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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um dýravelferð
Velferð dýra (bann við blóðmerarhaldi) 15. Mál, lagafrumvarp 152.löggjafarþing 2021-2022 
Frumvarpið er endurflutt, sjá 543.mál á 151 þingi - velferð dýra

Undirrituð mælir eindregið með banni við blóðmerarhaldi

Undirrituð lýsir yfir þungum áhyggjum af því dýraníði sem sumir íslenskir hrossabændur hafa gert sig 
seka um og fjallað hefur verið um í fréttum hérlendis og erlendis. Þetta mál hefur einnig ratað í 
hestasamfélög erlendis og frægir erlendir dýralæknar og hestamenn hafa sent inn umsagnir um 
þennan búskap.

Sem hestakona og hesteigandi til margra ára blöskar mér sú framganga sem hrossin hafa þurft að þola 
og það álag og sá skaði á heilsu þeirra eins og lýst er í mörgum greinum frá fagaðilum.

Ferðaskrifstofur og leiðsögumenn hafa það hlutverk að fræða erlendu gestina okkar um sögu, 
menningu og náttúru Íslands. Íslenski hesturinn hefur verið samofinn sögu okkar allt frá landnámi og 
hefur verið kallaður þarfasti þjónninn, stoð hans og stytta í frásögnum um harðbýlið sem íslenska 
þjóðin bjó við um aldir og enn í dag er hann mikilvægur fyrir bændur og gleðigjafi fyrir íbúa í 
þéttbýlinu um land allt.

Fátt kallar fram sterkari hughrif gleði og væntumþykju hjá erlendum ferðamönnum en hestastóðin 
sem sjá má víða í sveitum landsins og þúsundir ferðamanna fara í lengri og styttri hestaferðir á ári 
hverju. Að særa þá náttúruupplifun og spilla því orðspori að Íslendingar séu sannir dýravinir gæti orðið 
þjóðinni dýrkeypt. Exploring Iceland býður meðal annars uppá hestaferðir þar sem hestavelferð er í 
fyrirrúmi.

Ég tel að orðspori Íslands og hagsmunum íslenskrar ferðaþjónustu sé stefnt í bráða hættu með þessu 
framferði gagnvart varnarlausum dýrum. Covid faraldurinn hefur verið ferðaþjónustunni dýrkeyptur. 
Það síðasta sem ferðaþjónustan þarf á að halda núna er að Ísland fáí á sig stimpil sem land þar sem 
dýraníð er landlægt og samþykkt af stjórnvöldum og samfélaginu. '

Exploring Iceland hefur nú þegar fengið kvörtunarbréf frá viðskiptavinum erlendis sem fara á leit við 
okkur að taka til máls. Fjárhagslegur skaði hefur orðið fyrir fyrirtækið því viðskiptavinir hafa tilkynnt því 
að kjósa í mótmælaskyni við blóðmerabúskap frekar að bóka hestaferðir í öðrum löndum.

Þar af leiðandi fer ég sem hestakona, leiðsögumaður og framkvæmdastjóri Exploring Iceland þess á 
leit við stjórnvöld að þau banni samstundis blóðtöku fylfullra hryssa, svokallaðra blóðmera, á Íslandi.

Virðingafyllst,

Steinunn Guðbjörnsdóttir
Framkvæmdastjóri Exploring Iceland ehf 
steinunn@exploringiceland.is
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