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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.

Frumvarpið er endurflutt, sjá 543. mál á 151. þingi - velferð dýra.

Sendandi : Anna Guðrún Einarsdóttir

Sunnuflöt 20

Umsögnin styður frumvarpið. Við hörmum það dýraníð eins og sést skýrt í 
myndbandi sem dýravelferðarsamtökin AWF/TSB gáfu út í nóvember 2021.

Í fyrstu grein laga um velferð dýra segir: ,,Markmið laga þessara er 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. Enn fremur 
er það markmið laganna að þau geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt." 
Ljóst er að blóðmeraiðnaðurinn brýtur þessi lög. Um er að ræða lítið tamdar, fylfullar 
og mjólkandi merar. Þeim er smalað inn í þröngan bás, þær mýldar, höfuðið bundið 
upp í þvingaða stöðu, bundar með bakstrapp svo þær eiga sér enga undankomuleið. 
Þær upplifa sig í hættu og eru aðskildar folaldi sínu. Þessu fylgir óneitanlega mikil 
angist og hræðsla. Blóðmagnið sem tekið er í hvert sinn stangast á við öll alþjóðleg 
viðmið. Tekið er miklu meira blóð en heilsusamlegt er fyrir merina. Efnið sem unnið 
er úr blóði meranna er að mestu notað sem frjósemislyf á spendýr, eins og svín, sem 
lifa við hörmulegar aðstæður í iðnaðarbúskap erlendis. Skepnur sem fyrir eiga 
fjölmörg afkvæmi, og því eingöngu verið að þvinga fram fleiri afkvæmi en náttúrulegt 
er, í von um aukinn fjárhagslegan gróða.

Blóðmerahald er landi og þjóð til skammar. Eftirlit með starfseminni er greinilega 
ábótavant og hefur iðnaður stækkað allverulega. Ljóst er að Matvælastofnun er ófær 
um að tryggja velferð meranna. Dýraníð verður aldrei réttlætanlegt þó því fylgi 
fjárhagslegur gróði.

Við hvetjum því Alþingi til þess að hafna blóðmerahaldi alfarið og tryggja að 
frumvarpið verði að lögum.
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