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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, nr. 55/2013 

(bann við blóðmerahaldi), 15. mál.
Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 14. desember sl., þar sem óskað var eftir 

umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra, nr. 55/2013 (bann við 

blóðmerahaldi), 15. mál (152. löggjafarþing). Frestur til að skila umsögn var veittur til 17. 

janúar.

I. Almennt

Frumvarpið var lagt fram á 151. löggjafarþingi, 543. mál, en náði ekki fram að ganga og er nú 

lagt fram öðru sinni lítið breytt. Með frumvarpinu er lagt til að á eftir 2. mgr. 20. gr. laga um 

velferð dýra, nr. 55/2013 (dýravelferðarlög) verði bætt við málsgrein sem kveður á um bann 

við því að taka blóð úr fylfullum merum í þeim tilgangi að selja það eða vinna úr því vöru til 

sölu. Því til viðbótar eru lagðar til breytingar á 45. gr. laganna þess efnis að það varði aðila 

refsiábyrgð brjóti þeir gegn bannákvæði 20. gr. Einnig að ákvæði 6. mgr. 45. gr., almennt 

refsiákvæði laganna um að brot gegn lögum um dýravelferð sæti aðeins rannsókn lögreglu að 

undangenginni kæru Matvælastofnunar, falli brott. Bændasamtök Íslands hafa farið yfir efni 

frumvarpsins eins og það liggur fyrir og gera eftirfarandi athugasemdir.

II. Samantekt
Athugasemdir samtakanna lúta annars vegar að efni frumvarpsins, markmiðum laga um velferð 

dýra og hins vegar að áhrifum og afleiðingum frumvarpsins, verði það að lögum.

Bændasamtökin fordæma illa meðferð á dýrum og árétta að fylgja skuli lögum og reglum um 

velferð dýra í hvívetna. Markmið laganna sem og eftirlits með starfsemi sem lög og reglur um 

dýravelferð taka til er að koma í veg fyrir frávik og að tryggja viðeigandi ráðstafanir í slíkum 

tilfellum. Bændasamtökin telja að skipulögð vinna sé betur til þess fallinn að ná raunverulegum 

umbótum á velferð dýra. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað starfshóp til að 
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fjalla um blóðtöku úr fylfullum hryssum til framleiðslu á efninu PMSG (eCG). Starfshópurinn, 

sem þegar hefur hafið störf, mun skoða starfsemina, regluverkið sem um hana gildir og eftirlit 

auk þess að skoða löggjöf og mögulega framkvæmd slíkrar starfsemi erlendis. Niðurstöður 

starfshópsins liggja ekki fyrir en gert er ráð fyrir að þeim verði skilað á vordögum 2022.

Þá er það álit samtakanna að bann við blóðmerarhaldi í heild varði stjórnarskrárvarin réttindi 

bænda um atvinnufrelsi og eignarétt. Atvinnufrelsi er varið í 75. gr. stjórnarskrárinnar nr. 

33/1944 (stjórnarskrá) og samkvæmt ákvæðinu verða bönd aðeins sett á atvinnufrelsi manna 

með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Bann við atvinnustarfsemi sem menn hafa 

þegar tekið upp og eiga fjárhagslega afkomu sína undir varða hagsmuni sem teljast til 

eignaréttinda sem njóta verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignaréttarins. Það sama 

gildir að því marki sem aðrir fjárhagslegir hagsmunir, t.a.m. búnaður og tæki, ónýtast við 

takmörkun á atvinnufrelsi.

III. Markmið laga um velferð dýra
Bændasamtökin fordæma illa eða vanvirðandi meðferð á dýrum og beita sér fyrir því að 

íslenskur landbúnaður sé til fyrirmyndar hvað velferð og aðbúnað dýra varðar.

Velferð dýra í búfjárrækt er almannahagur og viðbrögð almennings sýna mikilvægi 

málaflokksins, þegar upp koma mál þar sem velferð dýra er ábótavant. Lagaumgjörð um velferð 

dýra sem sett var með lögum nr. 55/2013, er framsækin löggjöf. Markmið laganna byggir á 

ákveðnum grunngildum („frelsin fimm“) sem almennt eru viðurkennd á sviði dýravelferðar. Í 

athugasemdum um markmiðsákvæði 1. gr. í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögunum 

er tekið fram að ljóst sé að aldrei sé hægt að útiloka eða fyrirbyggja frávik frá þeim markmiðum 

að öllu leyti. Þess vegna þarf eftirlit með búfjárhaldi að fara fram með markvissum hætti þannig 

að tryggt sé að frávik séu uppgötvuð og við þeim brugðist á viðeigandi hátt, t.a.m. með bættum 

ferlum.

Bændasamtökin telja ótækt að banna í heild sinni atvinnugrein, sem er stunduð í samræmi við 

lög og reglur sem um hana gilda, á grundvelli undantekningatilfella.

IV. Rökstuðningur í greinargerð
Í greinargerð með frumvarpinu er að finna fullyrðingar sem ekki eru rökstuddar með 

fullnægjandi hætti. Í fyrsta lagi er staðhæft að merar sæti misgrófu og mismiklu ofbeldi við 
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blóðtöku. Sú staðhæfing er eingöngu rökstudd með vísan til myndefnis frá þýsk/austurrísku 

dýraverndarsamtökunum Tierschutzbund Zurich (TSB), sem frumsýnt var 22. nóvember 

síðastliðinn. Látið er að því liggja að ekki sé farið að gildandi lögum og reglum í starfseminni 

og að ofbeldi sé alltaf til staðar. Bent er á að sú ályktun stangast á við mat Matvælastofnunar, 

sem fer með opinbert eftirlit með starfseminni.1

Verði frumvarpið að lögum mun það hafa í för með sér umfangsmiklar afleiðingar og því telja 

samtökin mikilvægt að þingnefndin kanni vel staðreyndagrunn fullyrðinga í greinargerð með 

frumvarpinu.

V. Stjórnskipuleg vernd atvinnuréttinda
Sú leið sem lögð er til í frumvarpinu, að banna starfsemina alfarið, er til þess fallin að hafa mikil 

áhrif á lífsviðurværi þeirra sem hana stunda. Samkvæmt 75. gr. stjórnarskrárinnar verða bönd 

aðeins sett á atvinnufrelsi manna með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. 

Atvinnufrelsishugtakið felur í sér heimild manna til að velja sér það starf sem hugur þeirra 

stendur til. Atvinnufrelsi manna telst til grundvallarmannréttinda og má tilurð 

atvinnufrelsisákvæðis 75. gr. íslensku stjórnarskrárinnar rekja allt aftur til dönsku 

stjórnarskrárinnar frá 1849. Ákvæðið fékk á sig núverandi mynd með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995. Með breytingunni 1995 var ákvæði 2. mgr. bætt við atvinnufrelsisákvæði í 75. 

gr. stjórnarskrárinnar, m.a. með vísan til alþjóðlegra skuldbindinga samkvæmt 

félagsmálasáttmála Evrópu og alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi. Í 1. mgr. 75. gr. er sú grundvallarregla orðuð að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu 

sem þeir kjósa og til þess að skerðing á þessu frelsi sé lögleg þurfi bæði tveggja skilyrða að 

vera uppfyllt:

a) Í fyrsta lagi verður að kveða á um skerðinguna í lögum.

b) Í öðru lagi þurfa almannahagsmunir að krefjast þess að gripið sé til

skerðingarinnar.

Orðanna hljóðan sem og dómaframkvæmd gefa það skýrt til kynna að bæði skilyrðin þarf að 

uppfylla og nægir því ekki lagaheimildin ein ef almannahagsmunina skortir. Samkvæmt síðari 

málslið 75. gr. skal það því heyra til undantekninga ef setja á skorður á atvinnufrelsi og helgast 

það af nauðsyn um almannahagsmuni. Með breytingum frá 1995, var þar með lögð enn meiri 

1 https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/blodtaka-ur-fylfullum-hryssum
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áhersla á að löggjafínn yrði að meta slíkt sérstaklega og þá hvort almannahagsmunir krefðust 

þess að meginreglunni um atvinnufrelsi yrði vikið til hliðar með lagasetningu. Þegar kemur að 

því að meta hvort almannahagsmunir krefjist skerðingar á atvinnufrelsi þarf fyrst að líta til 

hagsmuna heildarinnar, þ.e. alls almennings og meta hvort takmarkanir sem vísa til 

almannahagsmuna séu byggðar á málefnalegum forsendum eins og meðalhófi og 

jafnræðissjónarmiðum.

Dómstólar hafa beitt 72. gr. stjórnarskrárinnar samhliða 75. gr. í síauknum mæli í málum sem 

varða skerðingu á atvinnuréttindum sem metin verða á fjárhagslegan mælikvarða. Menn geta 

þurft að þola skerðingar á atvinnufrelsinu bótalaust, svo sem þegar löggjafinn leggur bann við 

tiltekinni atvinnu sökum hættulegs eðlis hennar. Öðru máli gegnir hins vegar um þá 

fjárhagslegu hagsmuni sem felast í atvinnu sem menn hafa þegar tekið upp og stunda 

(atvinnuréttindi þeirra). Þessir hagsmunir teljast eignarréttindi sem njóta verndar 72. gr., sbr. 

dóm Hæstaréttar frá 1964, bls. 573 um bótaskyldu vegna banns við minkaeldi. Að því marki 

sem þessir hagsmunir, t.d. búnaður og tæki, ónýtast við takmörkun á atvinnufrelsi getur einnig 

verið um að ræða bótaskyldu ríkisins. Þetta getur m.a. átt við um fjárhagslega hagsmuni sem 

verða til vegna atvinnustarfsemi á grundvelli opinberra leyfa.

Ekki er gerð tilraun til að sýna fram á það í greinargerð með frumvarpinu að skilyrði um að 

almannahagsmuni sé uppfyllt eða að ekki hægt sé að beita vægari úrræðum til þess að tryggja 

velferð þeirra dýra sem um ræðir. Gera verður þá lágmarkskröfu að lagafrumvarp sem snýr að 

banni við atvinnustarfsemi í heild sé vel ígrundað, rökstutt og undirbúið með fullnægjandi 

hætti. Bent er á að verði frumvarpið að lögum felur það ótvírætt í sér skerðingu á atvinnufrelsi 

og eignarréttindum bænda og þurfa að koma fullar bætur fyrir.

Ljóst er að það gæti orðið erfiðleikum háð að leggja mat á fjárhæð bóta verði frumvarpið að 

lögum. Fá dæmi eru til í löndum sem við berum okkur saman við hvernig slíkt kemur til 

framkvæmda. Nýlegt dæmi er þó til frá Danmörku, þar sem bann var sett við minkarækt með 

vísan til áhættu vegna heimsfaraldurs kórónaveiru. Vísindalegur grunnur þess banns hefur verið 

harðlega gagnrýndur af ýmsum sérfræðingum og ferlið allt er nú undir rannsókn sérstakrar 

þingnefndar sem reiknað er með að skili af sér niðurstöðum í apríl 2022.2 Afleiðingar af því 

banni voru þær að heil atvinnugrein hvarf með tilheyrandi búsifjum fyrir þá sem hana stunduðu.

2 https://www.minkkommissionen.dk/da/nyheder/2021/11/tillaegskommissorium
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Dönsk stjórnvöld mátu það sem svo að 0,7% af vergri þjóðarframleiðslu Danmerkur árið 2021 

færi í bætur til atvinnugreinarinnar.3 Það er þó óvissu háð þar sem vinna við að meta eignir 

bænda stendur enn yfir og engar bætur vegna þessa hafa verið greiddar þegar þetta er ritað. 

Útflutningstekjur Íslands af blóðtöku af fylfullum merum eru af svipaðri stærðargráðu og 

útflutningstekjur Danmerkur voru af minkarækt. Má því leiða að því líkum að bæturnar yrðu af 

svipaðri stærðargráðu, u.þ.b. 20 milljarðar króna.

VI. Niðurlag

Starfsemin er þáttur í verðmætasköpun bænda á bújörðum en greinin veltir tæplega 2 

milljörðum króna á ári. Bann við starfseminni mun ýta undir brottfall úr bændastéttinni sem þá 

þegar er erfitt að sporna gegn. Bændasamtökin telja þó algjöra grundvallarforsendu að velferð 

dýranna sem um ræðir sé í forgrunni og eftirlit með starfseminni eins og best verður á kosið. 

Þar til niðurstöður áðurgreinds starfshóps liggja fyrir telja samtökin ákvörðun um bann við 

starfseminni ótímabæra. Þannig verði sem best tryggt að breytingar á lögunum séu málefnalegar 

og samræmist sjónarmiðum um meðalhóf.

Að því sögðu eru fulltrúar Bændasamtakanna reiðubúnir til að koma fyrir nefndina og gera 

nánari grein fyrir þeim sjónarmiðum sem rakin hafa verið.

Virðingarfyllst,

f.h. Bændasamtaka Íslands

Vigdís Hasler, framkvæmdastjóri.

3 https://www.oecd.org/economy/surveys/denmark-2021-OECD-economic-survey-overview.pdf
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