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

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, nr. 55/2013 
(blóðmerahald).

Ég undirrituð, Linda Karen Gunnarsdóttir hestafræðingur, styð eindregið frumvarp um bann við 

blóðmerahaldi.

1. Meðferð við blóðtöku
Markmið laga 55/2013 um dýravelferð 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.

Blóðmerahald byggir á stórum stóðum lítið tamdra hryssa sem yfirleitt eru lítilli snertingu við 

manninn. Þegar þessar hryssur eru reknar í rétt að hausti og síðan á blóðtökubás þar sem þær 

eru bundnar fastar verða þær eðlilega hræddar, enda um að ræða flóttadýr. Hryssurnar geta orðið 

mjög órólegar í blóðtökubásnum, ekki síst vegna þess að folaldið fylgir þeim ekki og þá eðlilegt 

fyrir þær að reyna að komast úr aðstæðunum með því að berjast um. Dýravelferðarsamtökin 

AWF/TSB náðu upptökum af slíkum viðbrögðum hryssa á blóðtökubás og þeirri harðýðgi sem 

þær voru beittar í kjölfarið, í þeim tilgangi að koma þeim í ástand lærðs hjálparleysis (e. learned 

helplessness). Þarna var um að ræða brot á lögum 55/2013 um velferð dýra eins og komið hefur 

fram.

Lært hjálparleysi (e. learned helplessness) er varnarviðbragð ósjálfráða taugakerfisins við hættu 

þar sem dýr bregst við áreiti með því að gefast upp. Dýrin komast ekki undan áreitinu og læra að 

láta það yfir sig ganga. Áður en að þessari uppgjöf kemur eru varnarviðbrögð dýrs barátta eða 

flótti (e. fight or flight response). Þar sem um er að ræða mikinn fjölda hryssa sem allflestar eru 

lítið tamdar má gera ráð fyrir að flestar séu þær að venjast blóðtökunni í gegnum lært hjálparleysi. 

Að þvinga dýr í slíkt varnarviðbragð er brot á lögum um velferð dýra.

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=151&mnr=543


2. Blóðmagn
Verið er að taka mjög hátt hlutfall blóðmagns úr hryssunum Í hvert skipti og stuttur tími fyrir þær 

að jafna sig á milli blóðtaka, þ.e. teknir 5 lítrar á viku í 8 vikur að hausti. Íslenskir hestar eru um 

300-400 kg eftir stærð og holdafari, meðal hestur um 350-380 kg. Blóðmagn hrossa er 7-8% af 

líkamsþyngd, má þá ætla að heildarblóðmagn í hrossi sé um 24,5-30 lítrar. Það þýðir að í hvert 

skipti er verið að taka um 16-20% heildarblóðmagns með viku millibili úr fylfullum hryssum sem 

yfirleitt eru með folald. Gera má ráð fyrir að blóðtakan sé mikið álag fyrir hryssurnar þar sem verið 

er að taka mjög hátt blóðhlutfall og það vikulega í 8 vikur. Búast má við að þær finni fyrir miklum 

vanlíða við að missa svo hátt hlutfall blóðmagns við hverja blóðtöku og að það hafi áhrif á heilsu 

þeirra á þessu tímabili.

3. Tilgangur
Tilgangur blóðmerahalds er hormón (Pregnant mare serum gonadotropin (PMSG)) sem unnið er 

úr blóði fylfullra hryssna. Lyfjaefnið er notað sem frjósemislyf, aðallega fyrir svín í þauleldi. Þetta 

hormón veldur því að gangmál hjá gylltum styttast og fjöldi grísa í hverju goti eykst, kjötframleiðsla 

hverrar gylltu verður meiri og ávinningurinn augljós fyrir framleiðendur. Hinsvegar veldur þetta 

miklu álagi á gyllturnar. Grísadauði hefur aukist þar sem þetta lyfjaefni er notað því grísirnir komast 

ekki allir á spena sökum fjölda. Blóðmeraiðnaðurinn á Íslandi hefur því neikvæð áhrif á velferð 

dýra sem haldin eru í þauleldi erlendis og aukið á þjáningu dýra. Það er óásættanlegt.

3. Eftirlit

Uppfylla þarf ákveðnar kröfur þegar kemur að eftirliti og umsjá hrossa á útigangi, skv. reglugerð 

um velferð hrossa 910/2014. Sinna þarf vikulegu eftirliti með hrossum á útigangi og eiga þau að 

hafa aðgang að skjóli og fá vetrarfóðrun. Hirða skal hófa. Gera má ráð fyrir að mjög erfitt, ef ekki 

ógerlegt sé að klippa hófa á tugi lítið tamdra hryssa og vanhirða sé því algeng á hófum þessara 

hryssa. Einnig er ólíklegt að vikulegt eftirlit fari fram þar sem hryssurnar eru yfirleitt haldnar á mjög 

stórum svæðum. Skjólleysi er viðvarandi á mörgum stöðum þar sem MAST hefur ekki gengið 

sérstaklega á eftir að skjól séu fyrir hendi hjá hrossabændum, þrátt fyrir skýrt ákvæði um skjól í 

reglugerð. Einnig hefur borið á að þessar hryssur hafi ekki aðgang að útigjöf á veturna á sumum 

stöðum, rökin fyrir því verið að þær séu haldnar á stórum hólfum. Um er að ræða fylfullar hryssur 

og þær á ekki að halda á næringarsnauðri beit að vetri til að spara tilkostnað, það samræmist ekki 

reglugerð 910/2014.

Gera má ráð fyrir að algengt sé að ekki sé verið að uppfylla ofantalin ákvæði reglugerðar 910/2014 

um velferð hrossa, að hluta eða með öllu, þegar kemur að blóðmerahaldi sökum tamningarstigs 



hryssanna, fjölda þeirra, stærð hólfa og þess viðhorfs að hryssurnar hafi næga beit vegna stærðar 

hólfa þrátt fyrir að kominn sé vetur.

MAST hefur ekki ráðið við hlutverk sitt þegar kemur að eftirliti með þessari starfsemi. Reglulegt 

eftirlit með starfseminni er í reynd ógerleg. Einnig er það óásættanlegt með öllu að stofnunin hafi 

sýnt stuðning við þennan iðnað og telji blóðmerahald ekki fela í sér brot á lögum um velferð dýra, 

sbr. umsögn stofnunarinnar dagsetta 29.03.2021, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

velferð dýra, nr. 55/2013 (blóðmerahald)1. Þessi afstaða MAST gagnvart blóðmerahaldi er 

áfellisdómur yfir stofnuninni.

4. Um að ræða brot á reglugerð 910/2014 og lögum 55/2013

Í 7 gr. reglugerðar 910/2014 um velferð hrossa um meðferð kemur fram að bannað er að beita 
hross harðýðgi eða annari illri meðferð. Í 2 gr. er harðýðgi skilgreind svohljóðandi: Gróf 

valdbeiting, svo sem barsmíðar, þrengja að blóðrás til heila (hengja), snúa hross niður á eyrum, 

uppgefa hross til dæmis með bindingum eða gefa þeim rafstuð.

Í blóðtöku eru hryssurnar bundnar á blóðtökubásnum með gjörðum yfir bak svo þær geti ekki reist 

sig upp á afturfæturna. Síðan er höfuðið bundið upp og fest. Hryssurnar komast ekki undan. 

Meðferð á hryssum í blóðtöku, þar sem þær eru bundnar og þar með þvingaðar í lært hjálparleysi 

er skýrt brot á reglugerð 910/2014 um velferð hrossa.

Blóðtaka og meðferð á hryssum við blóðtöku brýtur lög um velferð dýra 55/2013 og 

reglugerð 910/2013 um velferð hrossa.

Það er tímabært að færa tafarlaust inn í lög um velferð dýra bann við blóðmerahaldi.

Virðingarfyllst,

Linda Karen Gunnarsdóttir, hestafræðingur

1 Sjá umsögn á vef Alþingis: https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-3127.pdf

https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-3127.pdf

