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

Ég mæli eindregið með samþykki frumvarps um bann við blóðmerahaldi.

Blóðtaka úr merum á Íslandi er ekki í samræmi við íslensk lög um velferð dýra 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2013055.html og þau alþjóðlegu viðmið varðandi 
blóðtöku á dýrum sem gilda hjá þeim þjóðum sem við berum okkur saman við.
Það er ámælisvert að Dýralæknafélag Íslands skuli ekki beita sér réttu megin í þessu máli, 
heldur sýna meðvirkni og hugsa um viðskiptahagsmuni fremur en velferð dýra. Dýrin eiga 
ávallt að njóta vafans og það er greinilegt að hér hefur yfirvaldið og eftirlitsaðilinn (MAST) 
ekki staðið vaktina.
Það er sorglegt að álitsgjafar sem leggja inn orð til varnar blóðmerarníði skuli hafa af því 
beina eða óbeina fjárhagslega hagsmuni, valda- eða vinatengda. Hagsmunatengingar í þessum 
málum eru miklar og flóknar og víða óbeinar meðal dýralækna og bænda í landinu. Því vil ég 
vitna í erlenda fagaðila sem styðja sig við vísindalegar álitsgerðir þegar þeir fordæma 
blóðsugubransann á Íslandi:

https://wwwmisirds/g/20222205974d/a-fits-gerd-um-heifdar-bfod-magn-is-lonska-hestsms: 
magn-og-tidni-blod-toku-ogmogu-leg-a-hnfhennar-a-fyl-fullar-hryssur-ut-fra-sjonar- 
mfdum-dyra-faekna-visinda-og-dyra-verndar?fbclid=IwAR1-
xRVRh4CYvLyQywaKQ7FvPFIs7PICLqnthRBYdyCCx94iSMtOhRTbufQ

Ísland er eina landið innan Evrópu sem stundar þann iðnað að taka blóð úr fyffullum 
hryssum: httpst//wwwdteitabfadidds/frettir/bfodmerahafd-baooad-i-evropu/

Bfóðsugubransinn virðist að auki stundaður gegn vilja meirihluta þjóðarinnar eins og könnun 
Fréttabfaðisins sýnir (66% andvíg þessum bransa).
https://wwwdrettabfadidds/frettir/mikiffmeirjhfmj-thjodarmoar-andvigur-bfodmerahafdi .

https://www.frettabladid.is/frettir/bfodmerahafd-bannad-i-evropu/

Sem höfundur og leiðsögumaður í ferðum hérlendis og erlendis tek ég undir með yfirlýsingu 
Félags Leiðsögumanna um að orðspori Íslands sé stefnt í hættu með bfóðmerarhafdi.

Yfirlýsing frá Leiðsögn-stéttarfélagi leiðsögumanna
Leiðsögn - stéttarfélag leiðsögumanna lýsir fyrir hönd félagsmanna yfir áhyggjum af því 
hrottalega dýraníði sem sumir íslenskir hrossabændur hafa gert sig seka um og fjallað hefur 
verið um ífréttum undanfarna daga. 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 kallaðurþarfastiþjónninn, stoð hans og stytta í 
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frásögnum um harðbýlið sem íslenska þjóðin bjó við um aldir og enn í dag er hann 
mikilvægur fyrir bændur og gleðigjafi fyrir íbúa íþéttbýlinu 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. Leiðsögumenn telja að 
orðspori Íslands og hagsmunum íslenskrar ferðaþjónustu sé stefnt í bráða hættu með þessu 
framferði gagnvart varnarlausum dýrum.
Leiðsögn-stéttarfélag leiðsögumanna fer þess á leit við stjórnvöld að þau banni samstundis 
blóðtöku fylfullra hryssa, svokallaðra blóðmera, á Íslandi.
F.h. stjórnar Friðrik Rafnsson, formaður Leiðsagnar-félags leiðsögumanna

Tilgangur blóðmerarníðs er svo að auki að viðhalda öðru dýraníði annarsstaðar, í svínarækt. 
En kannski er það tímanna tákn að um leið og náttúran krefur okkur um viðbragð og 
stórfelldar breytingar þá erum við enn ekki tilbúin til að standa með öðrum lífverum, tala máli 
málleysingja - ekki tilbúin að breyta og bylta, taka skrefin fram á við og horfast í augu við 
framtíðina sem krefur okkur um að endurskoða alla ferla, ekki síst dýrahald og matvælaferla 
með augum siðfræðinnar, ekki aðeins af mildi, gæsku og virðingu fyrir öðrum lífverum 
heldur líka vegna sjálfbærni, ræktunnar til framtíðar og landverndar. Við byrjum með litlum 
skrefum, eins og með því að banna blóðmerarníð sem er svo rangt út frá öllum 
siðfræðigildum.

Þess vegna krefst ég þess að blóðtaka fylfullra hryssa verði bönnuð á Íslandi.

Virðingafyllst,

Kristín Helga Gunnarsdóttir


