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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: Inga Kristrún Gottskálksdóttir, grunnskólakennari 
Smyrilshlíð 5, 102 ReykjavÍk

Undirrituð styður frumvarp þess efnis að blóðmerahald verði með öllu bannað. 
Ég eins og svo margir landsmenn var algjörlega slegin yfir því dýraníði sem sást á 
myndbandi sem gefið var út af dýraverndunarsamtökunum AWF. Ljóst er að vandinn 
er þó öllu stærri en það ofbeldi sem náðist á myndband. Þessar hryssur sem notaðar 
eru í blóðmerabúskap eru oftast lítið eða ekkert tamdar. Þær eru reknar inn í þrönga 
litla blóðtökubása, þar eru þær mýldar, höfuðið er svo bundið upp í ónáttúrulega 
stöðu svo nálin komist greiðlega að stórum æðum hálsins. Einnig er notast við 
bakstrapp svo hryssan á sér enga undankomuleið. Hryssan er aðskilin frá folaldi sínu 
á meðan blóðtöku stendur. Hún skilur ekki að blóðtakan taki einungis 10 mínútur. 
Hún upplifir sig í hættu og óneitanlega mikla angist. Þetta ferli endurtekur sig svo á 
vikufresti, allt að 8 skipti í röð. Blóðtakan er dýraníð í hvert einasta skipti sem hún er 
framkvæmd. Hormónið sem unnið er úr blóði þeirra er svo notað sem frjósemislyf hjá 
spendýrum í iðnaðarbúskap erlendis. Þjáning sem leiðir af sér meiri þjáningu.

Í grein Rósu Lífar “Blóðmerahald - Hvað segja vísindin?” eru færð fram góð rök um 
að blóðtakan hérlendis gangi langt um fram heilsusamlega mörk hesta. Álitsgrein 
dýralæknanna Barla Barundun og Ewald Izenbugel staðfestir þetta. Niðurstaða 
þeirra skrifa er sú 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. Magn blóðs sem tekið er úr hryssunum og tíminn sem líður á milli 
blóðtaka eru víðsfjarri viðurkenndum viðmiðum og algjörlega á skjön við alþjóðlega 
vísindalega staðla. Undirrituð er sammála niðurstöðu þeirra.

Íslenski hesturinn er þjóðargersemi sem hefur unnið sér sess á erlendri grundu fyrir 
sitt góða geðslag og skemmtilegu gangtegundir. Blóðmeraiðnaðurinn er honum ekki 
samboðinn. Iðnaðurinn er einnig skaðlegur fyrir ímynd lands og þjóðar. Ef að hann 
verður ekki bannaður núna gæti það haft verulega slæmar afleiðingar fyrir 
ferðaþjónustu Íslands. Heimurinn fylgist með þessu máli vel og vandlega. Þó að 
iðnaðurinn skili tekjum til örfárra heimila hér á landi er hann ekki réttlætanlegur. Stór 
meirihluti þjóðar er á andvígur blóðmerahaldi og þar eru kjósendur allra flokka 
sammála.

Þar af leiðandi styð ég að frumvarp þetta verði að lögum.

Virðingarfyllst,
Inga Kristrún Gottskálksdóttir




