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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um dýravelferð

Velferð dýra (bann við blóðmerahaldi) 15. mál, lagafrumvarp 152. löggjafarþing 
2021-2022. (endurflutt)
Sendandi: Hilda Sól Darradóttir, dýralæknir og hestakona.

Undirritaðir dýralæknar styðja þess efnis að blóðmerahald verði með öllu bannað.

Við teljum að blóðmeraiðnaðurinn eigi lítið skylt við dýralækningar. Hann brýtur gegn 
lögum um velferð dýra 2013 nr. 55. Þar er skýrt tekið fram að markmið laganna sé 
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.

Dýralæknar eru eiðsvarnir og viljum við nota tækifæri til að minna á eið okkar

“Being admitted to the profession of veterinary medicine, I solemnly swear to use my 
scientific knowledge and skills for the benefit of society through the protection of animal 
health and welfare, the prevention and relief of animal suffering, the conservation of animal 
resources, the promotion of public health, and the advancement of medical knowledge.

I will practice my profession conscientiously, with dignity, and in keeping with the principles 
of veterinary medical ethics.

I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge 
and competence. ”

Í reglugerð um velferð hrossa 910/2014 er 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 og í 9.gr er 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. 
Blóðmeriðnaðurinn brýtur gegn þessum lögum.

Blóðmagn og tíðni blóðtakanna sem tíðkast hérlendis gengur langt yfir heilsusamleg 
mörk hesta. Hestar hafa 75 ml af blóði fyrir hvert kíló líkamsþyngdar þ.a.l. er 
heildarblóðmagn íslenska hestsins 25 - 30 lítrar. Því er 15-20% af heilbarblóðmagni 
fjarlægt vikulega úr fylfullri meri. Samkvæmt alþjóðlegum vísindastöðlum er ekki 
mælt með að taka meira en 7,5% vikulega og ef fjarlægja eigi 10% af blóðmagni þá 
skuli hrossið fá 4 vikur til að jafna sig. Ef fjarlægt er 10% af heildarblóðmagni þá er 
mælt með að meðhöndla vökvatapið með vökvagjöf í æð. Blóðtaka sem nemur 15% 
af heildarblóðmagni felur í sér hættu á blæðingarlosti.

Það er okkar mat að Ísland ætti að banna framleiðslu PMSG og blóðtöku fylfullra 
mera. Þar að leiðandi styðjum við að frumvarp þetta verði að lögum.
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