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Frumvarpið er endurflutt.

Ég er eindregið að mæla með lagafrumvarpi, þ.e. banni á blóðmerarhaldi á Íslandi.

Mig langar að lýsa yfir þungum áhyggjum mínum af blóðmerarhaldi og því dýraníði sem því 
fylgir.

Blóðtakan úr fylfullum merum hefur verið gagnrýnt eftir að heimildarmynd 
dýraverndarsamtaka https://youtu.be/SkHP65O4RUg var sýnt hér á landi sem sýnir voðalega 
meðferð á fylfullum merum við reglubundna blóðtökur til að afla eCG hormón. Mig langar 
að útskýra hér á eftir af hverju ég mæli eindregið með frumvarpinu um bann blóðmerar á 
Íslandi:

Framkvæmd blóðtakana stangast á við reglugerð og lögum um dýravelferð hér á landi

Mig langar í þessu samhengi að vísa í grein sem Ingunn Reynisdóttir skrifaði um þau sálræn 
áhrif sem hryssurnar verða fyrir:

„BLÓÐMERI- er það einhver önnur hestategund, gilda aðrar reglur fyrir þessar merar önnur 
hross? Nei engin lög eða reglugerð gilda sérstaklega fyrir blóðmerar eða blóðtöku. Ég ætla 
þvi að gefa mér að blóðmeri sé bara eins og allir aðrir hestar og falla því undir sömu lög og 
reglugerðir um velferð og umhirðu og þeir.
Samkvæmt lögum um velferð dýra 2013 nr. 55 8. apríl er skýrt tekið fram að markmið laga 
þessara er að stuðla að velferð dýra, þ.e. að þau séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta 
og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur. Enn 
fremur er það markmið laganna að þau geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt. 
Einnig í reglugerð um velferð hrossa 910/2014 tekið fram að tilgangur reglugerðarinnar er að 
tryggja velferð og heilbrigði hrossa með góðri meðferð, umsjá og aðbúnaði. Leitast skal við 
að hross geti lifað í samræmi við sitt eðlilega atferli eins og framast er kostur.einnig er í 9. gr 
tekið fram að óheimilt er að þvinga hross í höfuðburð með búnaði sem gefur ekki eftir eða að 
uppgefa hross með bindingum eða öðrum þvingunum.
Ég fullyrði hér að blóðtaka á merum er brot á þessum reglugerðum í flestum tilfellum. 
Afhverju? Jú hvað gerist þegar meri er rekin inn í þröngan blóðtökubás, hún getur hvorki 
farið aftur, fram né til hliðar. Hún er svo mýld og höfuð hengt upp og í mörgum tilfellum er 
strekkjari settur yfir bak hennar svo hún geti engan veginn komist undan þeim aðstæðum sem 
hún er sett í. Hvað gerist hjá hesti sem settur er í þessar aðstæður? Oft reynir hann að berjast 
um og losna, eða leggjast niður. En þegar þegar þeir finna að sama hvað þeir gera geta þeir 
ekki komist undan áreitinu gefast þeir upp. Þeir hestar geta farið yfir í það sem kallað er lært 
hjálparleysi eða learned helplessness sem er skilgreint sem andlegt ástand þar sem 
dýrið/einstaklingurinn lærir að það hefur enga stjórn á óþægilegum eða skaðlegum aðstæðum, 
öll þeirra viðbrögð eru tilgangslaus og þau eru hjálparlaus. Það eru varanlegar líffræðilegar 
afleiðingar sem ná mun lengra og dýpra en að geta ekki forðast áreitið eða sársaukann. Þegar 
hestar geta ekki komist undan sársaukanum eða áreitinu er það þeirra lausn að virðast rólegir 

https://youtu.be/SkHP65O4RUg


og aðgerðarlausir til að draga ekki athygli rándýrsins að sér. Hjá þessum hestum mælist hærra 
magn cortisol sem er stresshormón, einnig sjást oft magasár hjá þessum hestum og eru oft 
með skert ónæmiskerfi.
Ástæða þótti til að setja inn í reglugerð um umhirðu hrossa 2014 eftir að upp kom mál þar 
sem verið var að leggja hross með böndum að setja sértaklega inn ákvæði um innbindingar og 
niðurbindingar og ekki mætti uppgefa hross með bindingum eða öðrum þvingunum og reis 
matvælastofnun upp á afturfæturnar þá og fordæmdi verknaðinn sem var vel gert. Hvað 
veldur því að ekki gildir það sama fyrir blóðmerarnar? ''

Blóðtöku fylgir andleg og líkamleg þjáning
Meðferðin sem hryssurnar þurfa að þola í blóðtökunni gerir það að verkum að líðan hestsins 
er hræðileg. Öllum spendýrum stafar ógn af nálum eða hlutum sem verða stungin inn í 
húðina. Hestar eru flóttadýr sem þróa auðveldlega hræðsluviðbrögð. Það gildir fyrir alla 
hesta, en hefur sérstaklega mikill áhrif á líðan hestsins þegar hesturinn er ótaminn og þannig 
ekki vanur að umgangast mannfólkið. Hafa þarf í huga að hryssurnar sem notaðar eru sem 
blóðmerar eru flestar ótamdar.

Blóðtakan er heilsufarslega ekki réttlætanlegt
Blóðtökurnar á Íslandi eru langt umfram magn og tiðni sem hefur verið viðurkennt og mælt 
með erlendis.
Eg vísa í þessu samhengi á grein Rósu Líf Darradóttur " Blóðmerarhald- hvað segir 
vísindin?‘‘ https://www.visir.is/gZ20212196811d Í greininni skrifar Rósa um áhrif blóðtaps 
og þjáningu dýrsins við endurtekna blóðtöku á of stuttum tíma, eins og framkvæmt er hér á 
landi. Rósa kemur hér með rök sem eru afar sannfærandi og benda til þess að hryssurnar séu 
settar í hættu heilsufarslega séð, með tilheyrandi líkamlegri þjáningu.
Mig langar einnig að vísa á aðra ýtarlegri grein eftir Barla Barandum og Ewald Isenbuegel 
dýralækna. https://www.visir.is/g/20222205974d

Ísteka heldur fram að blóðtakan sé skaðlaus fyrir hryssana og vísar í rannsóknir um þennan 
búskap. En hingað til hafa hvorki MAST né Ísteka komið með rannsóknargögn sem sanna 
skaðleysi blóðtökunnar þrátt fyrir ýtrekaðar beiðnir um þessi gögn.

Í ljósi vísindarannsókna sem hér hefur verið vitnað til eru fullyrðingar Ísteka ótrúverðugar. 
Blóðtaka á vegum fyrirtækisins er langt yfir ráðlögðum mörkum og útilokað að ætla að 
neikvæð áhrif á heilsu hryssanna séu engin.

Blóðtaka er siðferðislega ekki réttlætanleg

Hormónið eCG, unnið hér á landi úr blóði fylfyllum hryssum er mest notað til að stilla 
gangmál búfés og þar með auka kjötframleiðslu. Það er hægt að búa til lyf sem heitir 
Cloprostenol á rannsóknarstofu frá grunni, lyf sem gegnir nákvæmlega sama tilgangi og eCG 
hórmónið. Það þýðir að það er til annar möguleiki að hafa áhrif á gangmál búfé, valkostur 
sem felur ekki í sér blóðtöku hryssa. Þar með er blóðtakan og þjáningin sem því fylgir 
siðferðislega óréttlætanleg.
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Eftirlit hjá MAST ábótarvant
MAST sem efirlitsaðili hefur viðurkennt að eftirlitið við blóðmeraiðnað hafi verið ábótarvant 
og ekki dugað til. MAST hefur ekki viljað birta gögn sem þau segjast vera með í höndunum 
sem eiga að styðja fullyrðingar Ísteka um að blóðtakan sé skaðlaus fyrir merarnar. Rósa Líf 
Darradóttir dýralæknir hefur ítrekað beðið um að fá gögnin gerð opinber, bæði hjá MAST og 
Ísteka en engar rannsóknir eða önnur gögn hafa komið fram, hvorki frá MAST né Ísteka, sem 
sanna skaðleysi blóðtakanna.

Fagráðið um velferð dýra hefur lagt til að taka upp myndefni af meðferð hryssuna á leiðinni í 
blóðtökubás, á meðan blóðið er tekið og á leiðinni úr básnum og geria það myndefni 
aðgengilegt fyrir MAST til að auka eftirlitið. En nú langar mig að spyrja: Hvernig á MAST 
að geta komist yfir að skoða allt þetta myndefnið sem tekið verður upp? Fyrirtækið hefur 
kvartað í mörg ár yfir því að það vanti starfsfólk allstaðar á landinu. Bara blóðtakan úr hverri 
meri, ef hún gengur vel, tekur 15 mínútur. Auk þess á að skoða meðferð dýrana á leiðinni inn 
í tökubásinn og út úr honum aftur. Hvernig á MAST að geta skoðað svona gríðarleg magn af 
myndefni og skjalsett það? Síðan stendur til að stækka framleiðslu hjá Ísteka, sem þýðir að 
enn meira efni verður til að fara yfir og halda utan um. Það ætti að vera öllum ljóst að gott 
myndavélaeftirlit, þar sem það þarf að skoða ALLT efnið til að tryggja velferð merana, er 
algjörlega ómögulegt að framkvæma.

Áhríf á umhverfið
Starfsemi Ísteka passar ekki inn í tíma þar sem þjóðin er að keppast við að minnka 
kolefnisspor m.t.t. loftlagsbreytinga. Stefnt er að auka framleiðslu eCG á Íslandi í 600 tonn af 
blóði á ári, sem þýðir það að það þarf 20.000 merar til að ná því markmiði, en í dag eru 5400 
blóðmerar á Íslandi. Aukin fjölda dýra eykir kolefnissporið og álag á beitland, sem nú þegar 
er undir álagi, en um 80.000 hesta eru hér á landi fyrir utan blóðmerar. Því er alveg fráleitt að 
taka til skoðunar stækkun á starfssemina, og einnig að leyfa áfram blóðmerarhald yfir höfuð.

Áhrif á ímynd Íslands
Land sem leyfir þessi voðalegu og ekki réttlætlega meðferð á varnalausum dýrum stefnir 
orðspori sínu í bráða hættu, en nú þegar er margt fólk í öðrum löndum að fylgjast grannt með 
gangi mála í þessum efnum.
Og ég tek undir það sem Ingunn Reynisdóttir skrifaði í greinina sína sem ég er búin að vísa í 
áður. Þar segir hún: ' 'Ég ætla ekki að fara mörgum orðum um þá álitshnekki sem við sem 
hestaþjóð sitjum undir núna. Íslandshestavinir og íslandsvinir um allan heim horfa á okkur í 
forundran hvernig í ósköpunum við getum farið svona með okkar einstaka hest. Þetta er 
okkur ævarandi smánarblettur.‘‘

Blóðmerarhald er ekki réttlætanleg meðferð á varnarlausum dýrum, alveg sama frá 
hvaða sjónarhorni er litið á það. Það er dýraníð og þarf að banna með öllu.
Því styð ég eindregið frumvarp um bann við blóðmeraiðnaði á Íslandi.
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