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Umsögn Félags ábyrgra hundaeigenda (FÁH) við frumvarp á breytingu á lögum um 
innflutning dýra, nr 54/1990, með síðari breytingum

Brevtingartillaga 1.

1. Grein: “Dýrum, sem eru flutt inn án heimildar eða sleppa úr flutningsförum, skal tafarlaust lógað og 
fargað bótalaust á kostnað umráðanda svo eigi stafi hætta af. Matvælastofnun er þó heimilt að gefa kost 
á að slík dýr séu tafarlaust send úr landi sé smitvörnum ekki ógnað. Umráðamaður dýrs skal þá tafarlaust 
gera ráðstafanir þar að lútandi á eigin kostnað. “

Breytingatillaga:
1. Grein: “Dýrum, sem eru flutt inn án heimildar eða sleppa úr flutningsförum, verði umráðamanni gefinn 
kostur á að senda beint úr landi eftir sýnatöku ef eigi stafi hætta af. Umráðamaður dýrs skal þá 
tafarlaust gera ráðstafanir þar að lútandi á eigin kostnað, en slíkur flutningur verði á kostnað 
rekstraraðila sóttvarnar- og einangrunarstöðvar ef dýrið slapp í  þeirra höndum við flutning í 
einangrunarstöð. Annars verði dýrum tafarlaust lógað og fargað bótalaust með sama hætti á kostnað 
umráðamanns eða rekstraraðila eftir því sem við á, svo eigi stafi hætta af."

Skvringar á tillöau um skiptingu kostnaðar vegna viðbragðsaðgerða Matvælastofnunar:

FÁH telur að umráðamaður eigi ekki að bera kostnað af aðgerðum, ef dýr sleppur í flutningi af 
ástæðum sem ekki er hægt að rekja til umráðamannsins:
Ef dýr í leyfðum innflutningi sleppa úr flutningsförum og af ástæðum sem ekki verða raktar til 
frágangs umráðamanns áður en hann lét dýr frá sér eins og honum bar að gera, þá hlýtur sá 
aðili sem veldur því að dýr sleppi að bera ábyrgð á því. Enda hafi skilyrði d. liðar 13. greinar um 
flutning dýra frá innflutningsstað til einangrunarstöðvar, sem eru í reglugerð 201/2020 um 
einangrun og einangrunarstöðvar fyrir gæludýr þá ekki verið uppfyllt, ef dýr á annað borð 
sleppa. Við teljum það ekki samræmast eðlilegu meðalhófi að gera umráðamann ábyrgan fyrir 
hugsanlegum mistökum, vangá eða vanrækslu annars fólks að honum fjarstöddum. Við bendum 
einnig á, sem staðfestir enn frekar sjónarmið okkar, að þegar slíkur skaði verður innan 
einangrunarstöðvar og viðbragðsaðgerða er þörf samkvæmt ákvörðun Matvælastofnunar er 
áskilið í 3. grein þessa frumvarps að það sé rekstraraðili sóttvarna- og einangrunarstöðva sem 
beri allan kostnað af því. Það er augljóst misræmi að gera ráð fyrir að rekstraraðilinn beri 
stundum ábyrgð á dýrunum sem hann er með umsjón með, og stundum ekki og í þessu tilfelli 
virðist aðeins gert ráð fyrir því þegar ábyrgðin snýr að Matvælastofnun en ekki þegar hún snýr 
að umráðamanni dýrsins.

Skýringar á tillögu um að mildari aðgerðir séu valdar fyrst (að leyfa að dýr séu send úr landi og 
meira íþyngjandi aðgerðir ef þær duga ekki (að lóga):

FÁH leggur til að gæludýr sem koma til landsins án þess að uppfylla skilyrði reglugerðar um 
innflutning, verði send beint úr landi eftir sýnatöku. Við teljum að í öllum tilfellum eigi dýr að fá 
að njóta vafans ef það er unnt og að til aflífunar eigi einungsi að grípa þegar öðrum ráðum



verður ekki við komið. Við minnum á meðalhófsreglu. Upp hafa komið tilvik hér á landi þar sem 
hundar eða kettir hafa sloppið við millilendingu flugvéla á Íslandi, og vitað er að fólk hefur fengið 
að fara með dýrin, nefnum hér hundinn Hunter sem árið 2014 slapp á Keflavíkurflugvelli og 
leitað var að í 5 dag á meðan hann gekk laus, en hann fékk að fara aftur í flugvélina til 
umráðamanna, einnig minnum við á læðuna Nuk sem árið 2013 slapp á Reykjavíkurflugvelli og 
fékk að fara aftur í flugvélina eftir að hafa gengið laus í sólarhring. Viitað að dýrin sluppu fyrir 
óhapp en að leyfi hafði verið gefið fyrir millilendingu með þau. Í þessum tilvikum eru dýrin 
handsömuð og sent umsvifalaust úr landi. En í þeim tilvikum sem dýr hafa komið til landsins 
með Norrænu af því fólk hefur verið á ferð með þau ýmist í góðri trú t.d. með sk. vegabréf með 
heilsufarsupplýsingum eins og tíðkast á milli landa víða í Evrópu, eða á einhvern hátt vísvitandi 
ólöglegur innflutningur, en í báðum tegundum tilfella hafa gæludýrin verið aflífuð, samkvæmt 2. 
grein laga nr. 54/1990 um innflutning dýra. Við teljum ekki samræmi í þessum aðgerðum og 
teljum óásættanlegt að aflífa dýr með tilviljanakenndrum ákvarðanatökum þegar það breytir 
engu um smithættu. Við bendum á að það sem smithætta sem þessi mál eiga að snúast fyrst og 
fremst um og að dýrin sem aflífuð voru fengu ekkert að ganga laus en að dýrin sem fengu að 
fara úr landi gengu laus í fjölda daga. Dýr sem hefur sloppið og óvíst er um smithættu af - við 
bendum á að í öllu falli gengur smit ekki til baka þó dýri sé lógað.
Það er því að mati FÁH nauðsynlegt að breyta þessu ákvæði í þessu frumvarpi um breytingar á 
lögum nr.54/1990 um innflutning dýra, þannig að samræmi sé á aðgerðum, meðalhóf sé 
meginregla og að velferð dýranna hafi vægi við ákvarðanatöku.

Breytingartillaga 2.

3. grein. Komi upp alvarlegur smitsjúkdómur, óeðlileg eða óútskýrð afföll eða ef rökstuddur grunur er 
um smitsjúkdóm í sóttvarna- eða einangrunarstöð er Matvælastofnun heimilt að gera hverjar þær 
ráðstafanir sem þurfa þykir 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.

Breytingatillaga:

3. grein. Komi upp alvarlegur smitsjúkdómur eða ef rökstuddur grunur er um smitsjúkdóm í sóttvarna- eða 
einangrunarstöð er Matvælastofnun heimilt að gera hverjar þær ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að 
útrýma sjúkdómi eða hindra útbreiðslu hans og til að afstýra hættu og tjóni m.a. fella dýr ef engin önnur 
ráð eru tiltæk og gera ráðstafanir til að stöðva dreifingu erfðaefnis. Kostnaður við þessar aðgerðir ber 
umráðamaður dýrs sem smit bar inn í  einangrunarstöð gagnvart því dýri, en einangrunarstöðin 
ber kostnað vegna aðgerða gagnvart þeim dýrum sem smit barst í  innanhúss.

Skýringar á tillögu um brottfellingu á orðunum ,,óeðlileg eða óútskýrð afföll “:

Orðalagið „óeðlileg eða óútskýrð afföll” er algerlega opið og fyrirframgefið samþykki til 
geðþóttaákvarðana af hálfu Matvælastofnunar án þess að stofnunin þurfi í raun að rökstyðja 
íþyngjandi ákvarðanir sínar. Við bendum á að hlutverk Matvælastofnunar í þessu efni hér snýst 
um að gæta að smithættu. Við teljum því rétt að taka þessi orð út og að Matvælastofnun eigi að



styðjast við rökstuddan grun um smitsjúkdóm hið minnsta til að taka til aðgerða.

Skvrinaar á tillöau að breytinau á orðalaai um hvenær fella þurfi dvr:

Ef dýr ber smit inn í einanarunarstöð oa aðbúnaður á stöðinni er ekki næaileaa tryaaur til að 
smitið berist ekki í önnur dýr þá teljum fyrir það fyrsta að laafæra þurfi viðmið realuaerðar um 
starfsemi einanarunarstöðva þannia að tryaat sé að smit séu ekki borin á milli dýra. Við teljum 
ekki ásættanleat að leysa það einhliða ef smit kemur upp á milli dýra inni á einanarunarstöðvum 
með því að Matvælastofnun taki ákvörðun um að lóaa huasanleaa fjölda dýra,án þess að 
væaari aðaerðir séu reyndar fyrst, sérstakleaa ef sjúkdómurinn er ekki banvænn. Við teljum 
eðlileat að reynt sé fyrst að lækna dýrin, en að aripið sé til þess að lóaa þeim ef það er ekki 
unnt. Um kostnaðarskiptinau á því fer eftir texta í samræmi við næstu tillöau:

Skvrinaar á tillöau um kostnaðarskipinau:

Við teljum aualjóst að kostnaður af aðaerðum aean smiti eiai að falla á umráðamann þess dýrs 
sem smitið barst inn með inn í stöðina, en ekki jafn aualjóst að kostnaður sem fellur á önnur dýr 
innan stöðvarinnar falli á umráðamenn þeirra dýra ef smit berst í þau innan stöðvarinnar. Í 
realuaerð 201/2020 um einanarun oa einanarunarstöðvar fyrir aæludýr er skv. 22.ar um 
sjúkdóma oa dauðsföll, tekið fram að ,,Einanarunarstöð ber ábyrað á dýrunum meðan þau eru í 
einanarun eftir almennum realum íslensks skaðabótaréttar.” Við teljum að einanarunarstöðvar 
hljóti með sama hætti að vera ábyraar aaanvart dýrum sem smit kemst í innanhúss veana þess 
að öryaais sé ekki nóau vel aætt aean slíku smiti. Við teljum því að þetta aefi ástæðu til að miða 
við að stöðin taki þátt í kostnaði við lækninau annarra dýra en þess sem smitið bar, oa sem eru 
á ábyrað stöðvarinnar á meðan þau eru þar. Við teljum að ef ef vafi leikur á um hvaða dýr bar 
smitið verði dómstólar að meta hver eiai að bera kostnað veana aðaerða Matvælastofnunar 
oa/eða í hvaða hlutfalli umráðamenn oa einanarunarstöðvar deili þeim kostnaði með sér.

Samþykkt af stjórn FÁH í maí 2020


