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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um dýravelferð Velferð dýra (bann við 
blóðmerahaldi)

15. mál, lagafrumvarp 152. löggjafarþing 2021-2022.

Frumvarpið er endurflutt, sjá 543. mál á 151. þingi - velferð dýra.

Ég undirrituð mæli eindregið með samþykki þessa frumvarps um bann við blóðmerahaldi. Undirrituð 
lýsir yfir þungum áhyggjum af því dýraníði sem var gert opinbert eftir að myndband frá 
dýraverndarsamtökunum AWT/TBS var birt og fjallað hefur verið um í fréttum um blóðmerahald á 
Íslandi. Í nýjasta Bændablaði (kom út 13.janúar 2022) eru einnig nokkrar greinar um þennan búskap.

Ljóst er að þótt þetta myndband sýni ef til verstu myndir þessa búskapar eru sömu aðferðir viðhafðar við 
blóðtökuna alls staðar. Hryssur eru reknar í réttir, folöldin skilin frá þeim, þær verða strax fyrir stressi, 
síðan er þær stungnar, staðdeyfðar á stungustað, folöldin skilin frá þeim að meðan þær eru bundnar og 
hausinn nánast hengdur upp í þann tíma sem þetta tekur, frá 5 mín. til 15 mín, eftir því hver segir frá og 
hve mikið hryssan barðist um þar til hún gafst upp. Því þær gefast upp, það er eðli flóttadýra eins og hesta 
að hætta að brjótast um. Þetta er endurtekið allt að 8 sinnum yfir sumarið. Hvernig skyldu æðarnar á 
hálsinum líta út eftir þann tíma? Hefur það verið skoðað? Hefur járnbúskapur eða önnur nauðsynleg 
uppbyggingarefni fyrir mjólkandi og fylfulla hryssu verið skoðað? Já erlendis og þar er þessi meðferð 
bönnuð! Helstu viðskiptalönd okkar innan Evrópu hafa bannað þessa blóðtöku en virðast hins vegar leyfa 
notkun hormónsins í búfjárrækt...ennþá. Mikill tvískinningur er þar á ferð.

Hver er svo tilgangurinn? Jú að selja blóð til útlanda í lyf til að auka frjósemi húsdýra, aðalllega svína. 
Það sem síðan er framleitt ódýrara en íslenskt svínakjöt vegna þess að ekki gilda eins strangar reglur um 
aðbúnað og hér á landi. Fyrirtæki sem kaupa blóðið frá Ísteka eru í löndum sem sjálf banna blóðtöku úr 
hryssum! Þau sömu fyrirtæki senda nú inn umsagnir til Alþingis til að styðja sitt mál um að frumvarpið 
verði fellt.

PMSG (eCG) er hægt að framleiða án þjáninga dýra. Evrópuþingið hefur nú þegar lýst yfir andstöðu við 
viðskipti með PMSG með miklum meirihluta atkvæða. Aðalnotkun efnisins er í verksmiðjubúskap 
erlendis einkum í svínarækt. Málið hefur nú verið fært til umfjöllunar hjá Evrópuráðinu. Ein ástæða fyrir 
því er að kemísk efni sem hafa sömu áhrif og PMSG eru nú þegar fáanleg og í stöðugri þróun. Þau rök 
sem France Genétique Elevage leggur fram í sinni umsögn að Íslendingar þurfa að halda áfram að búa til 
PMSG (eCG) því ekki sé hægt að framleiða nóg i Frakklandi fyrir frönsk verksmiðjubú eru sláandi enda 
er blóðmerabúskapur bannaður í því landi. Hér er verið að úthýsa dýraníði til annarra landa til að hagnast 
á í eigin landi. Íslensk svínabú nota ekki eCG og þetta ódýra erlenda svínakjöt kemur á endanum aftur á 
íslenskan markað í beinu samkeppni við kjöt sem er framleitt á Íslandi án hjálpar frá þessum efnum. 
Sannleikurinn virðist vera sá að eCG sem framleitt er með dýraníði á Íslandi er ódýrara en kemisk efni 
sem hafa sömu áhrif.

MAST hefur nú fært málið um það dýraníð sem sést í myndbandi AWT/TBS dýraverndunarsamtaka til 
lögreglu. En málið er mun stærra en einstök atrið sem sjást í því myndbandi. Blóðtakan og hvernig hún er 



framkvæmd er tilefni til verulegrar gagnrýni og stenst ekki lög um dýravelferð. Samtök þessi, sem sumir 
hafa kennt við öfga eða jafnvel hryðjuverk eru vel virt og starfa í samvinnu við lögreglu í t.d. Þýskalandi.

Ísteka hefur ekki birt neinar rannsóknir sem sýna að heilbrigði fylfullra hryssna í blóðtökuferli sé tryggt. 
Engar heimildir um hvernig þessar hryssur halda heilsu, í flestum ef ekki öllum tilfellum eru þær á 
útigangi. Látið er sem að fá hross á Íslandi hafi það betra en þessar hryssur. Það þyrfti að sanna slíkar 
fullyrðingar með rannsóknum og athugunum.

Erlendis er íslenski hesturinn í hávegum hafður, elskaður og dáður. Fjöldi ferðamanna kemur árlega til 
landsins til að dásama hann, fara í hestaferðir, kaupa hesta, og margir koma aftur og aftur vegna íslenska 
hestsins. Það fólk hefur hrokkið við og veltir fyrir sér hvað hægt sé að gera. Flestar þjóðir banna þessa 
blóðtöku. En ekki við? Teljum við okkur til siðmenntaðrar þjóða? Já svo er víst. En þá þurfum við sýna 
það í verki og banna blóðtöku úr fylfullum hryssum á Íslandi.

Heimildir:

Barla Barandun, Prof Dr med vet Ewald Isenbugel, Veterinarmedizinische und dem Tierschutz dienliche 
Informationen uber die individuelle Gesamtblutmenge des Islandpferdes, die Menge des 
abgenommenen Blutes und die möglichen Folgen fur trachtige Stuten (2021).í þýðingu: 
https://www.frettabladid.is/skodun/alitsgerd-um-heildarblodmagn-islenskahestsins-magn-og-tidni-  
blodtoku-og-moguleg-ahrif-hennar-a-fylfullar-hryssur-ut-fra

Höfundar:

Barla Barandun

Dýralæknir með sérhafingu í hestalækningum. Barla Barandun hefur unnið

fimm meistaratitla á Evrópumótum íslenska hestsins og verið ræktandi í

jföldamörg ár. Hún staifaði sem kynbóta- og hestaíþróttadómari um árabil og

aukþess var hún formaður kynbótadeildar Íslandshestajélagssins í Sviss íyfir

20 ár. Enn fremur tók hún virkan þátt í uppbyggingu WorldFengs, rafrænni

ættbók íslenska hestsins.

Prof. Dr. med. vet. Ewald Isenbugel

Stofnfélagi, fyrsti formaður og heiðursfélagi FEIF (Aiþjóðleg samtök íslenska

hestsins) og handhafi heiðursmerkis Búnaðarfélags Íslands (nú Bændasamtök

Íslands) og hinnar Íslensku Fálkaorðu.

Isenbugel erprófessor emeritus við dýralæknadeild háskólans í Zurich og var

yfirdýralæknir við dýragarðinn Zoo Zurich í 40 ár.

Höfundar eru óháðir dýralæknar og ekki talsmenn A WF/TSB Samtakanna.
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