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Frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, nr. 55/2013 (bann við 

blóðmerahaldi).

UMSÖGN

Almennt álit um málið.

Undirrituð er hrossabóndi og leggst alfarið gegn öllum greinum frumvarpsins.

Stóðmerar.

Ég hafna alfarið þeim ásökunum að stunda dýraníð, né hef ég orðið vitni að 

dýraníð á öðrum bæjum sem ég hef komið að blóðsöfnun á .

Mig langar hér að segja frá minni reynslu. Sumarið 2020 var Í fyrsta sinn tekið 
blóð úr okkar stóðmerum. Það sumar var tekið blóð úr tæpum helmingi meranna 

eða tuttugu í heild, fjórar fyljuðust ekki og fengu því “frí” það árið.. Enginn munur var 

á holdafari og heilsu meranna né voru folöld þeirra mera sem blóð var tekið úr á 

nokkurn hátt smærri en folöld þeirra mera sem ekki voru í blóðtöku. Þær merar sem 

voru fylfullar sumarið 2020 og voru í blóðtöku eignuðust allar lifandi og hraust folöld 

sumari 2021. Engin afföll urðu, hvorki á merum né folöldum.

Stóðmerarnar okkar eru fremur rólegar og margar spakar og breyttist þeirra 

persónuleiki og atferli ekki við af fá nýtt hlutverk sem svokallaðar blóðmerar, nema 

þá helst að þær urðu spakari. Ein meri er t.d. alspök í dag en sem var búin að vera 

stygg allt sitt líf, eða í 15 ár. Það ætti að segja eitthvað um það að ekki er farið illa 

að þeim á nokkurn hátt. Að auki get ég gengið á milli þeirra og strokið á stungustað 
aftur og aftur. Þær eru því ekki kvektar eftir blóðtökuna enda alltaf staðdeyfðar af 

dýralækni, í húð og inn að æð, og finna því ekki fyrir , frekar en þegar við förum til 

tannlæknis. Við blóðtökuna sjálfa eru höfuð bundið upp einungis rétt á meðan 

nálinni er komið fyrir, því næst eru slakað og merin getur verið í réttri höfuðstöðu þar 

til blóðtöku líkur. Alltaf er einn einstaklingu hjá hverri meri sem er í básnum. Þannig 

er hægt að bregðast við strax ef eitthvað kemur uppá en einnig veitir þetta merunum 



öryggi þannig að þær eru undanteknigarlaust rólegri. Folöldin ganga með mæðrum 

sÍnum Í gegnum rennu og tökubás og venjast aðstæðum því fljótt.

Merarnar okkar lifa góðu líf, eru í stórum og góðum haga á sumrin, fá fyrstu 
gjöf í lok nóvember / byrjun desember og folöldin eru undir þeim fram í 

janúar/febrúar. Með aðgang að vatni og skjóli og daglegu eftirliti, sem fer fram á 

hverjum degi þegar heygjöf á sér stað, er þeim tryggt ansi gott líf. Frelsi þeirra er 

algjört í 353 daga á ári, þær eru í gerði í um 30 klukkustundir á ári og í tökubás í um 

1 klukkustund, á ári. Að halda því fram að þetta séu villt hrædd dýr er stórkostleg 

alhæfing og þekkingarleysi á málefninu. Stóðmeri þarf einfaldlega ekki að vera 

styggari en reiðhestur.

Íslenski hesturinn hefur þróast frá landnámi, er heilsuhraustur og þolir kulda 

vel. Hann er félagsvera og myndar vinatengsl við aðra hesta. Merarnar okkar eiga 

vini, dætur , mæður og systur í stóðinu og halda sig í sínum hóp.

Mín reynsla er sú, bæði af læknum og dýralæknum að þeir vilja sjá 

“sjúklinginn” til að geta metið ástand og hvort meðferðar er þörf. Það skýtur því 

skökku við að sjá skrif nokkurr einstaklinga sem telja sig geta lagt mat á sálræna og 

líkamlega þætti þessara stóðmera og komið með fastmótaðar skoðanir án þess að 

hafa verið viðstödd blóðtökur og án þess að sýna fram á rannsóknir sem lúta að 

blóðmerum. Aftur á móti eru til rannsóknir, þó gamlar séu, sem sýna fram á að 

þessar blóðtökur hafa ekki slæm áhrif á merarnar og hefur bæði reynsla og eftirlit 

með búgreininni staðfest það. Að líkja þessu við lostástandi manneskju er út í hött. 

Þá ættu merarnar hver af annarri að drepast í gerði eða úti í haga eftir blóðtökuna og 

búgreinin hefði því verið sjálfhætt strax í upphafi.

Í upphafi skal endinn skoða.

1 .fluttnigsmaður þessa frumvarps sagði frá því í viðtali í Bítinu á Bylgjunni að 

morgni 11 .janúar 2022, hvernig lúberja þyrfi og berja niður vilja allra villtra hesta til 

að koma þeim upp á hestakerru ( fæstar blóðmerar fara á hestakerru á sinni lífsleið), 

þarna er hún þá líklega að tala um sum reið-og keppnishross í upphafi tamningaferils 

þeirra!



Með banni á einni búgrein, þar sem dýrin hafa það hvað best, má spyrja, hvað næst? 

Hverjir verða svo óheppnir að lenda í því að fá á sig samanklipptar ólöglegar 

upptökur og hvað verður gert þá? Með samþykkt þessa frumvarps væri grunnurinn 

lagður og boltinn farinn að rúlla, Í eina átt. Yrði framhaldið þá að banna ýmsar aðrar 

búgreinar, allt hestahald greinilega. Allt svokallað þauleldi og jafnvel gæludýrahald í 

þéttbýli. Má þá segja að framtíðin sé ekki björt, bæði hvað varðar dýraflóru og ekki 

þó síður matvælaöryggi þjóðar.

Varðandi 1. gr. Frumvarp til laga um bann við blóðtöku úr fylfullum merum, virðist 

byggja á þeirri hugmynd flutningsmanna að hryssurnar verði óhjákvæmilega fyrir 

ofbeldi, illri meðferð, misþyrmingum og dýraníði við blóðtökuna. Myndband með 

nafninu „Ísland - land 5.000 blóðmera“ er í greinargerð með frumvarpinu talið sýna 

fram á þetta. Engin raunsönn dæmi eða gögn liggja hins vegar fyrir um slíkt og ég 

sem bóndi, sem held hryssur til blóðtöku, hafna því alfarið að ofangreindar 
hugmyndir eigi við nokkur rök að styðjast.

Varðandi 2. gr. Í framlögðu frumvarpi er lagt til að eftirfarandi texti verði felldur brott: 

Brot gegn lögum þessum sæta aðeins rannsókn lögreglu að undangenginni kæru til 

Matvælastofnunar. Með því væri verið að sniðganga hlutverk Matvælastofnunar sem 

eftirlitsaðila málaflokksins. Slíkt væri með öllu ótækt.

Varðandi 3. gr. Að lög þessi öðluðust þegar gildi mundi skapa ríkinu umtalsverða 
skaðabótaskyldu gagnvart þeim aðilum er starfa á þessum vettvangi. Þar er um að 

ræða fjöldi búa, gríðarlega arðsamt einkafyrirtæki og fjöldi starfa bæði í sveit og 

borg. Skaðabótaupphæð mundi mögulega hlaupa á mörgum milljörðum.

Að lokum.

Ákvörðun um bann er ekki hægt að taka fyrr en viðurkennd gögn sýni fram á að 

velferð dýranna sé stefnt í hættu. Þyki eldri rannsóknir á blóðmerahaldi ekki 

fullnægjandi þarf að gera frekari rannsóknir áður en ákvarðanir eru teknar. Ætti þá ný 

rannsókn að varpa ljósi á hvort blóðtakan hafi neikvæð áhrif á heilsu og líferni 

meranna. Þá fyrst er hægt að banna búgreinina með rökum, eða leyfa henni að 

blómstra án ásakana um illa meðferð.

Virðingarfyllst.
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