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Alþingi 
Kirkjustræti 
150 Reykjavík

Selfossi, 12. febrúar 2021
Tilvísun: 2101710

Efni: Umsögn Matvælastofnunar við frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum 
fuglum og villtum spendýrum

Til upplýsinga þá er textinn settur í Times Roman letur þegar textinn hefur afritaður úr frumvarpinu, nema 
ef textinn er rauðlitaður þá er það sem er í rauðu tillaga að viðbót/breytingu af hálfu Matvælastofnunar. 
Að öðru leiti er þær greinar í frumvarpinu sem þörf er talin á að komi fram athugasemdir eða 
breytingartillögur við, settar fram með númeri greinar í frumvarpinu og feitletruðu letri.

2. gr Gildissvið

„Lögin taka hvorki til hvala né sela.“

Um veiðar á selum er hvergi getið um í lögum á Íslandi. Brýnt er að úr sé bætt. Það skiptir máli í 
alþjóðasamhengi að Ísland geti sýnt fram á að mál sjávarspendýra séu einnig hluti af lagarammanum um 
vernd, velferð og veiðar á villtum dýrum.

3. gr Orðskýringar

12. „Fuglabjarg“ og 13. ,„ F u g la b yg g ð Mikilvægt er að orðskýringar geri skýrt hvað átt er við með 
lögunum. Þegar framangreind hugtök eru skilgreind er mikilvægt að fram komi einhver stærðarviðmið, 
svæði eða það sé vísað til reglugerðar sem tilgreinir nánar (eða hægt sé að setja rgl. sem skýrir nánar).

30. „stjórnunar- og verndaráœtlun“ Æskilegt að kæmi líka fram í orðskýringu að í þessum lögum er átt við 
stjórnunar og verndaráætlun gerða af UST.

35. „Válisti“ Æskilegt að kæmi líka fram í orðskýringu að í þessum lögum er átt við válista gerða af 
Náttúrufræðistofnun Íslands.

40. „Villingar: Allir fuglar og spendýr sem fæðst hafa í haldi eða eru afkomendur slíkra dýra, önnur en 
gæludýr eða búfé og lifa og æxlast í villtri eða hálfvilltri náttúru með eða án aðkomu mannsins“ .

Hér er nauðsynlegt að bæta inn ákvæði um merkingu (sett inn í rauðu) svo gæludýr eða búfénaður geti 
ekki fallið undir þessa skilgreiningu. (sérstaklega þar sem 19. gr., 21. gr og 46. gr heimilar afléttingu 
friðunar og veiðar á þessum dýrum).
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41. „Villtdýr“: Lagt er til að í stað hugtaksins „bústofn" verði notað „búfé".

II kafli Stjórnsýsla 4. -  8. gr.

Heiti lagafrumvarpsins „frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og villtum 
spendýrum „ sýnir að lögunum er ætlað að varða m.a. velferð villtra fugla og villtra spendýra. Í lögum nr 
55/2013 um velferð dýra ná lögin yfir öll hryggdýr þ.m.t. villta fugla og villt spendýr. Það er því ljóst að 
þessi lög munu skarast að einhverju leiti.

Í lögum 55/2013 eru hlutverk Umhverfisstofnunar (UST) og Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) skilgreind.
Að sama skapi er mikilvægt að hlutverk Matvælastofnunnar komi fram hér hvað varðar velferð svo 
verkaskipting sé skýr milli stofnana og ráðuneyta. Mikilvægt að þessi lög skilgreini ekki ný hlutverk sem 
þegar hafa verið skilgreind skv. öðrum lögum. Sbr í lögum um velferð dýra nr. 55/2013 hefur ábyrgð verið 
skilgreindhvað varðar villt dýr í neyð bæði með tilkynningaskyldu og viðbragðsskyldu (sveitarfélög eða 
Umhverfisráðuneyti ef um er að ræða dýr í útrýmingarhættu). Matvælastofnun hefur eftirlit með að 
ákvæðum laga nr. 55/2013 sé framfylgt. Það er því mikilvægt að Matvælastofnunar sé getið hér og hvaða 
hlutverk hún fer með er varðar villt dýr í neyð og svo að vísað í lög nr. 55/2013 og samræmi sé þar á milli.

Í 8. gr. er kveðið um að hafa eigi samráð við hagsmunaaðila og áhugamannasamtök um vernd, velferð og 
veiðar, en hvergi er vísað til „Fagráðs um velferð dýra" sem er skipað af sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra skv. lögum nr. 55/2013 og er ráðinu ætlað að fjalla um stefnumótandi málefni 
varðandi velferð dýra. Mikilvægt er að tryggja samvinnu og upplýsingaflæði milli þessara stofnana hvað 
varðar velferð dýra og lögin séu skýr um hlutverkaskipti og ábyrgð.

10 gr. Önnur vernd villtra fugla og villtra spendýra og búsvæða þeirra

„Við gerð skipulagsáætlana og ákvarðana um landnotkun og ferðir almennings um náttúruna skal eins og 
kostur er taka tillit til villtra fugla og villtra spendýra og búsvæða þeirra, sbr. lög um náttúruvernd og 
skipulagslög.

Forðast skal alla óþarfa truflun á dýralífi og röskun á búsvæðum, lykilbúsvæðum eða lykilstöðum.“

Ákvæðið eins og það er orðað í drögunum er of veikt. Í stað þess að það eigi að taka tillit eins og kostur 
er ætti að vera skylt að það fari fram virk skoðun og mat við framkvæmdir sem gætu haft alvarleg áhrif á 
velferð og heilsu villtra dýra, og ráðstafanir gerðar til að halda neikvæðum áhrifum í lágmarki.

11. gr. Velferð villtra dýra og villtra fugla

Þessi grein skarast á við ákvæði VII kafla í lögum nr. 55/2013 um velferð dýra. Það er mikilvægt ef það eru 
tvenn lög um sama málefni en sitthvor eftirlitsstofnunin, þá getur vafi leikið á hver fer með hvaða 
eftirlitshlutverk, eins og hér. Þá þarf að skilgreina hlutverk milli stofnanna. Ábyrgð með eftirlit um velferð 
villtra dýra var falin Matvælastofnun með lögum 55/2013 og því einungis til þess fallið að flækja og skapa 
óvissu að setja það inn í þessi lög til ábyrgðar og eftirlits annarar stofnunar, án þess að skörun á hlutverkum 
og ábyrgðarsviði sé skilgreind í lögunum.

Varðandi 4. málsgr „Óheimilt er að fanga og halda villta fugla og villt spendýr nema í því skyni að veita 
þeim tímabundna neyðaraðstoð eða sérstök heimild hafi fengist til þess samkvæmt lögum þessum eða

Austurvegi 64 •  800 Selfossi •  Sími 530 4800 •  Fax 530 4801 •  www.mast.is •  mast@mast.is

http://www.mast.is
mailto:mast@mast.is


•«mcisi
•  # * 4 *  4 » Matvælastofnui

öðrum lögum. Við lögmæta föngun villtra fugla og villtra spendýra er óheimilt að beita aðferðum sem valda 
limlestingum eða kvölum.“

Heimild til neyðaraðstoðar er mikilvægt að ramma betur inn, því eins og það er sett fram krefst það hvorki 
tilkynningar, skoðun dýralæknis eða heimildar af neinu tagi. Það gerist reglulega að einhver taki að sér villt 
dýr sem hann telur þurfi hjálp (t.d. selkóp og urtan e.t.v. bara að veiða til matar) en er einungis eðlilegt 
hegðun dýranna í náttúrunni. Þó vanþekking sé oft ástæðan þá eru mörg dæmi um að villtum dýrum sé 
„bjargað" og sett í óviðunandi aðbúnað til lengri tíma, jafnvel með skaða sem veldur þjáningum og dýrið 
getur ekki náð heilsu til að lifa frjálst. Slíkt er brot á velferð dýra. Til viðbótar getur reynst e rfitt að sleppa 
dýrum aftur því lög nr. 55/2013 banna slíkt, þ.e. ef dýr elst upp hjá mönnum (í tilfellum að þetta eru ungar 
eða ung dýr). Einnig eru dæmi þess að slíkum dýrum sé ekki sleppt aftur þó viðkomandi dýri hafi náð bata 
(hrafnar, uglur o.fl.). Matvælastofnun hefur skort verkfæri til að taka á þessum málum þar sem þetta er 
eins og nefnt er hvergi tilkynningaskylt og ekki skylt að gera í samráði við dýralækni eða annara 
sérfræðinga. Því fær Matvælastofnun oftast enga vitneskju um slík tilfe lli fyrr en stofnunin fær inn 
ábendingu vegna slæms aðbúnaðar villtra dýra í haldi. Afleiðingin getur getur því oft verið langvarandi 
þjáning villtra dýra í haldi manna með litla þekkingu á þörfum þeirra og eðli o.fl. Til að geta haft e ftirlit og 
stjórn á slíkri meðferð dýra þyrfti að vera tilkynningaskylda. Það er eðlilegast að það sé dýralæknir sem 
meti skaða dýrs og hvort það þurfi „neyðaraðstoð" og þá hvernig. Þar sem það eru dýralæknar á vegum 
Matvælastofnun víða um land, væri einfaldast ef að tilkynning um föngun á villtu dýri berist til MAST. Enda 
sú stofnun sem hefur eftirlit með lögum nr. 55/2013, þar sem föngun og varsla á villtum dýrum er bönnuð, 
sbr. 26. gr. þeirra laganna.

Það fyrirkomulag yrði þá sambærilegt norsku lögunum en Norðmenn hafa uppfært sín sambærilegu lög 
um villt dýr í apríl 2020 og sett slíkt ákvæði um tilkynningaskyldu í norsku villidýralögin (en ekki í 
dýravelferðarlögin sem eru ein helsta fyrirmynd íslenskra laga nr. 55/2013 um velferð dýra) þar sem það 
að taka að sér villt dýr til að veita neyðarhjálp er tilkynningaskylt til norsku Matvælastofnunar og skylt að 
leita álits dýralæknis

Úr „Viltloven" í Noregi sem tóku gildi í apríl 2020 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-01- 
565?q=viltforskrift

§ 2-10 .Ivaretakelse av vilt fo r  rehabilitering
Enhver som treffer pá vilt som ápenbart er sykt, skadet eller hjelpelpst, skal sá langt som mulig 

hjelpe dy ret pá s tede t i sam svar m ed bestem m elsene om hjelpeplikt i dyrevelferdsloven.
Sykt eller skadd vilt kan ivaretas for rehabilitering, dersom  viltet i lppet av k o rt tid  kan 

tilbakefpres til s itt naturlige miljp. Ivaretakelsen skal skje i sam rád m ed veterinæ r.
Den som ta r hánd om dyr for rehabilitering skal straks varsle Mattilsynet, som kan bestem m e 

hvordan ivaretakelsen skal skje, og eventuelt beslutte a t  v iltet skal avlives.
Ved situasjoner hvor e t s tp rre  antall dyr lider, skal M iljpdirektoratet og M attilsynet varsles.

Hjelp e tte r fprste ledd skal skje e tte r anvisning fra M iljpdirektoratet.

Það þarf einnig að vera skýrt hver getur veitt heimild til vörslu á villtum dýrum.

Skv. lögum nr. 55/2013 getur UST veitt leyfi til föngunar villtra dýra fyrir rannsóknir, söfn og dýragarða, 
til ræktunar og undaneldis eða annarra sambærilegra nota að fenginni umsögn NÍ og MAST. Þar kemur 
fram að sjávarútvegs- og landbúnaðar ráðherra skulu setja í reglugerð skilyrði fyrir veitingu leyfis og
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aðferðir við föngun og meðferð villtra dýra við flutning og vörslu. Einnig skal að setja í reglugerð kröfur um 
aðbúnað villtra dýra í dýragörðum. Þessi/ar reglugerði hafa enn ekki verið settar. Þessi tvenn lög og 
afleiddar reglugerðir þarf að samræma hvað varðar föngun, flutning og vörslu á villtum dýrum og kröfur 
til dýragarða.

Síðasta málsgreinin „Koma skal sjúku, særðu eða bjargarlausu villtu dýri til bjargar e f  þess er nokkur kostur 
eða tilkynna slík atvik til lögreglu. Heimilt er að aflífa slík dýr á skjótan og sem sársaukaminnstan hátt ef 
sýnt þykir að ekki sé unnt að veita því viðunandi bjargir.“

Þetta er nánast samhljóða ákvæði 7. gr. laga nr. 55/2013 um velferð dýra nema þar eru hlutverk og verklag 
skilgreint með nánari og ítarlegri hætti. Rétt væri að sleppa hér, eða þá vísa til 7. gr laga nr. 55/2013.

Ný tillaga að 11 gr í lagafrumvarpinu

Skylt er að sýna villtum fuglum og villtum spendýrum hvar sem er á landinu, nærgætni og tillitssemi og 
forðast óþarfa truflun, röskun eða meðhöndlun.
Við alla nauðsynlega meðhöndlun eða afskipti a f villtum fuglum og villtum spendýrum skal þess gætt eins 
og kostur er að meðferð þeirra sé réttlætanleg og að þau verði ekki fyrir óþarfa þjáningu eða hræðslu og 
skal meðferð þeirra vera í samræmi við ákvæði laga nr. 55/2013 um velferð dýra.
Veiðar eða aflífun villtra fugla og villtra spendýra skulu vera mannúðlegar og skal ávallt reyna að aflífa dýr 
á skjótan og sársaukalausan hátt. Óheimilt er að valda villtu dýri óþarfa limlestingum eða kvölum og skulu 
veiðar fara fram í samræmi við ákvæði laga nr. 55/2013 um velferð dýra.
Óheimilt er að fanga og halda villt dýr nema sérstök heimild hafi fengist til þess samkvæmt lögum þessum 
og 26. gr laga um velferð dýra.
Koma skal sjúku, særðu eða bjargarlausu villtu dýri til bjargar ef þess er nokkur kostur eða tilkynna slík 
atvik til lögreglu í samræmi við ákvæði laga nr. 55/2013 um velferð dýra. Heimilt er að aflífa slík dýr á 
skjótan og sem sársaukaminnstan hátt e f sýnt þykir að ekki sé unnt að veita því viðunandi bjargir í samræmi 
við ákvæði laga nr. 55/2013 um velferð dýra
Heimilt að koma villtum dýrum til hjálpar með endurhæfingu í vörslu manna, e f  talið er að hægt sé að 
koma dýrinu tilbaka í sitt náttúrulega umhverfi innan skamms tíma. Umsjá dýrsins skal vera gerð í samráði 
við dýralækni. Sá sem tekur dýrið til endurhæfingar í sína vörslu skal strax senda tilkynningu, ásamt 
skoðunarvottorði dýralæknis, til Matvælastofnunar, sem tekur afstöðu til hvort endurhæfingin er heimil eða 
hvort dýrið skuli aflífað.
E f fjöldi dýra eru mikill skal tilkynna atvikið bæði til Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar, sem 
leiðbeinir um framgöngu.

19. gr Afléttingu friðunar eða undanþága frá friðunarákvæðum vegna annrra atvika

„Umhverfisstofnun getur, að fenginni umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands og Matvælastofnunar, veitt 
tímabundna undanþágu frá banni við veiðum á friðlýstum svæðum þar sem friðlýsingarskilmálar eða sérlög 
mæla fyrir um veiðibann, eða svæðum sem njóta verndar skv. 10. gr., á tegundum sem valda tjóni skv. 18. 
gr., eða vegna veiða á framandi tegundum, ágengum tegundum og villingum“

Hér er í raun verið að opna fyrir að heimila veiðar á td bæði köttum og kanínum og jafnvél búfénaði svo 
sem sauðfé eða hrossum, þar sem þau gætu fallið undir skilgreiningu „villingar" að óbreyttu. Afar 
mikilvægt er því að skilgreiningu á „villingum" sé lagfærð í orðskýringum og tiltekið gæludýr og búfénaður 
falla ekki þar undir. Verði ekki fallist á þessa skilgreiningu er nauðsynlegt að Matvælastofnun hafi
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umsagnarrétt í slíkum málum. Í lögum nr. 55/2013 er fjallað um villt og hálfvillt dýr, svo sem ómerktir 
kettir og kanínur. Í lögum nr. 55/2013 er verklagið varðandi þessi dýr vel skilgreint og ýtarlegra en hér er 
(7. gr. og 24. gr.). Þó er ljóst að í einstaka tilfellum getur fjölgun hálfvilltra dýra (dæmi kanínur á 
útivistasvæðum) farið úr böndunum og ef sýnt er að tegundirnar eru farnar að valda alvarlegum 
náttúruspjöllum eða tjóni, þá þarf að vera leið til að taka á því.

21 gr Heimild til veiða

„Aðgerðir til veiðistjórnunar geta einnig falið í sér veiðar, þ.m.t. eggjatöku eða útrýmingu ágengra eða 
mögulega ágengra tegunda og villinga sem valdið geta óæskilegri og verulegri breytingu á náttúru landsins 
eða taldar eru líklegar til að ógna eða hafa veruleg áhrif á líffræðilega fjölbreytni, sbr. 67. gr. laga um 
náttúruvernd, nr. 60/2013.“

Mikilvægt að ekki séu hér heimilaðar veiðar á tegundum sem flokkast undir gæludýr og búfénað og því 
þarf að breyta skilgreiningu á hugtakinu „villingum".

24. gr. Veiðiaðferðir

„Við veiðar er meðal annars óheimilt að nota:“

Það þarf að gæta að lögin í heild séu í samræmi við Bern sáttmálann sem Ísland hefur gengist undir. Í Bern 
sáttmálanum er getið um bannaðar aðferðir við „killing, capture andother forms o f exploitation". Hér ætti 
því að standa „ veiðar, föngun eða til að leita uppi bráð er m.a. óheimilt að nota:" En það væri líka hægt 
að víkka skilgreininguna á „veiðar" undir skilgreiningarkafla þannig að sá hluti væri tilgreindur sem hluti af 
veiðum. Þetta á sérstaklega kannski við um notkun ljósabúnaðar. Skv Bernarsamningnum er öll noktun 
ljósgjafa óheimil.

„1. Eitur eða svefnlyf, nema útrýmingarefni til músa- og rottuveiða í samræmi við ákvæði efnalaga.“

Það hefur verið algengt að finna mikið af eitri ætluðum músum utandyra. Það væri rétt að takmarka slíkar 
eitranir við innanhús og banna að setja eitur utandyra nema með sérstakri undanþágu e.t.v. sem þyrfti þá 
að sækja um sérstaklega ef sýnt væri að meindýr væru sérstakt vandamál, því mýs og rottur bera eiturefnin 
í töluverðum mæli út í náttúruna þegar eiturkubbunum er dreift utandyra, þar sem eiturefnið skaðar mun 
fleiri dýr og dýrategundir svo sem fugla. Sérstaklega er þetta mikilvægt séð í ljósi þess að erfitt er að 
uppfylla skilyrði um dýravelferð þ.e. skjótan og þjáningarlítinn dauðdaga við eitranir. Sjá skýrslu frá 2010 
frá Noregi Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus. Að auki eru hagamýs 
friðaðar utanhúss og trúlega meiripartur þeirra músa sem fer í eitur sett utandyra.

„8. Gildrur, nema til músa-, rottu- og minkaveiða og sem hafa hlotið samþykki Umhverfisstofnunar.“

Mjög æskilegt að 24. gr. vísi til að ráðherra skuli setja ýtarlegri reglugerð um gildrur og eyðingu meindýra 
því það er of veikt að samþykki og skilyrði sé á höndum stofnanna eins og verið hefur. Svíar hafa t.d. sett 
slíka reglugerð með ítarlegum leiðbeiningum. Ef hinsvegar það verður ofan á að ekki setja reglugerð þá 
ættu gildrurnar að hafa hlotið samþykki bæði UST og MAST þar sem sérfræðiþekking um bæði aflífun, 
aflífunaraðferðir og velferð er til staðar. Í reglugerð væri hinsvegar hægt að setja skýrari leiðbeiningar, 
sem eykur líkur á réttri notkun. Það þarf klárlega eitthvað að koma inn um kröfur um vitjanatíðni ef gildrur 
eru notaðar sem ekki geta tryggt samstundis dauða. Lágmark er að hafa daglegt eftirlit með felligildrum 
(7-14% dýra festast en drepast ekki sjá skýrslu 2010) og búrgildrum (fönguð ósködduð og lifandi og veldur 
mikilli og langri þjáning dýra ef þeirra er vitjað sjaldan, þar sem dýrin svelta og þorna í hel). Einnig er rétt
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að það komi fram hér að límgildrur (ætlaðar stærri dýrum en skordýrum séu bannaðar). En það eru gildrur 
sem eru nefndar í greinargerð með lögum um velferð dýra sem dæmi gildrur sem valda óþarfa þjáningum 
og dragi dauðastríð á langinn. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti staðfesti 2016 þá túlkun 
Matvælastofnunar að slíkar gildrur séu í andstöðu við ákvæði laga nr 55/2013 um velferð dýra.

„9. Rafbúnað sem getur drepið eða rotað.“

Til eru músa og rottugildrur með rafbúnað sem rota og drepa. Skv skýrslu Veterinærinstituttet 2010 í 
Noregi „ Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus „ eru gildrur með rafbúnaði 
sem rota og drepa talið ásættanleg aflífunaraðferð ef gildran er þannig hönnuð að hún valdi umsvifalausu 
og óendurkræfu meðvitundarleysi. Það þýðir að straumur af fullnægjandi styrk og tíðni þarf að fara í 
gegnum heila og hjarta. Það er þó ekki þekkt hvort gildrur á markaði uppfylli ofangreind skilyrði. En hægt 
væri að heimili rafbúnað með ofangreindum skilyrðum.

„11. Fastan ljósgjafa, nema til refaveiða við æti og minkaveiða.
12. Búnað til að lýsa upp skotmörk, t.d. ljósabúnað festan við byssu eða ökutæki.“

Skv. Bernarsamningnum er öll noktun ljósgjafa óheimil, slíkt ætti einungis að leyfa í 
undantekningartilfellum og þá bara vegna minkaveiða, en ekki refaveiðar.

Óljóst er við hvað sé átt með „fastur ljósgjafi". Í 11. lið er skilgreint að það er bannað að nota „fastan 
ljósgjafa". Er þá hægt að túlka það þannig að lögin leyfi lausan ljósgjafa?

Skv. 13. lið þá kemur fram að bannað sé að nota spegla og annan búnað sem blindar. Það nær þá einnig 
yfir ljós af öllu tagi (lausan og fastan ljósgjafa) þar sem ljós blinda.

„17. Lifandi dýr sem bandingja eða agn við veiðar eða til þjálfunar veiðihunda, nema bendihunda utan 
varptíma.“

Hvaða lifandi dýr ætti að heimila sem bandingja eða agn til þjálfunar bendihunda? Erum við að tala um að 
setja lifandi fugla í band til þjálfunar bendihunda? Það gæti illa samræmst gildandi lögum nr 55/2013 um 
velferð dýra þar sem kemur fram í 15 gr d lið að bannað sé að „nota lifandi dýr sem fóður, agn eða sem 
skotmark við skotæfingar eða skotkeppni," Ekki er góð stjórnsýsla að heimila atriði í einum lögum sem eru 
bönnuð í öðrum.

30. gr. Merking á villtum dýrum

„Náttúrufræðistofnun Íslands hefur ein heimild til að láta merkja villta fugla og villt spendýr á Íslandi og 
getur veitt öðrum heimild til slíkra merkinga samkvæmt reglum sem hún setur.“

Rétt er að upplýsa að Ísland hefur innleitt EB reglugerð um vernd dýra sem eru notuð í vísindaskyni með 
reglugerð nr 460/2017. Þar kemur fram að rannsóknir sem fela í sér aðgerðir á dýrum sem er jafnt og eða 
meira en nálarstunga, þá þarf leyfi Matvælastofnunar fyrir rannsókninni. Merking sem fæli í sér stungu 
þarf skv reglugerðinni leyfi. Hér þarf því að bæta inn „einföldu" og skilgreina það í orðskýringum sem fugla 
eða dýramerki sem ekki felur í sér nálarstungu í gegnum húð.
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Ný tillaga:Náttúrufræðistofnun Íslands hefur ein heimild til að láta merkja villta fugla og villt spendýr með 
einföldu hefðbundnu fugla- eða dýramerki á Íslandi og getur veitt öðrum heimild til slíkra merkinga 
samkvæmt reglum sem hún setur. Merking sem felur í sér rof á húð þarf einnig leyfi Matvælastofnunar“

36. gr. Hreindýraráð

„Ráðherra skipar fjóra menn í hreindýraráð. Hlutverk ráðsins er að vera Umhverfisstofnun og til ráðgjafar 
um vernd, veiðar og nýtingu hreindýrastofnsins.“

Hér væri rétt í anda laganna að bæta inn velferð þ.e. „ til ráðgjafar um vernd, velferð, veiðar og nýtingu 
hreindýrastofnsins.“

„Fulltrúar Náttúrustofu Austurlands, Náttúrufræðistofnunar Íslands, Félag hreindýraleiðsögumanna og 
Skotveiðifélags Íslands er heimilt að sitja fundi hreindýraráðs og hafa þar málfrelsi og tillögurétt.“

Hér ætti líka Matvælastofnun sem fer með eftirlit með velferð villtra dýra lík að hafa heimild til að sitja 
fundi á líkri línu með þeim sem töldum er upp hér.

43. gr. Undanþága frá friðunarákvæðum

„Minkar, rottur, svo og mýs í og við híbýli eru undanþegin friðunar- og verndarákvæðum laga þessara, en 
reynt skal að tryggja skjóta og sársaukalausa aflífun þeirra.“

Eindregið er mælt með því að „við híbýli" sé tekið út. Hingað til hafa hagamýs úti verið friðaðar og er það 
afturför dýravelferðarlega séð að hér sé bætt inn „mýs í og við híbýli“ og samræmist illa þeirri alþjóðlegu 
þróun og gildum innan dýravelferðar í vestrænum heimi. Bæði er óskilgreint „við híbýli“ og því gæti verið 
mjög mikil mismunur á túlkun. Fullnægjanlegt er að heimila að meindýr séu undanþegin friðunarákvæðum 
innandyra.

Sýnt hefur verið fram á að notkun eiturkubba utandyra, sem er ein algengasta gildruaðferð notuð 
utandýra, veldur því að hagamýs sérstaklega bera töluvert magn av eiturefnum (rodenticid) í hreiður sín 
jafnvel langan veg frá híbýlum, þar sem eitrið verður auðveldlega aðgengilegt öðrum spendýrum og 
fuglum og getur haft víðtæk neikvæð áhrif á umhverfið. Eitrið er hættulegt öllum lifandi verum og er 
samræmist illa nútíma gildum í dýravelferð þar sem það tekur dýrið marga daga að drepast og lægri 
skammtar geta valdið mjög langvarandi þjáningum. Sjá skýrslu frá 2010 frá Noregi Dyrevernmessige 
konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus. Einnig er grunur um að eiturkubbar utandyra laði 
meindýr frekar að húsunum en ef þeir eru ekki til staðar.

Minkar eru allstaðar undanþegnir friðunarákvæðum í lögunum hvort sem er, svo ekki er þörf á að taka 
fram hér sérstaklega. Sjá 47 gr.

Þá leggur stofnunin til að bæta við sambærilegum kröfum og eru í lögum nr. 55/2013 „ Við eyðingu
meindýra er óheimilt að beita aðferðum sem valda þeim óþarfa limlestingu eða kvölum ." í textann í 
stað þess að fjalla um að „reynt" skuli að tryggja skjótan og sáraukalausa aflífun eða vísa til 28 gr laga 
55/2013 um meindýr, samanber að í þeirri grein velferðarlaganna er vísað til gildandi laga um vernd, friðun 
og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og lögum um hollustuhætti.
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45. gr. Refagreni

„Þeim sem ráðnir hafa verið til refaveiða skv. 44. gr. og þeim sem fá heimild til refaveiða skv. 43. gr. er 
óheimilt að skilja eftir æti eða agn á veiðistöðum að veiðum loknum. Ekki má láta hunda hlaupa um á greni 
á grenjatímanum né hafa þar óþarfa umgang.“

Hvenær telst veiðum lokið? Það er vandamál þegar refaskyttur skilja eftir æti hvort sem það er í styttri 
eða lengri tíma, því þar sem kinda eða lambaskrokkar eru settir út sem æti kemur reglulega upp 
vöðvasullur (bandormurinn Cysticercus ovis) í hundum og trúlega refum, sem svo berst í sauðfé. Það ætti 
ekki að vera heimilt að setja út æti nema það sé vaktað, eða af tegundum sem ekki bera vöðvasull (svo 
sem hrossaafurðir.

46. gr. Eftirlit og aðgerðir

„Umhverfisstofnun getur að fengnu áliti Náttúrufræðistofnunar Íslands lagt til við ráðherra, eða í stjórnunar- 
og verndaráætlun, að framandi dýrategundum, ágengum framandi dýrategundum og villingum sé útrýmt. 
annaðhvort á landsvísu eða á tilteknum svæðum.“

Afar mikilvægt að inni í þessari skilgreiningu villinga séu EKKI dýr sem flokkast sem gæludýr eða búfé, svo 
sem ómerktir kettir og kanínur skv lögum um velferð dýra nr 55/2013.

„Umhverfisstofnun skal skipuleggja aðgerðir sem teknar eru á grundvelli 2. mgr. í samvinnu við 
sveitarfélög. „

Matvælastofnun fer með e ftirlit með innleiddri EB reglugerð um vernd dýra við aflífun (EB 1099/2009 
innleidd með innleiðingareglugerð 911/2012) þar sem meðal annars er gildissvið aflífun vegna 
niðurskurðar og tengdar aðgerðir. Niðurskurður er í þeirri reglugerð skilgreindur sem „niðurskurður: ferli 
við aflífun dýra, til að stuðla að lýðheilsu, heilbrigði og velferð dýra eða af umhverfislegum ástæðum, undir 
eftirliti lögbærs yfirvalds. Matvælastofnun er einnig með sérfræðiþekkingu varðandi aflífun og niðurskurð.
Ef útrýma á tegundum, hvort sem það er á landsvísu eða á tilteknum svæðum skyldi leita umsagnar og/eða 
samvinnu við Matvælastofnun til að uppfylla ákvæði EB reglugerðar 1099/2009

47. gr. Minkar

„Minkar njóta ekki friðunar eða verndar samkvæmt lögum þessum en reynt skal að tryggja skjóta og 
sársaukalausa aflífun. Veiðar á mink eru öllum heimilar sem hafa veiðikort.“

Hér er nauðsynlegt að bæta inn „Einungis er heimilt að nota gildruveiði minka ef sveitarstjórn samþykkir 
slíkt sem hluta af skipulögðum aðgerðum til að halda minkastofni í skefjun.“

Varðandi drekkingargildur þá eru það verkfæri sem er mjög svo umdeilt út frá dýravelferðarsjónarmiðum 
þar sem það veldur þjáningum dýrs og lengingar á dauðastríði. Í lögum 55/2013 er tekið fram að einungis 
megi nota drekkingargildrur ef veiðin væri hluti af skipulögðum aðgerðum. Það var hinsvegar ekki 
skilgreint nánar hvað væru skipulagðar aðgerðir og í raun hefur hvaða einstaklingur sem er skipulagt 
aðgerðir. Hér er gott tækifæri að setja inn einhverja stjórn á notkun á drekkingargildrum og öðrum 
gildrum, og það þyrfti þá td samþykki sveitarstjórnar sem ákveður eða samþykkir slíka notkun og þá
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hvernig. Einnig væri kostur að skilgreina hvernig skal staðið að minkaveiðum og öðrum meindýrum í 
sérstakri reglugerð. (sjá gr 54)

50. gr. Eftirlit

„Umhverfisstofnun annast og hefur umsjón með eftirliti með framkvæmd laga þessara og reglugerða sem 
settar eru samkvæmt þeim

Matvælastofnun (MAT) hefur áður bent á (11. gr) að það er mikilvægt ef það eru tvenn lög um sama 
málefni en sitthvor eftirlitsstofnunin, þá getur vafi leikið á hver fer með hvaða eftirlitshlutverk, eins og 
hér. Þá þarf að skilgreina hlutverk milli stofnanna. En sú ábyrgð var falin Matvælastofnun með lögum 
55/2013 og því einungis til þess fallið að flækja og skapa óvissu að setja það inn í þessi lög án þess að 
skörun á hlutverkum sé skilgreind í lögunum.

Væri rétt að setja ákvæði í þeim greinum sem eru samhljóða 55/2013 um velferð villtra dýra að vísa til 
þeirra laga (og þar fer Matvælastofnun með eftirlit). Þessi ákvæði eru almennt skýrari og verklagið betur 
skilgreint í 55/2013 og því eðlilegt að eftirlitið með velferð dýra sé áfram á höndum Matvælastofnunar.
Annars er hætta á að tvær stofnanir og tvö ráðuneyti fari bæði með e ftirlit með sömu atriðum vafaatriði 
geta orðið á hver fari með eftirlitið og eftirfylgni. MAST og UST hafa einnig haft nokkuð samráð í málefnum 
er varða velferð villtra dýra og er væntanlega gott samstarf áfram. Hinsvegar er nauðsynlegt að skilgreina 
skýra deilingu á ábyrgð og hlutverki í lögunum.

53. gr. Um refsingar

„k. veiðimaður veldur veiðidýri tilefnislausri, óheimilli og óþarfri þjáningu eða brýtur með öðrum hætti 
gegn skyldum sínum sem veiðimanns samkvæmt lögum þessum eða hirðir vísvitandi ekki upp veiðibráð 
sína,..“

Hér skarast t.d. möguleg refsiheimild skv lögum um velferð dýra hvað varðar fyrsta liðinn, þ.e. að valda 
dýri tilefnislausri, óheimilli og óþarfa þjáningu, en lög nr. 55/2013 veita víðtækari heimildir og verkfæri 
gegn brotum. Æskilegt að það verði ákvæði sett inn sem hindra að tvær stofnanir og ráðuneyti geti verið 
með í gangi refsingar við sama broti.

„Refsing getur einnig falið í sér sviptingu veiðikorts, skotvopna- og veiðileyfis.“

Æskilegt að það væri einnig heimild í lögunum til að gera ólöglegan veiðibúnað upptækan sbr. lögum um 
velferð dýra um búnað sem getur valdið dýrum þjáningum.

54. gr. setning reglugerða

i. veiðar á ref og greiðslu kostnaðar vegna þess, sbr. 44. gr., 
j. veiðar á mink og greiðslu kostnaðar vegna þess, sbr. 47. gr.,

Sjá athugasemdir við gr 44 og 47.
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Hér þarf endilega að bæta við lið n. um meindýravarnir og veiðar á músum og rottum. Svíar hafa td sett 
slíka reglugerð sem hægt væri að horfa til.

Úr greinargerð

4. liður samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar 

Ekki er hægt að sjá að allir liðir 24. gr. uppfylli að fullu Bern sáttmálann.

5.liður samráð

„Talsverðar athugasemdir voru gerðar við það af hálfu nokkurra umsagnaraðila að lög um velferð dýra giltu 
um öll dýr, þar á meðal villta fugla og villt spendýr. Í umsögnunum komu meðal annars fram þær skoðanir 
að um velferð villtra fugla og villtra spendýra ætti frekar að fjalla í löggjöf um villt dýr og veiðar og að 
stjórnsýsla þessara mála ætti þá frekar heima hjá Umhverfisstofnun sem færi með málefni varðandi veiðar. 
Brugðist var að hluta við þessum athugasemdum með breytingum á 5., 8. og 11. gr. frumvarpsins þar sem 
felldar voru út vísanir til Matvælastofnunar og laga um velferð dýra. Ljóst er hins vegar að gildissviði laga 
um velferð dýra er ekki breytt þótt frumvarp þetta verði að lögum. Áfram er hins vegar gert ráð fyrir 
lögbundinni umsögn Matvælastofnunar í 3. mgr. 19. gr. í tengslum við föngun og hald villtra fugla og villtra 
spendýra.“

Í ljósi ofangreinds er rétt að benda á að með því að sleppa vísun til Matvælastofnunar og laga nr. 55/2013 
um velferð dýra þá mun slíkt fyrst og fremst valda óöryggi um hver fer með e ftirlit og eftirfylgni hvað 
varðar velferð dýra. Ekki er hægt að sjá annað en að eftirliti með velferð villtra dýra sé betur farið undir 
einum lögum um velferð (allra hrygg og spendýra) bæði þar sem lögin um velferð dýra eru ítarlegri og 
skýrari hvað þessi atriði varðar, þar er sérfræðiþekking á velferð, heilsu og aflífunaraðferðum, ásamt því 
að lögin veita mun fleiri verkfæri til að bregðast við brotum. Eins og þetta lagafrumvarp stendur nú er 
töluverð hætta á að mál geti verið til meðhöndlunar og jafnvel kæmu til refsingar hjá tveim stofnunum. 
Slíkt samræmist ekki góðri stjórnsýslu og best er að hafa þessi hlutverk milli stofnana skýr en efla hinsvegar 
samvinnu og upplýsingaflæði.

Virðingarfyllst,
f.h. Matvælastofnunar

Með kveðju, /  Best regards,
Þóra Jóhanna Jónasdóttir, DVM, PhD
Dýralæknirgæiudýra og dýraveiferðar/  Veterinary Officer for Pet Diseases and Animal weifare 
Dýraheiisa / Animal Health and Welfare
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