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

UMSÖGN

Ég undirrituð, búfræðingur frá Hólum og bóndi til margra ára, leggst eindregið gegn öllum greinum 
frumvarpsins. Hvet ég nefndarmenn og alla aðra til að kynna sér málið vel og vandlega og vinna 
þetta faglega.

Ég er fædd og uppalin í sveit með blandaðan búskap, útskrifaður búfræðinur frá Hólum með 
tamningamannapróf FT. Hef starfað sem bóndi frá 1998 með blandaðan búskap: kýr, kindur og hross. 
Starfaði sem tamningamaður Í nokkur ár þar áður og tel mig því hafa viðtæka reynslu af umgengni og 
meðhöndlun hrossa og annara dýra.

Frá upphafi okkar búskapar höfum við haldið hryssur til blóðgjafar. Þetta skipti griðarlegu máli í reksti 
búsins fyrstu árin, að geta látið allan bústofninn skila tekjum til að ná endum saman. Í dag eru aðrir í 
nákvæmlega þessari stöðu, þurfa virkilega á þessum tekjum að halda til að þurfa ekki að bregða búi. 
Með hækkandi aðföngum skipta þessar tekjur enþá miklu máli fyrir okkar búrekstur.

Í meðhöndlun og umgengni stórgripa (hrossa og nautgripa) þarf að vanda sig, koma fram af virðingu 
og ákveðni, dýrin þurfa að bera virðinu fyrir okkur og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim. Koma 
fram við þau á þann hátt að þau skilji hvað við ætlumst til, rýna í þeirra atferli. Þetta vita bændur og 
dýralæknar og allir þeir sem vanir eru að vinna með dýr. Til að þetta gangi upp; þurfum við öll að 
vanda okkur, ALLTAF, hvort sem við erum að eiga við hundinn sem á heima í stórborginni eða 
stóðmerina sem er frjáls í haganum nánast allt sitt líf.

Að leggja til að banna þessa búgrein á þeim forsendum sem upp eru gefnar er forkastanlegt, ber vott 
um þekkingleysi og ekki áhuga á að kynna sér málin, heldur að stökkva á vagn ofstækisfólks og 
skemmdarvarga. Að ætla að láta, alþjóleg dýraverndar samtök sem fá að öllum líkindum greiddar 
stórar fjárhæðir fyrir þessa skemmdarstarfsemi, stjórna því hvernig við stýrum okkar litla landi er 
ekki boðlegt. Auðvelt er að níðast á þeim sem minna mega sín, þeim sem eiga sér fáa talsmenn eins 
og berlega hefur komið í ljós. Hvað verður næst?

Ef ég væri dýr og gæti valið hvaða dýr ég væri, þá myndi ég velja að vera blóðmeri, ekki gæludýr sem 
dekrað er við heima í stofu. Af hverju ? Vegna þess að öllum grunnþörfum er sinnt, náttúrulegt eðli 
fær að njóta sín og ef eitthvað kemur fyrir ss. slys eða slíkt er veitt hjálp. Hvað er hægt að biðja um 
meir?

Að lokum hvet ég Ingu Sæland til að halda áfram að berjast gegn fátækt á Íslandi en ekki að auka á 
fátækt landsbyggðarinnar. Það er staðreynd að margir bændur lifa við fátæktarmörk. Nýtum landið, 
styrkjum möguleika fólks á að lifa af sínum jörðum. Bændur eru stoltir, bændur vilja ekki endalausa 
styrki, bændur vilja geta unnið fyrir sér og ekki vera upp á aðra komnir.

Mæli ég með því að þessu frumvarpi verði hafnað.
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