestingar á skoðunartíma og móttökutíma á einangrunarstöð.

• Lagt er til að orðalagi 16 gr. verði breytt. Orðalagið: „hvort dýrið sé hæft til 

innflutnings eður ei“ ætti að breytast í „hvort dýrið sé hæft til útskriftar frá 

einangrunarstöð eður ei“ .



• Við teljum tímabært að heimila innflutning á kældu sæði sem myndi verða mikil 

lyftistöng fyrir hundaræktun á Íslandi. Ekki fæst séð að núgildandi reglur um bann styðjist 

við málefnaleg sjónarmið né fái stoð í mati dr. Preben Willeberger.

Ofangreind atriði teljast ekki tæmandi talning á þeim atriðum sem félagið óskar að haft verði 

samráð um. Enda ljóst að félagið telur drögin að mörgu leyti óljós og þarfnast frekari 

úrvinnslu. Félagið lýsir sig reiðubúið að koma til fundar hjá ráðuneytinu og ræða drögin enn 

frekar og reifa með ítarlegri hætti þau sjónarmið sem í umsögn þessari hafa verið reifuð.

Með vinsemd og virðingu,

f.h. stjórnar Hundaræktarfélags Íslands,

Auður Sif Sigurgeirsdóttir, varaformaður.
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Efni: Síðari umsögn um drög Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins að reglugerð um 
innflutning hunda og katta.

Stjórn Hundaræktarfélagsins þakkar ráðuneytinu áheyrn og fund sem haldinn var 20. febrúar 
2020 þar sem fulltrúum félagsins gafst tækifæri að fylgja umsögn sinni frá 2. janúar eftir og 
ræða sjónarmið félagsins. Eins að fá í framhaldinu drög að reglugerðinni eins og hún er að 
fengnum umsögnum úr Samráðsgáttinni. Með bréfi þessu vill stjórn félagsins árétta 
eftirfarandi ábendingar við síðari drög reglugerðarinnar. Að gefnu tilefni vill stjórn félagsins 
koma þeirri skoðun sinni á framfæri að engar eftirfarandi athugasemda eru þess eðlis að það 
eigi að hindra að reglugerðin geti tekið gildi eins og áætlað er þann 1. mars nk. Félaginu er 
mikið í mun að reglurnar, með þeim réttarúrbótum sem í þeim þó eru, taki sem fyrst gildi enda 
hefur félagið barist fyrir endurskoðun þeirra um árabil.

1. Áskorun að stytta einangrun úr 14 dögum í 10 daga.
Á fundi ráðuneytisins og félagsins óskuðu fulltrúar félagsins eftir rökstuðningi um tímalengd 
einangrunar og spurðu hvort skoðað hefði verið að stytta einangrun enn frekar niður í 10 daga 
eins og þekkist í Nýja Sjálandi og Ástralíu. Á fundinum komu fram þau rök að þegar hundur 
kæmi í einangrun þyrfti hann að fara í heilbrigðisskoðun sem framkvæmd væri allt að þremur 
sólarhringum eftir að síðasti hundur kæmi inn í einangrun. Veita þyrfti ákveðið svigrúm frá 
innkomu til þess að dýralæknir gæti skoðað hundana. Stjórn félagsins vill árétta og taka undir 
tillögu sem fulltrúar félagsins settu fram á fundinum um að sameina dýralæknaskoðun við 
innflutningseftirlit sem framkvæmt er á móttökustöð. Bæði eru framkvæmd af dýralækni. 
Augljóst hagræði er af því að sameina innflutningseftirlit og fyrstu dýralæknisskoðun 
einangrunarvistunar auk þess sem það felur í sér sparnað og í því sambandi rétt að benda á að 
það er innflytjandi sem ber straum af kostnaði, bæði með greiðslu fyrir innflutningsleyfi og 
eins með greiðslu þjónustu einangrunarstöðvar. Þá er tryggt að dýrið er skoðað og prófanir 
framkvæmdar um leið og það kemur til landsins. Með þessu eru gæði eftirlits við innkomu 
aukin. Þá sparast einnig dýrmætur tími og fæst aukið svigrúm til að fækka sólarhringum 
einangrunar., Vill stjórn því hvetja ráðuneytið að skoða hvort með hliðsjón af þessu verklagi 
væri hægt að færa einangrun niður í 10 daga í stað 14 daga.

2. Bólusetning gegn hundaæði (e. rabies) áskilin frá löndum þar sem hundaæði finnst ekki 
og auk þess krafist að framkvæmd sé mótefnamæling (e. ti ter test).

Hér er verið að herða kröfur um bólusetningar frá því sem er í dag og áskilja að dýr séu bólusett 
enda þótt það komi frá landi án hundaæðis. Í því tilviki er um að ræða flutning dýrs milli 
tveggja svæða en á hvorugu svæðinu finnst hundaæði. Félagið sér ekki rökin að áskilja að dýr 
sem ferðast á milli slíkra svæða sé bólusett.



Því síður er skiljanlegt að krefjast mótefnamælingar vegna ferðalags hunds innan svæðis þar 
sem hundaæði finnst ekki. Vill stjórn Hundaræktarfélags Íslands hvetja yfirvöld til að 
endurskoða reglugerðina með tilliti til þessa og fella niður kröfu um bólusetningu þegar fluttur 
er hundur frá landi sem er hundaæðisfrítt. Sýnilega óþörf bólusetning getur ekki verið heilnæm 
fyrir dýrið. Ef ekki er fallist á að fella niður kröfu um bólusetningu í ofangreindum tilfellum þá 
viljum við hvetja til þess að fallið verði frá mótefnamælingu 30 dögum eftir bólusetningu.

3. Skýrar og fyrirsjáanlegar málsmeðferðarreglur settar um matskennd atriði í 
reglugerðinni.

Á nokkrum stöðum er Matvælastofnun ætlað að framkvæma mat. Þegar þannig háttar til er 
nauðsynlegt að matið byggi á málefnalegum sjónarmiðum, taki einvörðungu mið af þeim 
lögvörðu hagsmunum sem reglugerðinni er ætlað að vernda, jafnræðis sé gæ tt og meðalhófs 
gætt, sérstaklega þegar úrræðið er íþyngjandi fyrir innflytjanda eða hund. Því miður hefur 
nokkuð skort á samræmi í framkvæmd og er upplifun margra félagsmanna Hundaræktarfélags 
Íslands að geðþótti ráði ríkjum, a.m.k. í einhverjum tilfellum. Því leggur stjórn áherslu á að 
stofnunin setji sér skýrar málsmeðferðarreglur sem auki fyrirsjáanleika og tryggi jafnræði og 
meðalhóf.

Þannig er óljóst hvaða reglur gilda þegar um er að ræða innflutning frá landi sem ekki er á 
listanum yfir viðurkennd útflutningslönd og sækja þarf um sérstaka viðurkenningu 
Matvælastofnunar áður en innflutningsleyfi er veitt. Eina vísbendingin sem er að finna í 
reglugerðinni er að hundaæði spilar þar stóran þátt. Hér þyrfti að setja skýrar leiðbeiningar 
sem tryggja vandaða og málefnalega málsmeðferð, stofnunin sinni rannsóknarskyldu og gæti 
meðalhófs í ákvörðunum sínum. Brýnt er að framkvæmdin sé samræmd enda brýnt að 
jafnræði ríki. Með ítarlegum leiðbeiningum eykst gagnsæið og þannig sinnir stofnunin 
leiðbeiningaskyldu sinni gagnvart innflytjendum. Í fyrri umsögn félagsins um reglugerðina var 
bent á nokkur lönd og að gefnu tilefni er ítrekað að á listann vantar enn lönd innan Evrópu, 
eins og Rússland og Ungverjaland auk annarra Austur-Evrópulanda og landa í Suður-Ameríku 
og í Asíu.

Þá er Matvælastofnun heimilt að krefjast sérstaks skapgerðarmats. Því miður eru mörg dæmi 
þess að félagsmenn hafa fengið misjafna meðferð sem klárlega er brot gegn jafnræðisreglu 
stjórnvalda. Þannig eru til dæmi er varða innflutning á fjárhundakyni sem þegar er til hérlendis 
að krafist var skapgerðarmats fyrir tík af veiðihundakyni en ekki krafist mats á rakka af sama 
hundakyni og svo mætti áfram telja. Krafa um sérstakt skapgerðarmat er íþyngjandi úrræði og 
nauðsynlegt að stofnunin útfæri beitingu þess úrræðis með skýrum og fyrirsjáanlegum hætti 
þar sem jafnræðis er gætt.

Heimild Matvælastofnunar til að veita undanþágu frá einangrun er að sama skapi matskennd 
og áréttar félagið nauðsyn þess að beiting hennar sé fyrirsjáanleg og aðgengileg og jafnræðis 
gætt.

Að því leyti sem ekki var tekið tilliti til athugasemda félagsins í umsögn þess dagsettri 2. janúar 
2020 ítrekast þau sjónarmið enda fullgild. Að endingu vill stjórn félagsins árétta fyrri afstöðu 
sína og ósk um gæludýravegabréf þegar hundur er fluttur frá Norður Evrópu til Íslands. Ef 
einangrun telst engu að síður nauðsynleg frá þessum löndum þá að hún verði ekki lengri en 10



dagar eins og þekkt er í Nýja Sjálandi og Ástralíu. Hjálparhundar sem fylgja eigendum sínum í 
hvívetna æ ttu  að geta ferðast óheft með gæludýravegabréfi. Stjórn Hundaræktarfélags 
Íslands telur að ofangreint feli í sér næga sóttvörn og sé tilhlýðileg ráðstöfun út frá þeirri 
sóttvarnaráhættu sem af innflutningi stafar.

Sú tillaga að draga úr einangrun úr fjórum vikum niður í tvær vikur og heimila heimasóttkví 
fyrir hjálparhunda er vissulega stórt skref í rétta átt og því ber að fagna.

Að lokum er það fagnaðarefni að til standi að endurmeta áhæ ttu  af innflutningi á kældu sæði 
og hlakkar stjórn félagsins til áframhaldandi samstarfs við ráðuneytið og Matvælastofnun þar 
um. Mun það verða hundarækt á Íslandi til framdráttar ef hægt verður að uppfæra þær reglur 
enda ganga núverandi reglur alltof langt og eru í engu samræmi við þá áhæ ttu  sem af slíkum 
innflutningi stafar.

Vlrðingarfyllst, 

f.h. stiómar HRFÍ

Herflís Hallmarsdóttir, formaður.
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Efni: Umsögn um drög Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins að reglugerð um einangrun og 
einangrunarstöðvar fyrir gæludýr.

Stjórn Hundaræktarfélags Íslands hefur fundað og fjallað um drög Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytisins að reglugerð um einangrun og einangrunarstöðvar fyrir gæludýr. 
Eins og þekkt er hefur félagið barist fyrir endurskoðun reglna um einangrun hunda um árabil. 
Það er félaginu fagnaðarefni og afar mikilvægt og jákvætt skref sem stigið er með styttingu 
einangrunar úr fjórum vikum í 14 sólarhringa. Félagið hefur komið þeirri afstöðu á framfæri 
við ráðuneytið áður að það telji að ganga megi lengra. Þannig eigi að vera nægilegt að dýr sem 
flutt er inn frá Norður Evrópu hafi gæludýravegabréf. Eins að stytta megi einangrun dýra sem 
komi annarsstaðar frá enn meira eða niður í 10 sólarhringa eins og þekkist á Nýja Sjálandi og í 
Ástralíu. Það er félaginu því mikið hagsmunamál að sá tími sé ekki lengri. Þá er félaginu annt 
um að velferð dýranna sé tryggð á meðan á einangrun stendur. Aðbúnaður sé góður og þeir 
fái góða umönnun eins og hægt sé. Með þetta í huga vil stjórn félagsins koma á framfæri 
eftirfarandi athugasemdum:

1. Einangrunarvistun dýra verði að hámarki 14 sólarhringar.

Gert er ráð fyrir að innritun geti staðið yfir í þrjá til fimm sólarhringa. Þetta er aukning um tvo 
sólarhringa frá gildandi reglugerð. Í 14. gr. draganna er við það miðað að dvalartíminn teljist 
frá komudegi dýra sem síðast eru innrituð. Þetta getur þýtt að dýr sem er innritað á fyrsta 
degi er í raun í einangrunarvistun í 18-19 sólarhringa. Félagið getur ekki séð nein rök að baki 
því að dvalartíminn miðist við komudag síðasta dýrsins. Ekki þegar ekki er grunur um 
alvarlegan smitsjúkdóm en við slíkar aðstæ ður er alltaf heimild til að framlengja dvöl dýrs eða 
dýra í einangrun.

Stjórn félagsins hefur sent ráðuneytinu tillögu um að sameina innflutningseftirlit og fyrstu 
heilbrigðisskoðun sem yrði þá framkvæmt um leið og dýrið kemur til landsins. Með því er ekki 
lengur þarft að hafa þriggja daga svigrúm fyrir einangrunarstöðvar að kalla til dýralækni 
stöðvarinnar til að framkvæma heilbrigðisskoðun. Innflutningseftirlitið yrði betra og meiri líkur 
á að vart verði við smitsjúkdóm sé um slíkt að ræða. Hagræðingin lýsir sér einnig í 
tímasparnaði, niðurstöður rannsókna berast fyrr og eins lægri kostnaði sem borinn er af 
innflytjendum. Að sama skapi opnast sá möguleiki að útskrifa hvern hund um leið og 
einangrunarvistun lýkur. Félagið fagnar því að í drögum reglugerðar er tekið fram að þegar 
grunur vaknar um alvarlegan smitsjúkdóm geti heimild um framlengingu dvalar átt einungis 
við viðkomandi dýr allt eftir eðli smitefnis. Með þessu er sett sú vísiregla að við beitingu 
úrræðisins eigi að gæta meðalhófs.
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2. Velferð dýra í einangrun tryggð.

Stjórn telur drög að nýrri reglugerð feli í sér úrbót á eldri reglugerð og fagnar því. Þannig er nú 
í reglugerð vísað til reglugerðar um velferð gæludýra og því orðið samræmi milli þeirrar 
reglugerðar og draganna sem umsögnin lýtur að. Vill félagið í því samhengi sérstaklega nefna 
heimild um vistun tveggja dýra saman sem eru af sama heimili og kemur vel saman. Eins telur 
félagið jákvætt skref að skrá innflutta hunda í sameiginlegan gagnagrunn um örmerki.

Í þessum sama anda, með velferð dýranna að leiðarljósi vill stjórn félagsins hvetja til þess að 
innflytjendur fái heimild til að heimsækja dýrið í einangrun. Félagsmenn okkar hafa lengi vel 
spurt sig þeirrar spurningar hvers vegna ekki sé hægt að heimila heimsókn þeirra til dýranna. Á 
þetta sérstaklega við þegar dýr hefur átt heimili hjá innflytjendum eða þekkir vel til 
þeirra. Viðlíka heimild er í Nýja Sjálandi og Ástralíu. Að endingu og í þessu samhengi skal á 
það bent að í eldri reglugerð voru einangrunarstöðvar skyldaðar að upplýsa innflytjendur um 
ástand og líðan dýra. Þá skyldu er ekki að finna í núverandi drögum án sýnilegrar ástæðu.

3. Nauðsynlegt að Matvælastofnun gefi út góðar og ítarlegar leiðbeiningar um
heimaeinangrun.

Félagið telur jákvætt að heimaeinangrun bjóðist þeim sem eiga hjálparhunda enda geti þeir 
þá notið aðstoðar heimafyrir að skilyrðum uppfylltum og eins raskast þjálfun dýrsins ekki af 
einangrunarvistinni. Í slíkum tilfellum eru ýmsar skyldur lagðar á innflytjendur. Þannig má 
sem dæmi nefna að innflytjandi þarf að tilnefna dýralækni og gera við hann samning. Stjórn 
félagsins telur brýnt að Matvælastofnun útbúi staðlað form að slíkum samningi og birti lista 
yfir alla þá sem stofnunin viðurkennir.

Að endingu vísar stjórn Hundaræktarfélags Íslands til umsagnar um drög að reglugerð um 
innflutning hunda og katta dagsettu 2. janúar 2020, síðari umsagnar dagsettri í dag sem og 
annarra bréfa sem send hafa verið fyrir hönd félagsins og varða málefnið. Skoðast umsagnirnar 
allar sem ein heild. Fulltrúar stjórnar lýsa sig reiðubúna að mæta á fund með ráðuneytinu og 
ítrekar að endingu mikilvægi samráðs um þessi mál.

Herflís Hallmarsdóttir, formaður.
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