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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.

Ritað af stjórn FT (Félag Tamningamanna)
FT var stofnað árið 1971 og samanstendur af faglærðum tamningamönnum með áratuga 
reynslu og þekkingu á íslenska hestinum og flestum þeim þáttum sem viðkemur honum, sem 
og markaðsmálum. Eitt af aðalmarkmiðum FT er að stuðla að réttri og góðri tamningu og 
meðferð hestsins með heilbrigði og velferð hans að leiðarljósi. Einnig að fræða og upplýsa 
um eðli hestsins.

Dýravernd
Meðhöndlun hjá vissum búum á hryssum og folöldum þeirra við blóðtöku er óásættanleg eins 
og myndband og fréttir hafa gefið okkur skýra sýn á. Sú meðhöndlun sem þar sást samrýmist 
ekki stefnu og tilgangi FT um að stuðla að réttri og góðri tamningu hesta, sem felur í sér 
dýravernd og sanngjarna meðhöndlun með velferð hestsins í huga.
Hestar eru skyni bornar skepnur og þarna eru fylfullar hryssur settar í aðstæður sem eru 
geigvænlegar fyrir þær. Hross eru flóttadýr og hópdýr með mikla innilokunarkennd og því 
þarf að temja hross ef á að skilja þau að frá hópnum og loka þau inni og eða binda í tökubás 
eins og tíðkast víðast hvar við blóðtöku. Til að bæta gráu ofan á svart er folaldið jafnan skilið 
tímabundið frá hryssunni sem skapar mikla angist hjá bæði hryssu og folaldi á þessum aldri. 
Ofan á allt saman bætist við sársauki og vanlíðan við stungu og blóðmissi. Hryssurnar í 
myndbandinu eru greinilega ótamdar eða lítið tamdar og ekki undirbúnar fyrir afskipti 
mannsins og hvað þá með þessum hætti. Þarna virðast starfsmenn ekki vera með kunnáttu til 
að umgangast hesta eða hreinlega óhæfir í samskiptum sínum við dýrin.

Framtíð íslenska hestsins
Á hverju ári fæðast um 5000 folöld í skipulögðu ræktunarstarfi og svipaður fjöldi undan 
hryssum sem eru í blóðtöku. Á síðasta áratug hefur fjöldi hryssna í blóðtöku fjórfaldast. 
Það er sorgleg staðreynd að íslenski hesturinn sé í dag notaður að svona stóru leyti í það 
hlutverk að framleiða hormón til að auka kjötframleiðslu, frekar en að vera fyrst og fremst sá 
mikilvægi félagi og sendiherra sem hann hefur verið fyrir land okkar og þjóð.
Vegna þessa myndbrots sem var sýnt til að vekja athygli á meðferð hryssna í blóðtöku og 
blóðtökunni sjálfri þá hafa margir erlendir og innlendir aðilar brugðist við með því að 
mótmæla aðgerðinni og meðhöndluninni á hryssunum.
Áhrifin munu koma víða fram ef blóðtakan heldur áfram, fólk hefur lýst því yfir að það mun 
ekki vilja heimsækja landið, það mun ekki sækja stóra viðburði eins og Landsmót 
hestamanna sem er mikilvægur viðburður fyrir hestamenn, það sækir til annarra landa til að



kaupa hesta sem hefur mjög slæm áhrif fyrir hrossabændur og atvinnumenn í heild sinni í 
greininni. Það gæti því orðið mikill tekjumissir fyrir marga aðila.

Skipulagt ræktunarstarf til kynbóta er gríðarlega mikilvægt fyrir hrossastofninn okkar, til að 
rækta enn nú betri gripi hvort sem þeir eru notaðir til keppni, sýningar eða sem reiðhestar og 
félagar. Folöld sem eru afrakstur blóðmeraræktunar má segja að séu „óræktuð“, enda undan 
allavega hrossum sem hafa verið afsett af almennum reiðhestamarkaði, t.d. vegna 
skapgerðargalla. Þau folöld sem enda ekki í sláturhúsi (vegna takmarkaðs 
folaldakjötsmarkaðar) eru oft á tíðum seld vegna lita inn á lífhrossamarkaðinn þar sem 
gallaðir gripir ganga kaupum og sölum á undirverði, sem grefur undan metnaðarfullu 
ræktunarstarfi og eðli málsins samkvæmt, hefur þau áhrif að lækka verð á ræktuðum 
hrossum.

Einnig telur FT það liggja í hlutarins eðli að mörg þessara folalda fá ekki þá næringu sem 
þeim er náttúruleg úr kaplamjólkinni. Gera má ráð fyrir því að mjólkurframleiðsla hryssnanna 
skerðist töluvert við að missa svo hátt hlutfall að blóðmagni vikulega í þetta langan tíma. 
Leiða má að því líkur að þessi folöld hafi fengið nokkuð óeðlilegt og ónáttúrulegt uppeldi og 
ættu því alls ekki að vera gjaldgeng inná lífhrossamarkaðinn. Til lengri tíma rýrir 
blóðmerahald þannig hag hrossaræktenda, gæði íslenska hestsins versnar og hefur því 
verulega neikvæð áhrif á íslenska hrossarækt þegar á heildarmyndina er litið.

Ímynd Íslands
Ekki er hægt að neita því að ímynd Íslands og íslenska hestsins hefur skaðast eftir að vakin 
var athygli á blóðmerahaldi hér á landi í myndbandi dýraverndunarsamtakanna AWF í 
Þýskalandi og TSB í Sviss. Ísland er upprunaland íslenska hestsins, þar sem hann gengur 
frjáls í stóði á stórum landsvæðum. Ísland stendur fyrir og hefur verið markaðssett fyrir 
ósnortna náttúru og að lyfjanotkun sláturdýra sé hér í lágmarki. Að meirihluti hrossastofnsins 
í landinu sé notaður til að framleiða lyf við mjög vafasamar aðstæður, sem eykur afurðir 
gyltna í verksmiðjubúum erlendis samræmist ekki ímynd Íslands eða íslenska hestsins heldur 
er henni raunveruleg ógn eins og rök hafa verið færð fyrir.

Þar af leiðandi fer stjórn FT þess á leit við stjórnvöld á Íslandi að þau banni samstundis 
blóðtöku fylfullra hryssa og framleiðslu PMSG með lögum.
Félag Tamningamanna mælir því eindregið með samþykki þessa frumvarps.
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