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Hef hér skrif, sem ég hef hugsað mér að setja fram lengi.
Hér hef ég verið bóndi, á Lágafelli, 861 Hvolsvelli frá árinu 2001.
Uppalin að miklu leyti af Móður Afa og -ömmu á Ketilsstöðum, Hörðudal, Dalasýslu.
Ég er ákaflega ósátt við umræðu þá sem fór af stað eftir að myndband af Blóðmerabúskap, sem 
sagt er lýsandi fyrir starfsemina, fór í umferð. Veit til þess að af stöðugum árásum á ákveðna 
aðila vegna þessa myndband, eru heilsumörk fólks farin að gefa sig og ósátt við að enginn grípur 
inn í.

Ég tel mig því nokkuð vanan sveitamann, þó ekki hafi ég getað titlað mig bónda fyrr en 2001. 
Útskrifaður Búfræðingur frá Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri með landnýtingu og 
Hrossarækt sem aðalfag og hef setið mýmörg námskeið sem að hafa styrkt mig í mínum búskap; 
mörg hver hafa verið byggð á þeim forsendum að nálgast íslenska hestinn á náttúrulega vegu - 
enda hef ég alin upp af Afa mínum, bakgrunn í því að verðlauna dýrin fyrst og fá þau til að lifa 
með mér í ást og virðingu, frekar en að þurfa að neyða þau til samstarfs. Náttúrulegar leiðir, eru 
meðal annars byggðar á verðlaunagjöfum - í stað afurðanna - í mjaltabásinn koma kýrnar okkar 
til að fá sín verðlaun = kjarnfóðrið og í blóðtökubásinn koma okkar merar eftir brauði og með 
aðferðum sem lærðar eru eftir Natural horsemenship / Af frjálsum vilja.

Það að fá ásakanir um dýraníð, vegna þess að ég sé að reka hluta búsins míns á Blóðmerabúskap, 
- er hrein og klár - siðleysi í mínum huga - fólks sem hefur ekki hugmynd um hvað það er að 
segja, og hefur enga hugmynd um hvað það þarf til að tryggja dýrum farborða og sjá um að 
þeirra líf sé í sem bestu skilyrðum, - þannig að þau hafi það sem allra best. Siðleysið, hefur verið 
matað af fólki sem kemur alla leið til landsins til að mynda myndefni sem má á alla vegu 
gagnrýna, því það á sér enga stoð í raunveruleikanum. Allir geta klippt til myndefni, með þessum 
hætti og gert söguna að allt annarri en þeirri sem þau segja með sinni framsetningu. Ég lýsi hér 
yfir að ég tel þetta #heimildarmyndband, falsað og það sé þegar rýnt er í það, fátt sem minnir á 
það starf sem í raun og sanni fer fram við blóðtökur. Þarna eru sömu merarnar, líklega í 
einhverjum vanda - aftur og aftur og sett fram eins og þetta sé einn langur vinnudagur með 
margar merar.

Ég er ekki frekar en aðrir hestamenn alsaklaus af allavega skyndilausnum í erfiðum aðstæðum í 
búrekstri mínum, - en við höfum reynt að haga því svo til hér að dýrin okkar lendi ekki í þannig 
aðstæðum að þau geti farið sér að voða. Merar, hjá okkur eins og hjá öllum öðrum hestamönnum 
eru lifandi dýr, og þau koma sér í allavega vanda sem verður að leysa, svo þær fari sér ekki 
frekar að voða. Þær, hins vegar - eru yfirleitt að hámarki 10 mínútur kannski 15 í básnum og svo 
farnar. En búrekstur okkar, eins og annarra bænda byggir á hámarks afköstum. Reksturinn miðar 
ávallt að því að fá innkomu fyrir uppihaldi dýranna og laun í okkar vasa - ef afkoman er léleg, 
gildir sama lögmál hér og hjá öðrum bændum - að skera niður og það gildir um alla þætti í 
búrekstri okkar. Blóðmerarnar nota folöldin að mestu til að kaupa um sig öruggar girðingar og 



blóðið til að kaupa í sig heyið og borga launin af uppihaldinu allt árið. Afkoman á býlinu byggir 
á því að fá inn fyrir því sem lagt er út, ef að einn liður liðast í sundur, þá þarf að gera breytingar.

Mikil verðmæti eru falin í íslenska hestinum, sem upprunnin er alla leið frá Mongólíu, ef tilgátan 
um hvaðan þessi sterki hestur kom upprunalega. Hann fluttist hingað með Landnámsmönnum á 
1 l.öld og hefur lifað í einangrun meira og minna alla tíð. Sé það trúin, þá hefur sú staðreynd gert 
þennan harðgerða og duglega hest að öllu því sem hann er í dag: Íslenski hesturinn er um margt 
sérstakur og eiginleikar hans til allavega verkefna í gegnum harðindi, eldgos og misjafnan 
aðbúnað einstakir. Náttúruval hefur séð til þess að hæfustu einstaklingarnir lifa og viðhalda 
kostum hrossana og þetta get ég staðfest hér í okkar hrossum.

Hér eru á Lágafelli, nefnilega 2 stóð - stóðið sem að gefur Blóð og er blóðmerar hópurinn og 
stóðið sem við höfum haldið fyrir vini og kunningja og vetur, sumar, vor og haust - kemur það 
fyrir að eitt og eitt hross lendir í vanda, vegna allavega náttúrulegra aðstæðna og óvæntra 
hrossasjúkdóma en takið eftir - nær aldrei okkar hross.

Síðan ég tók við búi á Lágafelli 2001, hef ég ár eftir ár tekið eftir að mín hross standa af sér 
allavega veður og vinda og veikindi á meðan annarra hross, eiga það til - að manni finnst - að 
legg’ast afvelta - bara til að liggja þarna. Sum hafa drepist af óútskýrðum orsökum, og þó - 
hrossin séu á sama heyi og sömu gjöf. Mín trú er að okkar hross, hafi það bara betur og séu 
líffræðilega sterkari eftir áralanga vinnu við það að gefa blóð og hryssurnar hér eru sérvaldar, til 
ásetnings með þetta að markmiði að nýtast sem blóðmerar. Folöldin valin undan bestu merunum, 
stóðið er orðið blóðstóð.

Mér virðist að staðan hér sé sú að hryssustofninn verði aflagður ef að blóðhlutinn fellur út í 
okkar rekstri, því það verður ekki grundvöllur fyrir stóðinu - þegar að innkoma af því verður 
skert. Það trúi ég að eigi við um fleiri býli/bændur. Því miður.

Í allri minni tíð sem bóndi, hef ég haft það að leiðarljósi að gera betur en vel við þau húsdýr sem 
við höfum undir höndum. Svo hefur verið alla mína hunds og kattar tíð, að dýr hafa búið í hjarta 
mínu og huga og ég hef aldrei ekki búið með fjórfætlinga/tvífætling og dýr með ugga og sporð. 
Tel mig vera nokkuð færa eftir áralanga reynslu í húsdýra og gæludýrahaldi að hafa dýr og hef 
hag þeirra ávallt fyrir brjósti og er örugglega konan sem fyrst mætir á dýralæknastofuna til að 
leita ráða ef eitthvað út af ber.

Dýrin ganga hér fyrir öllu, alltaf - enda veit ég að heilsa þeirra skiptir máli, sérstaklega ef fólk 
býr búskap og ætlar sér að fá afurðir; lifandi sölu eða slátur, - sem gefa í hönd fyrir býlið. Það 
verður að vanda sig, ef maður ætlar að lifa búskap en hérlendis eru skilyrði þannig að bændur 
verða að reiða sig á fjárstuðning frá ríkinu, til að rekstur búsins gangi. - 
Þannig eru bara staðreyndirnar.



15 milljarðir rúmlega styrkja í íslenskan landbúnað, segir á vef Stjórnarráðsins og þeim 
Milljörðum er deilt á milli; alifuglaræktenda, eggjaframleiðenda, garðyrkjubænda, 

geitfjárræktenda, hrossaræktenda, jarðrækt, loðdýrarækt, skógar framleiðanda, 
svínabænda, æðarræktenda, og auðvitað eru stærstu búgreinarnar styrktar mest 

sauðfjárræktin um rétt rúmlega 5.milljarða, nautgriparæktin um rúmlega 6.5 milljarða. 
Það skal tekið fram að innan hrossaræktarinnar; eru Blóðbændur, í nýlega stofnuðum hópi 

bænda - styrklausir.

Okkar merar, vinna fyrir veru sinni hér með því að gefa okkur bæði folald og blóð og fyrir það 
kaupum við fyrir þær heyin og sjáum svo um að hagarnir þeirra eru girtir og að þær séu undir 
eftirliti eins og kröfur Ísteka gera ráð fyrir. Mín skoðun er sú að flestir bændur, ættu að ganga í 
þetta kerfi sem Ísteka hefur lagt upp með til að halda utan um starfið með merar búskapinn. 
Eftirlitið gerir það að verkum að hér fá hrossin reglulegt eftirlit MAST og Ísteka, - hrossin eru 
rekin til og frá í haga, og þau eru í stöðugum samskiptum við mannin á meðan á ormalyf g’öfum, 
hófa heilsu og folalda eftirliti / graðhesta komum og brottförum stendur. Folöld eru skoðuð; sum 
seld og önnur send í slátur; folaldakjöt hefur verið selt hér Beint frá býli og engum hefur dulist 
hver starfsemi okkar er hér með Hryssurnar, því ég hef verið mjög opin með þá umræðu og 
útskýringar.

Ég segi þetta því ég ætla að leyfa mér hér að veifa framan í lesendur þeirri staðreynd, að ef við 
horfum í það grimmt - og af alvöru - þá verður fólk að skilja að ÖLL DÝR sem eru haldin í 
íslenskum landbúnaði - eru húsdýr - þ.e.a.s háð manninum um lífsviðurværi sitt. Án afskipta 
mannanna væru þessi dýr í fyrsta lagi ekki á Íslandi, í öðru lagi geta þau ekki án afskipta manna 
lifað hér svo vel sé. Veðráttan og náttúran er þeirra helsti óvinur en náttúrulega eiga þau enga 
óvini, nema manninn. Maðurinn, hérlendis - Bóndinn - hinsvegar, hefur sitt lífsviðurværi af því 
að annast skepnur; þær eigi ánægjulega lífdaga frá fæðingu til þess dags að þau fá framhaldslíf í 
höndum annarra eigenda eða þeim er slátrað.

Maðurinn, er hér mikilvægur hlekkur í þeirra lífskeðju svo að lifi vetur, sumar, vor og haust; alla 
daga ársins og gerir það á þeim forsendum að hann sjálfur hafi ánægju af eða sem algilt er um 
bóndann - en hann verður reglulega að velja lifendur og dauða og tilgang síns húsdýrahalds; svo 
að hann sjálfur dragi fram lífið - það að trygg’a að dýrin lifi við ákjósanlegustu lífsskilyrði; frá 
fæðingu og - svo að - við lífsölu, eða förgun, þá séu dýrin þannig haldin að bóndinn hafi eitthvað 
úr lífsviðurværi sínu. Annað er í raun dýraníðið, það að líta ekki eftir dýrunum og tryggja að þau 
lifi þannig lífi að þau komist sem best af í íslensku veðri/náttúru.

Íslenski hesturinn hefur verið notaður til flutninga, jarðyrkju, póstburðar landið þvert og 
endilangt, þjónað manninum við atvinnu hans; tómstundir og viðskipti. Hann hefur lifað í móður 
náttúru í árþúsundir - aðlagað sig að landi og mönnum og er sterkur, kjarkaður og þolmikill.



Blóðtaka, er ein af notum íslenska hestsins, því hann þykir einstaklega hentugur - til blóð 
dráttarins - verandi í hreinni náttúru og vegna geðslags og gerðar.
Í leit minni um upplýsingar um íslenskan landbúnað; komst ég að því að til eru Hagtölur um hve 
margir starfa á landsvísu við Landbúnað einhvers konar og samkvæmt tölunum eru þetta um 
3.900 manns, í 368.792 manna samfélagi og að skráð lögbýli á Íslandi, eru rúmlega 6.700 - en 
með skráða ábúð þar sem býr einhver í heimili 3.350 manns.

Ég fór í leit að upplýsingum á vef Hagstofu Íslands (14.01.22 Vefsíða Hagstofu Íslands) og fann 
það út að í vörslu manna hérlendis búa; 80.643 naut gripir, 401.022 ær/sauðfé, 58.466 hross, 
1621 geitur, 3063 svín, 12.903 minkar, 80 kanínur, engar tölur voru um fiðurfénað og enginn 
refur er lengur í höndum bænda. Í tölunum sá ég að hérlendis er hrossastofninum skipt upp í; 
16.485 hesta - sem eru 4v og eldri. 27.636 hryssur sem eru 4 v og eldri, veturgömul tryppi til 3 
vetra eru 10.843 og ásett folöld 3.492.

Landbúnaður er af einni mikilvægustu atvinnugrein landsins, tryggir bæði fæðu - og 
matvælaöryggi þjóðarinnar. Þá er hann að auki uppistaða í lífsviðurværi og atvinnu í dreifbýli og 
oftar en ekki grunnur að ýmis konar þjónustu og nýsköpun, en á vef Stjórnarráðsins segir að eitt 
megin markmið íslensks landbúnaðar sé að stuðla að framförum í búvöruframleiðslu og 
skipulögðu kynbótastarf, svo landbúnaður verði samkeppnishæfari. Í Búvörulögum 99/1993 sem 
nýlega hafa verið uppfærð, segir auk þess tilgangur laganna sé að stuðla að framförum og 
aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur.

Heildar framleiðsluvirði landbúnaðarins árið 2019 er gefið upp í Hagtölum, 63,2 milljarðar króna 
og þar eru 43,2 milljarðar - gefnir upp sem virði afurða sem framleidd eru af búfjárræktinni 
hérlendis. Alls voru 2.320 hross skráð í hagtölurnar sem útflutningsvara af landbúnaði árið 2020; 
þar eru Þjóðverjar, Svíar og Danmörk stærstir kaupenda. Árið 2021 voru þau samtals 3321.

Hvers vegna ég er að leita allra þessara upplýsinga? Ja, hugur minn er hjá bændum sem að tóku á 
sig skellinn af því að ólöglega fengið myndefni sem “Svissnesku” dýraverndarsamtökin 
AWF/TSB og birtust í opinberu opnu vídeói á youtube 19.nóvember 2021 - en þar er myndefni af 
blóðtöku, sem ég meðal annars stunda sem Blóð Bóndi - myndefni sem sett er fram í belg og 
biðu í 20 mínútna myndband, sem þó er fullyrt að hafi verið safnað á 2 árum og gögnin séu fersk 
frá því nú í haust árið 2021 - og lýsir glundroða og tryllingi sem á að vera við slíka blóðtöku - 
sem ég, ef ítrekað lýst að ég kannist ekki við. Samt er ég og mínir menn, dýralæknirinn okkar og 
börn í mynd og greinilegt hverjir eru á ferð - þó illa sé blörrað og reynt að telja áhorfendum trú 
að það sé verið að vinna að þessari mynd af heimild og vandvirkni.

Verkefni bóndans eru mörg og búrekstur á hverju býli eins einstaklingsbundinn og bændurnir 
sem búin reka. Sumir bændur búa með hross, ekki allir en það eru líka margir hrossaeigendur - 
landlausir áhugamenn í hestamennsku, sem finnst gott að eiga hross og nýta sér til



dægrastyttingar og gleði en eru öðrum háðir um bæði húsnæði á notkunartíma og landskika yfir 
sumartímann, svo ekki sé talað um aðföng, sbr hey í gripinn. Fullyrða má að allir sem halda hesta 
heillast af fegurð þeirra, gáfum og njóta þess að halda þá. Það vilja allir gera sitt besta í sinni 
hrossaeign.

Fjöldi hrossa hérlendis hefur sveiflast til í áranna rás segir á vef Hagstofunnar frá 3ja júlí, 2018. 
Árið 1918 voru hérlendis um 53.000 hross. Hundrað árum síðar, árið 2017 - voru hrossin um 
67.000 en flest voru þau árið 1996, þá um 80.000. Í gögnunum nú finnast 58.466 hross.
Eign margra bænda í hrossum, tengist beint því að eiga hross til að rekstur býlisins gefi af sér. 
Hérlendis eru þó nokkuð margir bændur, sem halda svokölluð KJÖTSTÓÐ, þ.e.a.s þeir setja á 
ákveðinn fjölda af hrossum til að eiga folöld til að setja í sláturhús.

Það eru ekki allir hrossaeigendur, fólkið á mölinni, sem að fer í fínu fötin í hesthúsið til að ríða út 
og taka þátt í keppnum á hringvelli og sýna listir sínar í reiðhöllinni. Slíkt er hins vegar 
atvinnugrein, í sjálfu sér - eins og kjöt stóðrekstur er atvinnugrein, já, og eða líka blóð merar 
rekstur á býli. Verðmæti hrossa á býli, má meta út frá ólíkum forsendum; áætla má að 
heildarverðmæti hvers hross í hefðbundnu hrossastóði í núvirði sé í kringum 100.000 kr, og 
miðað við stofninn stærstan 1996, þá er hér um að ræða 8.milljarða. Hagsmunaaðilar sem áhrif 
hafa á stofninn eru ræktendur hrossa, yfirleitt bændur - knapar og áhorfendur og flutningsaðilar - 
margir hverjir líka ræktendur og sumir bændur. Að auki hafa kaupendur áhrif.

Verkefni á sviði Atvinnuvega og nefnda hennar, heyra undir gildandi fjármálaáætlun ríkisins eins 
og blóð - peningur í blóðmerar búskap er eyrnamerktur í fjárhagsáætlun bænda. Bændur hafa 
einnig gert áætlun um afkomu sína í gildandi samningum sínum um sinn búrekstur. Nákvæmlega 
eins og ríkið hefur gert ráð fyrir innkomu af þessum rekstri í ríkiskassann, gera bændur ráð fyrir 
því að árlega komi inn blóð peningur til að nýta í rekstrinum. Þeir bændur sem titla sig blóð 
bændur, eins og ég viðurkenni fúslega að ég er, - eru ekki að þessu í illsku eða illvirkni við dýrin, 
það er alveg ljóst. Heldur af vilja til að trygg’a afurðina á markaðinn, sem líklega er eins og segir 
á vef Ísteka, sú hreinasta sem fæst á heimsvísu enda eru hrossin okkar haldin á stóru landsvæði 
og dekruð eins og hægt er til að auðvelda þeim lífið og gera þau samt ekki yfirgengilega frek og 
vitlaus. Blóð merar, hafa aldrei og munu hér aldrei vera eitthvað launungamál - um þetta hef ég 
talað hreinskilningslega í öll þessi ár.

Sum okkar hross eru tamin undir hnakk - önnur fá aðeins tamningu til þessa verks að vera 
blóðmerar. Við setjum varla á geldinga&hesta en merar í nær öllum tilfellum, það er vegna þess 
að mér sjálfri, hefur nær alla tíð líkað betur við það að eiga og halda merar og það er vegna þess 
að ef tamning til reiðhesta takast ekki þá enda þær í blóðstóði. Folaldaárið eru öll folöld valin frá 
sem eiga mæður sem klikka í tamningu/blóði - því við leggjum áherslu á geðslagið og ganglagið 
og stærðina fyrst áður en við veljum okkur ásetninginn og á meðan þau vaxa úr grasi; þá eru þau 



minnt á þá staðreynd að einu sinni voru þau látin renna í gegnum rennurnar með blóðmerunum 
og valin af geðprýði - til ásetnings.

Í grein í DV frá 25.nóvember 2021 - segir að velta líftækm fyrirtækisins Ísteka, hafi árið 2020 
náð 1.700.000 og hagnaður fyrirtækisins verið rétt tæplega 600 milljónum og að fyrirtækið hafi 
fimm faldað rekstur sinn á örfáum árum, en það var árið 2015 í 197 milljón króna hagnaði. 
Fyrirtækið er með framleiðslu á PMSG hormóni sem safnað er úr blóði stóðmera, sem komnar 
eru af stað í næstu fyljun - en hormónið myndast á degi 40 til 60 eftir fyljun og söfnun blóðs 
hefst að jafnaði um Verslunarmannahelgi og stendur yfir í 10 vikur með öllum undirbúningi / og 
því starfi sem að fer fram í kringum blóð tímabilið.

Ísteka er fimmta stærsta fyrirtækið á heimsvísu til að sinna þessu verkefni að framleiða hormóna 
lyf PMSG úr blóði. Þeir eins og blóðbændur eru undir ströngu eftirliti; MAST og dýralækna, sem 
og að Lyfjastofnun kemur inn í þeirra starfsemi. Framleiðsla þeirra - sem að nýtist til að trygg’a 
frjósemi gyltna, eins og marg hefur verið nefnt en það er ekki nægilega rætt að lyfið er að auki 
notað í hvers kyns frjósemis verkefni - meðal spendýra í heiminum.
Hvers kyns spendýr, þurfa og geta nýtt sér PSMG. Allt frá konum sem þurfa aðstoð vegna 
frjósemi / p-pillur þeirra, til dýra í útrýmingarhættu og þarf að tryggja afkomu þeirra svo stofninn 
deyi ekki út. Nautgripir, sauðfé, aðrar hryssur - njóta afurðarinnar - sérstaklega þegar að aðstoða 
þarf vegna frjósemi, svona mætti lengi telja (sjá Ísteka, á vefnum/ Arnþór Gunnlaugsson).

Íslenski hesturinn er borinn og uppalinn á Íslandi, segir í kynningu Íslandsstofu á hestinum. 
Sérlega frjáls og kjarkaður. Helstu afurðir af honum eru kaplamjólk (sem mér er reyndar ekki 
kunnugt um að sé lengur á markaði), skinn, húðir, folöld - en hvergi minnst á blóð sölu eða kjöt. 
Að auki eru úr hári gerðir nytjahlutir, beinum, húð og hári. Stærstu viðburðir til 
markaðssetningar á íslenska hestinum eru á Landsmóti íslenska hestsins (nú í ár á Hellu) og 
Heimsmeistaramót sem haldin eru vítt og breytt erlendis. Markaðsstarf, er nauðsynlegt öllum 
sem standa í atvinnurekstri og það á við blóðbændur líka. Þöggun hefur verið að ósk Ísteka, um 
starfsemi þeirra og kaup að blóði frá blóð bændum. Sérstaklega núna síðustu 2 árin, þar sem að 
þessi samtök sem tóku og birtu myndir af starfi blóð bænda með eigin túlkun, hafa haft í 
hótunum um að stöðva þessa starfsemi með öllum ráðum. Síðustu tvö ár, hafa blóðbændur - 
fullyrði ég, því lagað aðstöðu sína og vinnubrögð mjög og gert svo úr verki að svona 
myndbirtingar áttu alls ekki að geta komið fram.

En aftur að markaðsgerð; en slíkt er nefnilega kerfisbundin leið til að ná tilsettum markmiðum og 
fyrirfram unnið eftir skilgreindum lögmálum svo hægt sé að ná athygli markaðarins - 
(markaðsfræði bækur allar, uppfullar af einmitt þessum kerfisbundnu leiðbeiningum; Kotler 
einna bestur í fræðinni) en þetta ágæta myndband - einmitt tikkar í flest boxin hvað 
markaðsfræðina ræðir. Til að ná athygli, og til að láta í sér heyra - er best að byggja kerfið þannig 
upp að skapa wow og það mega þau eiga AWF/TSB að þau kunna sannarlega þessa tækni. -



Sé rýnt í þeirra heimasíður, sjá á netinu - þá má sjá að þeirra aðal markmið í heiminum er að 
frelsa hvað flest dýr - sem örlagana bíða. Bændur, eru eltir með sláturgripi niður alla Evrópu - 
þau sitja um býli ytra, þar sem að kálfar eru sagðir slytnir frá mæðrunum - og fleira í þeim dúr. 
Íslendingar, bændur, hafa fengið sinn skerf af slíkum öfgum - sbr. Mótmæli við sláturhúsið á 
Selfossi fyrir 2 árum, þar sem að stóðu fyrir framan Sláturhús Suðurlands - aðilar og mótmæltu í 
sauðfjár sláturtíma. Í réttum uppi á Skeiðum stóðu aðilar og mótmæltu hártogunum á sauðfénu 
sem bændur röguðu í réttunum. Fyrir mér er þetta því orðið spurning um, hvað 
Atvinnuveganefnd ætlar sér að gera með heila starfsgrein, og mörg fyrirtæki - í orðræðu, sem 
vaknar út af myndbandi sem kallað er #heimildarmynd.

Myndefnið allt fengið ólöglega, og klippt saman til að lýsa einhverjum hroða sem bara getur 
engan veginn átt sér stoð í starfsemi blóðbóndans. Þetta verður að rannsaka betur og meta, og ég 
- sem búin er að gera ráð fyrir tekjum af þessari starfsemi hér - geri ráð fyrir að þið, sem í 
atvinnuveganefnd sitjið - veltið upp þeirri staðreynd að ef þessi starfsemi leggst af - þá 
væntanlega munu samtökin - byggja á hefð í slíkum málum / þarna hafi þau náð árangri og lagt 
af heila starfsgrein. Leiða má að líkum að næst muni þau þá reyna að koma af lambaslátrun, eða 
jafnvel - réttunum sem hefð er fyrir á haustin á meðal bænda. Svona má lengi telja - mikið rætt 
um kjúklinga og eggjabændur og svín í umræðunni um blóð merar. Verður þar næsta högg í raðir 
bænda?

Höfundur;
Sæunn, Lágafelli



Statement, 25 November 2021

Statement due to news of blood mares

From the Lágafell farm that is being involved, without cause, 
in tragic news of animal abuse in an article.

Earlier this week, news appeared from animal protection associations regarding blood 
extraction from foal mares on Icelandic farms, in which allegations were made that abusive 
blood extraction was common practice on those Icelandic farms that sell blood from their 
mares. We wholeheartedly support that the pictures shown with the news arouse disgust, 
and the question arises whether this is actually the case with other farmers in this branch of 
activity.

At the farm of Lágafell in the eastern Landeyjar, the rearing of horses has taken place since 
1985, some of which have been used for blood extraction. The present occupants of the farm 
took it over in 2001 and have had up to 80 mares for blood extraction. Today, there are 48 
mares being used for blood extraction. It needs to be especially emphasised that Lágafell is 
neither farm no. 6 nor no. 38, from which most of the pictures come.

There seems to be great misunderstanding about how blood extraction takes place on the 
majority of the farms in this branch of activity. It is quite clear that most farmers take good 
care to treat mares with care and respect. At Lágafell, blood extraction from mares takes place 
over a 10-week period each year, normally around August. Outside this period, the horses 
graze outdoors in an area of about 350 hectares. Of course, the horses are taken care of year- 
round so as to ensure that they are healthy and want for nothing. The average mare on our 
farm yields five litres a week for five weeks.

Before blood extraction takes place, the mares’ blood is tested by Ísteka/veterinarians. If their 
blood and general health is in order, blood is extracted from mares that show a response. 
Those not responding are tested again a week later. Those showing the hormone in place 
have blood extracted. The mares are locally anesthetised at the place of extraction by a 
veterinarian before blood is extracted. Efforts are made to ensure that the extraction causes 
as little stress as possible, and the occupants at Lágafell have prepared and tamed the animals 
for the extraction. The foals accompany the mares through specially constructed channels 
towards the place of blood extraction so as to reduce stress, both for the mares and the foals.

In the corral, it is ensured that the horses can harm neither themselves nor others. When the 
animals are herded into a corral and the channels, tools such as 150 cm. plastic pipes are used 
to direct the animals in the right direction. The animals are certainly poked with the tools but 
never knowingly hit or hurt in any other manner. The channels and stalls are kept small to 
reduce stress so that the animals cannot turn around and hurt themselves. The stall is closed 
in the front, and as the mare comes into the stall, it is closed from the behind with two pipes 
so that they cannot back out of the stall and end up below or above the pipes and harnesses 
and hurt themselves. The ropes above them act like suspenders for their protection. If a mare
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rears up, it can tear out the needle. The ropes and other equipment are therefore intended 
to protect them from unnecessary accidents and to provide security. At Lágafell, there is 
always someone at each stall to monitor and calm the mares during blood extraction. There 
is always a veterinarian at the site to ensure security and good treatment, instructing people 
at the corral. We get an annual inspector to monitor the physique, general health and the 
hoofs of the horses, as well as their grazing land. The foals are raised to follow their mares 
into the stalls and through the channels, to calm down and know the environment and the 
men, and they are generally tamed by the end of the period.

There is always a veterinarian at the site to ensure security and good treatment, instructing 
people at the corral. We get an annual inspector to monitor the physique, general health, and 
the hoofs of the horses, as well as their grazing land. The foals are raised to follow their mares 
into the stalls and through the channels, to calm down and know the environment and the 
men, and they are generally tamed by the end of the period.

The occupants at Lágafell are not in a position to assess the conditions of other farmers in 
blood extraction, but the video is certainly very disgusting. It should be brought to attention 
that it is a simple matter to conjure a story without evidence by clipping together footage and 
dressing it up to disgust and scare people. At Lágafell, as on all other farms in Iceland, 
incidents have occurred regarding the handling of animals that were difficult to resolve. Such 
incidents have always been resolved with care and respect for the animals. The beating of 
animals is altogether intolerable, and one wishes that all farmers who violate the Animal 
Welfare Act No. 55/2013 will be investigated by MAST. That applies to both blood extraction 
farmers as well as to others subject to inspection.

It is totally unacceptable that animals are handled as was shown in the video. The welfare of 
animals shall always be given priority when handled.

Further information:
Sæunn Þóra Þórarinsdóttir, 
farmer at Lágafell.
Tel. 891-8091
E-mail: lagafelli@gmail.com

mailto:lagafelli@gmail.com


Yfirlýsing, 25. nóvember 2021

Yfirlýsing vegna frétta af blóðmerum
- Frá lögbýlinu Lágafelli í Austur Landeyjum. Bærinn dreginn að ósekju inn í sorglega 

fréttaumfjöllun um dýraníð í greininni.

Fyrr í vikunni birtist umfjöllun dýraverndunarsamtaka um blóðtöku úr folaldshryssum á 
íslenskum bóndabæjum þar sem dregin var upp sláandi mynd af því sem fullyrt var að væri 
altíða á þeim bóndabæjum sem selja blóð úr merum sínum. Óhætt er að taka undir, að þau 
myndbönd sem sýnd voru í tengslum við umfjöllunina, veki óhug og að spurningar vakni um 
hvort eins sé farið hjá öðrum bændum sem starfa í greininni.

Á bóndabænum Lágafelli í Austur Landeyjum hefur verið stunduð ræktun hrossa sem 
samhliða hafa verið notuð í blóðtöku frá árinu 1985. Núverandi ábúendur bæjarins tóku við 
búinu árið 2001 og hafa verið með allt að 80 hryssur í blóðbúskap. Í dag eru 48 hryssur í því 
stóði sem notaðar eru í blóðgjafir. Tekið skal sérstaklega fram að Lágafell er hvorki bær nr. 6 
eða 38, sem mest af umræddu myndefni kemur frá.

Mikils misskilnings virðist gæta um hvernig framkvæmd blóðtöku er á meirihluta þeirra bæja 
sem stunda blóðbúskap. Ljóst er að langflestir bændur gæta þess í hvívetna að komið sé fram 
við hrossin þeirra af umhyggju og virðingu. Á Lágafelli fer blóðtaka þannig fram að blóð er 
tekið úr hryssum á um 10 vikna tímabili á ári, sem hefst alla jafna í ágúst. Utan þess tímabils 
ganga hrossin laus á svæði sem telur um 350 hektara. Umsjón er þó vitanlega höfð með 
hrossunum allt árið um kring svo tryggt sé að ekkert ami að þeim og að þau skorti ekkert. 
Meðal hryssa á búinu gefur af sér um fimm lítra vikulega og í fimm vikur.

Áður en blóðtaka er svo framkvæmd eru merarnar blóðmældar af Ísteka/dýralæknum. Séu 
blóðgildi og -búskapur í lagi, er blóð dregið úr þeim hryssum sem sýna svörun. Þær sem ekki 
sýna svörun, eru sendar aftur í sýnatöku sem fer fram viku seinna. Þær sem sýna að hormónið 
sé til staðar gefa blóð. Merarnar eru staðdeyfðar á stungustað af dýralækni áður en blóðtaka 
hefst. Tryggt er að framkvæmdin sé eins streitulítil og kostur er á og hafa ábúendur á Lágafelli 
búið svo um hnútana að dýrin séu tamin/vanin við blóðtökuna. Folöld fylgja merum í gegnum 
þar til gerðar rennur og í blóðtöku, til þess að draga úr álagi á bæði merar og folöld.

Í réttinni er búið svo um hnútana að tryggt sé að hrossin geti hvorki valdið sér né öðrum tjóni. 
Þegar dýrunum er smalað inn í rétt og rennur er beitt áhöldum á borð við 150 cm. plaströrum, 
til þess að beina hrossunum rétta leið. Vissulega er dýrunum stjakað með áhöldunum en dýrin 
eru aldrei slegin eða vísvitandi meidd með nokkrum öðrum hætti. Rennur og básar, eru hafðir 
þröngir, til að minnka álag og streitu og svo þær nái ekki að snúa sér og slasa. Básinn er 
lokaður að framan. (og m) Meri(n) kemur í básinn og tveimur rörum komið fyrir (fyrir) aftan 
við þær svo þær bakki ekki út úr básnum og lendi við það undir eða yfir rör og beislur og slasi 
sig. Böndin yfir þær eru eins konar axlabönd, þeim til varnar. Ef hryssa prjónar upp, getur hún



rifið úr sér nálina. Böndin og annar búnaður er því hugsaður til þess að verja þær fyrir óþarfa 
slysum og veita öryggi. Á Lágafelli er regla að við hvern bás stendur alltaf aðili sem fylgist 
með og róar merarnar á meðan á blóðtöku stendur. Dýralæknir er alltaf á staðnum og hann (er) 
tryggir meðferð og öryggi (og) ásamt því að segja(ir) fólki til í réttinni. Árlega fáum við 
eftirlitsaðila sem fylgjast með holdafari, heilsu, (og) hófum, og högum. Folöldin eru alin upp 
við það að fylgja mæðrunum í básinn og gegnum rennurnar. Þau spekjast2 (og) þekkja 
umhverfið og mennina og eru yfirleitt vön umstanginu (tamin) í lok tímabils.

(Dýralæknir er alltaf á staðnum og tryggir, meðferð, öryggi og segir fólki til í réttinni. Árlega 
koma eftirlitsaðilar frá Ísteka og MAST sem fylgjast með holdafari, heilsu, hófum, og högum. 
Folöldin eru alin upp við það að fylgja mæðrunum í básinn og gegnum rennurnar. Við það 
spekjast þau og læra að þekkja umhverfið og mennina í lok tímabils.) !endurtekning!

Ábúendur á Lágafelli treysta sér ekki til að meta aðstæður annarra bænda við blóðtökur.(, 
e)En sannarlega er myndbandið (er) afar ógeðfellt. Rétt er þó að vekja athygli á því, að einfalt 
er að búa til sögu,_ sem á engan vegin við rök að styðjast, með því að klippa saman efni og 
setja það í búning til að hrella og hræða fólk. Á Lágafelli eins og öllum öðrum bóndabæjum á 
Íslandi hafa komið upp atvik þar sem erfitt hefur verið að ráða fram úr, er varða meðferð dýra. 
Slík atvik þarf hins vegar alltaf að leysa með nærgætni og virðingu fyrir dýrunum. Barsmíðar 
á dýrum eru algjörlega ólíðandi og (það) væri óskandi að mál allra bænda sem brjóta lög um 
velferð dýra nr. 55/2013 yrðu rannsökuð af MAST. Bæði mál blóðbænda og aðra (annarra) 
eftirlitsskyld(r)a starfsemi(aðila).

Óásættanlegt er með öllu að komið sé fram við dýr með þeim hætti, sem sjá mátti í 
myndbandinu. Dýravelferð skal ávallt höfð í hávegum þegar unnið er með dýr.

Frekari upplýsingar veitir:
Sæunn Þóra Þórarinsdóttir, 
bóndi á Lágafelli 
s. 891-8091 
e. lagafelli@gmail.com
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Erklarung vom 25. November 2021

Erklarung zu Nachrichtenmeldungen uber Blutstuten
- Vom Hof Lágafell in der Region Austur Landeyjar in Island. Der Hof wird 

falschlicherweise in Zusammenhang mit trauriger Berichterstattung uber die 
Misshandlung von Tieren gebracht.

Zu Beginn dieser Woche erschien eine Berichterstattung von Tierschutzverbanden uber die 
Gewinnung von Blut aus islandischen Blutstuten auf islandischen Bauernhöfen, wobei ein 
schockierendes Bild von einer vermeintlich alltaglichen Praxis von Landwirtschaftsbetrieben, 
die Stutenblut verkaufen, dargestellt wurde. Die dabei gezeigten Dokumentarvideos erwecken 
verstandlicherweise Schrecken und werfen Fragen auf, ob auch andere in diesem Gewerbe 
tatige Bauern so verfahren.

Auf dem Hof Lágafell in der Region Austur Landeyjar werden Pferde gezuchtet, die seit 1985 
zum Teil auch fur die Blutabnahme genutzt werden. Die gegenwartigen Betreiber haben den 
Hof im Jahr 2001 ubernommen und setzen bis zu 80 Stuten fur die Blutgewinnung ein. 
Gegenwartig befinden sich 48 Stuten in der Herde, die fur die Blutabnahme genutzt werden. 
Es ist besonders hervorzuheben, dass es sich bei Lágafell weder um den Hof Nr. 6 noch Nr. 
38 handelt, von denen das meiste Filmmaterial stammt.

Es scheinen grobe Missverstandnisse zu herrschen in Bezug auf die Praxis der Blutabnahme 
bei der Mehrzahl der Betriebe, die Blutstuten halten. Tatsache ist, dass die allermeisten 
Landwirte groBen Wert auf den respektvollen und fursorglichen Umgang mit ihren Tieren 
legen. Auf Lágafell wird die Blutabnahme uber einen Zeitraum von etwa 10 Wochen pro Jahr, 
in der Regel ab August, durchgefuhrt. AuBerhalb dieses Zeitfensters laufen die Pferde auf 
einem ca. 350 Hektar groBen Areal frei herum. Die Pferde stehen selbstverstandlich das ganze 
Jahr uber unter Beobachtung, damit sichergestellt werden kann, dass sie wohlauf sind und 
ihnen an nichts fehlt. Durchschnittlich werden uber einen Zeitraum von funf Wochen pro 
Woche ca. funf Liter Blut von einer durchschnittlichen Stute abgenommen.

Vor der Durchfuhrung der Blutabnahme wird von Ísteka/Veterinaren das Blut der Stuten 
untersucht. Sind Blutwerte und -menge normal, wird den betreffenden Stuten Blut 
entnommen. Bei den Stuten, die die erforderlichen Kriterien nicht erfullen, werden eine 
Woche spater erneut Proben entnommen. Stuten, die positiv auf einen Hormontest reagieren, 
werden fur die Blutabnahme verwendet. Die Stuten werden vor Beginn der Blutabnahme von 
einem Veterinar örtlich betaubt. Dabei wird sichergestellt, dass die Blutabnahme so stressfrei 
wie möglich durchgefuhrt wird. Die Betreiber von Lágafell tragen dafur Sorge, dass die Tiere 
an die Prozedur gewöhnt und entsprechend dressiert werden. Um die Belastung sowohl fur die 
Stuten als auch deren Fohlen so niedrig wie möglich zu halten, folgen die Fohlen den Stuten 
durch speziell dafur gebaute Rinnen zur Blutabnahmestelle.



Bei der Sammelstelle wird darauf geachtet, dass die Pferde weder sich selbst noch anderen 
Schaden zufugen können. Um die Tiere zur Sammelstelle zu treiben, werden Gerate wie 
150 cm lange Plastikrohre benutzt. Zwar werden die Tiere dabei vorangetrieben. Sie werden 
jedoch weder geschlagen noch werden ihnen auf irgendeine andere Weise absichtlich 
Schmerzen zugefugt. Die Rinnen und Boxen sind eng gehalten, um den Stress so gering wie 
möglich zu halten und die Pferde daran zu hindern, ruckwarts die Box zu verlassen und sich 
dabei durch die Rohre und Riemen zu verletzen. Die Box ist vorne geschlossen. Wenn die 
Stute in diese gefuhrt wird, werden zwei Rohre hinter ihr angelegt, damit das Tier nicht 
ruckwarts die Box verlasst und dabei unter- oder oberhalb eines Rohres landet und sich ggf. 
verletzt. Bei den oberhalb des Pferdes befindlichen Riemen handelt es sich um eine Art 
Hosentrager, die dem Schutz der Stute dient. Falls eine Stute sich aufbaumt, könnte sie dabei 
die Nadel rausreihen. Die Riemen sowie andere Vorrichtungen dienen also dem Zweck, die 
Stuten vor unnötigen Verletzungen zu schutzen und fur ihre Sicherheit zu sorgen. Auf Lágafell 
wird die Regel befolgt, dass bei jeder Box stets eine verantwortliche Person zur Beobachtung 
anwesend ist, die wahrend der Blutabnahme die Stuten beruhigt. Ein Veterinar ist ebenfalls 
stets anwesend, um die sichere Behandlung zu garantieren und den beteiligten Personen 
Anweisungen zu geben. Jedes Jahr besuchen uns Kontrolleure, um den Ernahrungszustand, 
Gesundheit und Hufe der Tiere sowie deren Weiden zu beobachten. Die Fohlen werden von 
jung auf daran gewöhnt, den Muttertieren auf dem Weg in die Box und durch die Rinnen zu 
folgen, sich zu beruhigen, an die Umgebung und die Menschen zu gewöhnen. Fur 
gewöhnlich werden sie gegen Ende der Periode dressiert.

Ein Veterinar ist stets anwesend, um die sichere Behandlung der Tiere zu garantieren, fur 
Sicherheit zu sorgen und den anwesenden Personen Anweisungen zu geben. Jahrlich kommen 
Kontrolleure von Ísteka und MAST um Ernahrungszustand, Gesundheit, Hufe und Weiden zu 
kontollieren.

Die Bewohner von Lágafell sind nicht in der Lage, die Situation bei anderen Landwirten im 
Zusammenhang mit der Blutabnahme zu bewerten. Das Video ist gewiss auherst abstoBend. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es durch Verbinden einzelner Aufnahmen eine 
Geschichte entsteht, die keinen Bezug zur Realitat hat, sondern nur den Zweck verfolgt, den 
Zuschauern Angst einzuflöBen und diese zu verschrecken. Auf Lágafell, wie auf allen anderen 
Bauernhöfen in Island, sind im Zusammenhang mit der Tierhaltung vereinzelt Zwischenfalle 
aufgetreten, die nicht einfach zu beseitigen sind. Solche Ereignisse mussen jedoch stets mit 
Feingefuhl und Respekt vor den Tieren behandelt werden. Das Schlagen von Tieren ist völlig 
inakzeptabel und es ware wunschenswert, dass jeder VerstoB gegen die Bestimmungen des 
Tierschutzgesetzes Nr. 55/2013 seitens MAST untersucht wurde. Dies gilt fur Landwirte, die 
in der Blutstutenwirtschaft tatig sind, ebenso wie andere kontrollpflichtige Parteien.

Es ist völlig inakzeptabel, Tiere auf solche Weise, wie im Video zu sehen war, zu behandeln. 
Das Tierwohl hat bei der Arbeit mit Tieren jederzeit höchste Prioritat.

Weitere Auskunfte gibt:



Sæunn Þóra Þórarinsdóttir, 
Landwirtin auf Lágafell 
Tel. 891-8091 
e. lagafelli@gmail.com
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