
Í lögum velferð dýra 2013 nr. 55 8. apríl, 28 grein, fyrstu málsgrein stendur: "Við eyðingu 
meindýra er óheimilt að beita aðferðum sem valda þeim óþarfa limlestingum eða kvölum. 
Tryggja skal að útrýmingarefni valdi ekki tjóni á öðrum dýrum en meindýrum." í annarri 
málsgrein stendur: "Við eyðingu á meindýrum skal að auki fara að fyrirmælum gildandi laga 
um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og lögum um hollustuhætti 
og mengunarvarnir."

Ástæða þess að ég skrifa þetta bréf er sú að hér á Íslandi færist í aukana að nota 
svokallaðar beitustöðvar til að sporna við fjölgun meindýra eins og músum og rottum. Þessar 
beitustöðvar sjást t.d. í kringum mörg fyrirtæki og við ruslatunnur heimila. Í beitustöðvarnar 
eru settir ætiskubbar sem innihalda eitrið Bromadiolone. Eitrið hefur þau áhrif að K-vítamín 
eyðist úr líkamanum sem síðan veldur því að blóðstorknun myndast ekki. Þetta ferli getur 
tekið 24 til 36 klukkustundir. Dýr sem innbyrða Bromadiolone deyja því vegna innvortis 
blæðinga sem hefjast allt að 2 dögum eftir að þau hafa innbyrt eitrið. Það getur svo tekið allt 
að 4-10 daga fyrir dýrið að drepast eins og segir á síðu söluaðila efnisins á Íslandi. Dýrinu 
blæðir því út innan frá í ferli sem tekur nánast 2 vikur. Miðað við þetta stenst þessi aðferð 
ekki lög um verndun dýra þar sem kveðið er á um að beita aðferðum sem valda ekki óþarfa 
kvölum.

Þá á eftir að ræða hliðarverkanir efnissins. Á meðan þetta viku ferli á sér stað getur hvert dýr 
farið margar ferðir inn í beitustöðvarnar og étið af eitrinu. Þurfa reyndar að fara a.m.k. tvisvar 
sinnum inn ef marka má upplýsingar frá söluaðila. Þetta gerir það að verkum að dýrið getur 
verið búið að innbyrða margfalt það magn sem nægir til að drepa það. Með þessu eru önnur 
dýr sem nærast/veiða þetta dýr komin í ákveðna hættu af því að verða fyrir áhrifum eitursins. 
Á varúðarmiða sem fylgir eitrinu stendur: ENVIRONMENTAL HAZARDS This product is 
extremely toxic to fish, birds and other wildlife. Dogs and predatory and scavenging 
mammals and birds might be poisoned if they feed upon animals that have eaten this bait. 
Hér á Íslandi á þetta sérstaklega við um gæludýr eins og hunda og ketti en ekki síður villtra 
dýrastofna. Í útjarðri borgar og bæja, og við sumarbústaði gæti þetta átt sérstaklega við þar 
sem er meira verið að eitra fyrir hagamúsinni en rottum. Þá eru sem dæmi friðaðar 
dýrategundir eins og, smyrlar, fálkar, hrafnar og refir í hættu á eituráhrifum þar sem mýs eru 
hluti af fæðu þeirra. Branduglur eru í sérstakri hættu þar sem hagamýs er aðalfæða hennar. 
Rannsóknir á eitrinu hafa sýnt að eftir því sem innbyrt er meira af því, þeim mun lengur tekur 
líkamann að brjóta það niður. Þetta þýðir að Bromadiolone innbyrt í litlum skömmtum, í lengri 
tíma, getur valdi dauða þess sem étur dýr sem hefur innbyrt eitrið. Af þessum sökum er ekki 
hægt að tryggja það að útrýmingarefnið valdi ekki tjóni á öðrum dýrum en meindýrum eins 
og kveður á um í lögunum.

Ég tel að með notkun þessa eiturs sé verið að brjóta 28 grein í lögum um velferð dýra 2013 nr. 

55 8. apríl. Ég vil því biðja um að erindi m itt verði tekið til um fjöllunar í viðeigandi nefnd og fái það 

ferli sem þarf til að breyta aðferðum  sem notaðar eru til að sporna við fjölgun m eindýra á Íslandi í 

sam ræ m i við lög.
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