
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: Brynjar Wilhelm Jochumsson, sérnámslæknir í bráðalækningum

16.1.2021. Sæviðarsund 27, 104 Reykjavík

Blóðmeraiðnaðurinn brýtur gegn eftirfarandi lögum. Lög um um velferð dýra 2013 nr. 55, þar er skýrt tekið fram 
að markmið þeirra laga 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 Ijósi þess að dýr eru skyni gæddar verur.

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. 13. grein hljóðar svo: 
Við sársaukafulla aðgerð skal ávallt deyfa eða svæfa hross og veita því verkjastillandi meðferð. Ekki má 
framkvæma aðgerðir á hrossum, þ. á m. á tönnum þeirra, án læknisfræðilegrar ástæðu. Þó er heimilt að 
eyrnamarka hross, gelda hesta og fjarlægja úlfstennur að uppfylltum ákvæðum 1. mgr.

Það er sláandi að blóðtaka fylfullra mera hérlendis gengur mun lengra en alþjóðlegir staðlar hvað varðar magn 
sem tekið er hvert sinn og tíðni. Óháðir dýralæknar frá Sviss skrifuðu á dögunum grein um málið og færa 
sannfærandi rök um að meðferð á blóðmerum á meðan á blóðtöku stendur og þær aðferðir sem beitt er á Íslandi 
séu með öllu óskiljanlegar og ósamboðnar siðmenntaðri þjóð.

Ég harma það dýraníð sem sást á myndbandi dýravelferðarsamtakanna AWF en vandinn virðist vera stærri en 
einungis það ofbeldi sem sást þar. Vandinn er kerfislægur, það er ekki hægt að réttlæta áframhaldandi starfsemi 
þar sem eftirlit hefur algjörlega brugðist. Efnahagslegur ávinningur er ekki nægilega ríkuleg ástæða fyrir að leyfa 
starfsemina áfram, starfsemi sem veldur kerfisbundinni þjáningu.

Undirritaður mælir með samþykki þessa frumvarps. Því fer ég þess á leit við stjórnvöld á Íslandi að þau banni 
samstundis blóðtöku fylfullra hryssa og framleiðslu PMSG með lögum.

Virðingafyllst,
Brynjar Wilhelm Jochumsson M.D.
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