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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, nr. 55/2013 
(blóðmerahald), 15. mál (þingskjal 15 - 152. löggjafarþing).

Líflukka Dýraathvarf styður heilshugar frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, nr. 
55/2013 (blóðmerahald), 15. mál (þingskjal 15 - 152. löggjafarþing) og tekur undir greinargerð 
fylgjandi frumvarpinu.

Lengi vel hefur þessi iðnaður verið litinn hornauga af þeim fáu sem þekkt hafa til hans og þá ekki 
síður af fólki sem stundar hestamennsku. En afskaplega lítið hefur farið fyrir starfseminni, svolítið 
eins og yfir henni liggi ákveðin leynd. Starfsemin er vissulega leyfisskyld og starfsemin er háð 
reglubundnu eftirliti Matvælastofnunar en það hefur ekki mikla þýðingu fyrir dýrin.
Fram kemur í reglugerð Matvælastofnunar að ekki megi hafa komið upp alvarleg frávik vegna 
dýravelferðar á viðkomandi bæ/starfsstöð. En hvað eru alvarleg frávik, ef ekki að hengja höfuð 
meranna upp á múlnum í óþægilega og hættulega stellingu í ófullkomnum og hættulegum 
blóðtökubás, eða slá/lemja merarnar ítrekað (jafnvel með bareflum) til þess að þvinga þær inn í 
fyrrnefndan bás sem þær óttast greinilega frá fyrri reynslum af honum og því sem fram fer þar.

Líflukka Dýraathvarf harmar það dýraníð sem sést hefur á upptökum erlendra dýraverndarsamtaka að 
eigi sér stað við blóðtöku. Við teljum að þessi iðnaður sé smánarblettur á íslensku samfélagi. 
PMSG/eCG hormónið sem fæst við blóðtöku fylfullra hrossa er fyrst og fremst notað í þauleldi svína, 
til þess að gyltur gjóti sem flestum grísum með eins stuttu millibili og hægt er, í þeim tilgangi að auka 
framleiðni á svínakjöti. Blóðmerahald ógnar því bæði velferð hesta og svína.

Notuð eru þau rök með áframhaldandi blóðtöku úr merum að dýralæknar hafi eftirlit með 
starfseminni, gerð sé úttekt á aðstæðum á blóðtökustað svo sem að meta slysahættu, að blóðtökubásar 
séu traustir og rétt hannaðir, vinnubrögð séu fumlaus og nærgætin og að rétt sé staðið að sjálfri 
blóðtökunni. En það sést vel á áðurnefndum upptökum að dýralæknirinn sé engin gulltrygging fyrir að 
þessu sé framfylgt. Dýralæknir sést þar taka virkan þátt í illri meðferð meranna.

Í dag eru um 5.400 blóðmerar á Íslandi. Þær þurfa að kasta einu folaldi hver á ári og megnið af þeim 
folöldum fer beinustu leið í sláturhús. 5.400 merar sem missa folöldin sín mun fyrr en ef þær fengju 
að ala þau upp sjálfar.


