
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.

Ritað af:

Hundslund, 16. Januar 2022

Undirrituð, mælir eindregið með samþykki þessa frumvarps Í heild sinni.

Aðal ástæður fyrir að ég mæli með að frumvarpið verði samþykkt eru:

• Að blóðhryssurekstur eru ekki í samræmi við íslensk lög um velferð dýra. Lög um velferð 
dýra: https://www.althingi.is/lagas/nuna/2013055.html
• Að það muni skaða ímynd Islands í hinum siðmenntaða heimi þar sem dýraréttindi eru talin 
mikilvæg og nauðsynleg
• Að það muni skaða ímynd Íslands í augum ferðamanna, sem munu ekki styðja 
ferðamannahagkerfi sem hunsar hrottaskap gegn dýrum við dyraþrep þess sem leiðir til 
hugsanlegs fjárhagslegrar afturförs fyrir alla ferðaþjónustu á Íslandi.

Eftir að vera búin að búa hér erlendis í 26 ár, kemur það sem reiðislag fyrir mig og fjölskyldu 
mína, að sjá hvernig farið er með margar fylfullar merar í svokölluðum - blóðmerabúskap - 
Þetta kemur líka sem reiðislag fyrir alla hestaunnendur í því landi ég flutti til, sem elska og 
virða íslenska hestinn í allri sinni mynd.

Ég fékk minn fyrsta hest þegar ég var 5 ára og hef verið í sambandi við hesta uppfrá því. Þess 
vegna veit ég að þetta stórkostlega dýr hefur miklar tilfinningar og er mjög gáfað. Þessvegna 
er það mikið atriði að fara með það blíðum höndum og með mikilli þolinmæði.
Ekki nóg með það, það er líka mikið atriði að meðhöndla það með virðingu. Það er ekki nein 
virðing við fylfullar merar að dæla úr þeim blóði, og miklu magni af því, til að framleiða t.d. 
hormon til að gyltur fæði fleiri grísi. Hér er líka hægt að kíkja á annað dæmi um dýraníð.

Ég á talsvert stóran vinahóp og mörg þeirra höfðu plön um að ferðast til Íslands og fara á 
Landsmót. Það eru allir hættir við það og fordæma þessa meðhöndlun á fylfullum merum í 
þessum blóðmerabúskap. Það er erfitt að vera Íslendingur og hlusta á þessa fordæmingu. Ég 
er jú stolt af mínu landi og vona að ég geti verið það áfram.

Ég skora þess vegna á Íslensk stjórnvöld, að grípa inn og banna blóðmerabúskap. Bjarga okkar 
orðspori útávið og halda okkar tiltölulega hreinu samvisku og jákvæðu áliti annarra þjóða á 
okkur, sem dýravinum, ekki dýraníðingum.

Í von um heilbrigða skynsemi hjá íslenskum yfirvöldum.

https://www.althingi.is/rss/frettir.rss?feed=ferill&malnr=15&lthing=152
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=151&mnr=543
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2013055.html


Þar af leiðandi fer ég ArÍs Njálsdóttir þess á leit við stjórnvöld á Íslandi að þau banni 
samstundis blóðtöku fylfullra hryssa, svokallaðra blóðmera, á Íslandi.

Virðingarfyllst

Arís Njálsdóttir


