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UMSÖGN NR. 1:

Sælir, kæru nefndarmenn,

Ég, Ole Anton Bieltvedt, og við, Jarðarvinir, samtök um dýra-, náttúru og 
umhverfisvernd, teljum blóðmerahald óiðju, ómannúðlegt dýraníð, sem 
stöðva beri og banna. Mælum við eindregið með, að Alþingi samþykki bann 
við blóðmerahaldi á Íslandi.

Þar sem undirritaður hefur unnið að þessu máli um árabil og fjallað um það 
bæði gagnvart stjórnvöldum - Matvælastofnun og landbúnaðarráðherra -, 
svo og opinberlega, í formi fjölmargra blaðagreina, vil ég koma rannsóknum 
okkar og niðurstöðum í málinu á framfæri við nefndina í 8 aðskildum 
erindum.

Ég leyfi mér að senda kópíur beint á nefndarmenn, til að reyna að tryggja, 
að málflutningur okkar komist vel og örugglega til skila til nefndarmanna.

Fyrst viljum við taka fyrir þessu almennu atriði og um leið veigamikla 
erlenda afstöðu til þessa máls, sem ætti að hafa mikið vægi og gildi hér 
líka:

1. Markmið laga nr. 55/2013, sem gilda fyrir þessa starfsemi, hljóðar 
svona:
„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".
Eru nefdarmenn góðfúslegast beðnir um, að hafa þetta markmið 
gildandi laga skýrt í huga við umfjöllun og afgreislu málsins.
2. Hestar, blóðmerar, eru auðvitað spendýr, en mannfólkið er líka 
spendýr. Spendýr eru ólík að formi, gerð og stærð, en eru í 
grundvallar atriðum eins gerð og byggð.
Önnur spendýr, en menn, finna líka fyrir andlegri og líkamlegri 
vanlíðan og þjáningu, óttast og hræðast, kveljast af meiðlsum og 
áverkum, eins og við, kvíða reyndar líka fyrir, hryggjast, syrgja, hlakka 
til og gleðjast, eins og við.



Þetta veit ég allt fyrir vissu af áratuga löngum og nánum samskiptum 
mínum við margs konar dýr.
Tilraunir eru gerðar á litlum músum, eða rottum - oft reyndar með 
hræðilegu kvalræði fyrir dýrin, sem sjaldnast lifa tilraunir af - og er 
árangur og niðurstöður síðan notaðar fyrir lyfjaþróun og nýjar 
lækningalausnir fyrir mannfólkið.
Þetta sýnir auðvitað og sannar náin tengsl og feykileg líkindi allra 
spendýra, að mönnum meðtöldum.
Nýjasta dæmið um það, hversu lík öll spendýr og menn eru, er 
ígræðsla hjarta úr svíni í mann, sem virkar.
Öll spendýr eru í grunninn sköpuð eins, nema, hvað maðurinn er 
gráðugri, grimmari og miskunnarlausari, en önnur spendýr. 
Punkturinn er: Okkur ber að vira líf og tryggja velferð annarra 
spendýra - reyndar allra dýra og alls lífríkis - eins og við reynum að 
tryggja eigin velferð.
3. Rannsóknir og vísindi eru á háu stigi í Þýzkalandi, en þar bjó ég 
og starfaði í 27 ár. Kom þar mikið að dýrum og dýravernd.
Í viðhengi sendi ég reglugerð þýzku Matvælastofnunarinnar, 
Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 
síður 1,3 og 4, en þar kemur fram, hvaða reglur gilda um blóðtöku 
hesta, mera, í Þýzkalandi:
Á blaðsíðu 3: Minnst 30 dagar skulu líða milli blóðtaka.
Á blaðsíðu 4. Lágmarksþyngd hests verður að vera 400kg (þyngd 
íslenzka hestsins er um 350 kg).
Á sömu síðu: Hestur verður að vera að lágmarki 3ja ára.
Á sömu síðu: Ekki má taka blóð úr hryssu, sem er annað hvort 
mjólkandi eða gengur með folaldi, hvað þá ef hvorttveggja 
kemur til, eins og hér er (þarna er þýzkur löggjafi auðvitað að 
vernda dýr, sem er í viðkvæmu og erfiðu andlegu og líkamlegu 
standi, vegna þungunar eða álags af afkvæmi);
Í ÞýzkalandjivælLþað blóðmerahaldi.sem.hérer í gangi1 
algjörlega bannað!

Ég vil ljúka þessu 1. erindi mínu/okkar með því að viðhengja grein, sem ég 
skrifaði í Morgunblaðið 23.12.2019, en hún fjallar um almenna illa stöðu 
íslenzka hestsins, Þarfasta þjónsins, ekki sízt útigangshrossanna, en 
blóðmerarnar og þau folöld þeirra, sem fá að lifa, eru einmitt upp til hópa 
útigangshross.
Minna má hér á, að óveðri í desember 2019 fórust yfir 100 hross í 
Húnavatnssýslum og Skagafirði, þar af 93 hryssur og folöld þeirra, mest



blóðmerar.
Ofbeldisfull og kvalarfull blóðtaka, dýraníðið, sem hryssur eru beittar þar, 
er því ekki eina kvalræði þessara dýra.
Við bann við blóðmerahaldi myndi hald blóðmera auðvitað dragast saman 
og þessari þrautargöngu blóðmera linna.

Ég vísa í frekari erindi, sem á eftir koma, og óska nefndarmönnum alls 
góðs.

Kær kveðja,

Ole Anton

JARÐARVINIR - FRIENDS OF EARTH
Félagasamtök um dýra-, náttúru- og umhverfisvernd
Association for Protection of Animals, Nature and Environment
Ole Anton Bieltvedt, stofnandi og formaður/Founder and President



Þrautaganga og þjáning þarfasta 
þjónsins
Sigurður Sigurðarson, fyrrverandi yfirdýralæknir, segir í grein í 
Bændablaðinu 22. marz 2016 m.a. þetta:

„Það er skoðun mín að flestum hrossum líði vel úti að vetrinum, 
ef þau fá nóg af góðu fóðri, greiðan aðgang að góðu 
drykkjarvatni og skjól fyrir illviðrum annaðhvort náttúrulegt skjól 
eða manngerð skýli sem uppfylla kröfur þ.e. hæð 2,5 metrar, 
skjólvængir gegn 3 vindáttum og 4 metrar að lengd minnst“.

Sigurður, sem er mikill fagmaður og reyndur vel, kvartar svo í 
sömu grein yfir illri meðferð ýmissa bænda á útigangshrossum 
sínum. Tekur hann þessi dæmi:

„Í hrakviðrum í janúar sl. (en Sigurður var þá kominn á eftirlaun) 
höfðu samband við mig nokkrir menn sem hafa gott vit á 
hrossum og báðu mig um að koma á framfæri athugasemdum 
vegna illrar meðferðar á nokkrum hrossahópum á útigangi við 
Selfoss og í nærsveitum.

Á einum staðnum væru hátt í 70 hross, þar af nokkur folöld og 
engin skjól. Farið væri að sjá á hrossunum, einkum folöldunum. 
Á nokkrum öðrum stöðum væru hópar með færri hrossum. 
Hvergi væru fullnægjandi skjól, sáralítið, jafnvel ekkert gefið af 
heyi og ekki sinnt um að flytja að vatn í þurrfrostum“.

Þetta var í eðlilegu janúar árferði, fyrir nær fjórum árum, 2016.

Sigurður lýsir því svo, að menn hefðu haft samband við 
Matvælastofnun, sem skylt sé að bregðast við slíkum málum. 
Hafi lítið komið út úr því, „Ill meðferð hélt áfram og enn var haft 
samband“, skrifar Sigurður.

Þetta er dæmi um það, að meðferð útigangshrossa hefur lengi 
verið misjöfn, eftir bændum, og oft aðfinnsluverð. Oftar en ekki, 
hefur mátt flokka hald sumra bænda á hestum sínum undir 
ámælisvert og ábyrgðarlaust dýrahald, ef ekki dýraníð.



Það er ekki eins og að þetta vandamál sé að koma upp fyrst nú, 
í hamförunum á dögunum, þó að sumir reyni að rugla 
umræðuna og réttlæta langvarandi vanrækslu og vanhald 
útigangshrossa með því fárviðri, sem nú varð, og leiddi til 
hörmulegs og kvalarfulls dauðdaga hundruð gripa - líka folalda 
og trippa.

Undirritaður ritaði aðra grein, í annan miðil, á dögunum, þar 
sem hann gagnrýndi almennt útihrossahald, bæði í fortíð og 
nútíð, en hinn hrikalegi dauðdagi hundruð varnarlausra og 
hjálparlausra dýra vakti þetta mál auðvitað upp og gaf nýtt og 
stórt tilefni til að taka málið aftur til opinberrar umræðu.

Þessi skrif leiddu til mikillar og, jafnvel, heiftarlegrar og illgjarnar 
gagnrýni á undirritaðan, þar sem því var haldið fram, að hann 
ráðist á hrossabændur, sem hefðu misst hesta sína í einstöku 
fárviðri, og væru nú í mikilli sorg og harmi yfir missi gripanna, 
þar sem náttúran hefði tekið völdin af bændum, og þeir hefðu 
ekki við neitt ráðið.

Hefði gagnrýni mín á hendur þeim bændum því verið 
óviðeigandi og ósanngjörn, hreinasta bændaníð, mátti lesa úr 
orðum sumra.

Einn, sem mun vera sagnfræðingur, þó að þessi gæti ekki á 
orðbragðinu, segir að „Heilagleikinn og slepjan drúpi af hverju 
orði“ í grein minni, sem segir nokkuð um höfund þessara orða 
en lítið um málefnið.

Gagnrýni mín á útigangshrossahald á Íslandi beindist og beinist 
að stöðu þess máls almennt og í víðu samhengi. Það gátu allir 
séð og skilið, sem eru sæmilega vel læsir og vildu skilja.

Þó að ill meðferð sumra eða margra útigangshrossa síðustu ár 
og áratugi hafi verið höfuð atriðið í mínum skrifum, breytir það 
ekki því, að ýmsir bændur hefðu sýnilega geta varið og verndað 
sína hrossahjörð betur, en þeir gerðu nú í fárviðrinu, einfaldlega 
með því að fara að gildandi landslögum.



16. október 2014 undirritaði Sigurður Ingi, sjálfur bóndi og þá 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, reglugerð nr. 910/2014.
Í henni segir m.a. í gr. 10: „Hross skulu hafa aðgang að fóðri 
a.m.k. tvisvar á sólarhring...“, og, „óheimilt er að hafa hross án 
vatns lengur en 6 klst. og án fóðurs lengur en 14 klst.“. 
Ennfremur: „Fóðrun skal hagað þannig að öll hross í hverjum 
hópi komist að fóðrinu samtímis“.

Í 18. gr. sömu reglugerðar segir um „Útiganga“. „Hross sem 
ganga úti skulu geta leitað skjóls fyrir veðri og vindum. Þar sem 
fullnægjandi náttúrulegt skjól, svo sem skjólbelti, klettar eða 
hæðir, eru ekki fyrir hendi skulu hross hafa aðgang að 
manngerðum skjólveggjum sem mynda skjól úr helstu áttum. 
Hver skjólveggur skal að lágmarki vera 2 metrar á hæð og svo 
langur að öll hross hjarðarinnar fái notið skjóls“.

Í lögum nr. 55/2013, sem framagreind reglugerð byggir á, segir 
svo í 1. gr. Markmið: „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 
Ijósi þess að dýr eru skyni gæddar verur“.
Þessi lög og ofannefd regulgerð mynda þann ramma, sem 
bændum ber að fylgja í sínu hrossa- og dýrahaldi. Þeir, sem 
geta sagt við sjálfan sig: Ég reyndi eftir megni að fylgja þessum 
ramma, bæði í gegnum tíðina og nú, geta haft góða samvizku. 
Verið sáttir við sig og sitt. Hinir ekki.

Það er ekki ég, sem er að dæma einn eða neinn, ég er að vitna 
í lög landsins og fara þess á leit við dýrahaldara og eftirlitsaðila, 
að þessum lögum sé fylgt. Dýrin geta ekki talað fyrir sig sjálf, 
einhver verður því að reyna að gera það.

Að lokum má vekja athygli á því, að það eru um 75.000 hestar í 
landinu, en aðeins hússkjól fyrir um 15.000 þeirra. Þá má líka 
spyrja, hversu víða eru varnarveggir, sem vernda dýrin úr 
þremur vind- og veðuráttum, þegar veðurhamfarir verða, fyrir 
hin 60.000 greyin?





•
 I Bundesamtfúr
I Verbraucherschutz und
| Lebensmittelsicherheit

Leitlinien zur Gewinnunq, Laqerunq, Transport und Verabreichunq von Blut und 
Blutprodukten im Veterinarbereich

Diese Leitlinien betreffen allgemeine Festlegungen zur Gewinnung, Lagerung, Transport 
und Verabreichung von Blutprodukten im Veterinárbereich, welche gewerbs- oder 
berufsmáfcig hergestellt und in den Verkehr gebracht werden. Die Leitlinien wurden erstellt 
von der beim Bundesamt fúr Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
etablierten Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Zulassungskriterien fúr Blutprodukte im 
Veterinárbereich. Die Leitlinien sollen regelmáliig einer Revision unterzogen werden.
Ziel der Leitlinien ist es, eine angemessene Qualitát bei Blut und Blutprodukten sicher zu 
stellen und gleichzeitig fúr höchste Sicherheit bei Spender- und Empfángertier zu sorgen. 
Damit umreiBen sie zugleich Anforderungen, die im Rahmen eines Zulassungsverfahrens 
zu erfúllen sind.
Diese Leitlinien sollen nicht den Einsatz von Blut in Notfállen regeln, trotzdem enthalten 
sie gewisse Empfehlungen, die auch bei der Transfusion von Blut im Notfall zu beachten 
sind.
Bei der Erarbeitung fanden u. a. die fúr den Humanbereich geltenden Hámotherapie- 
Richtlinien sowie die Leitlinie des Italienischen Gesundheitsministeriums zur 
Verabreichung von Blutprodukten im Veterinárbereich Berúcksichtigung.
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zur Verfugung stehen. Zwischen aufeinander folgenden Blutspenden soll ein 
Mindestabstand von 30 Tagen liegen.

2.1.2. Voraussetzungen fúr die Zulassung des Tieres als Spender
Der Hund soll als Blutspender folgende Voraussetzungen erfullen:

• Das Spendertier darf nur in Deutschland oder in Lándern/Regionen gewesen sein, 

die ein mit Deutschland vergleichbares Infektionsrisiko aufweisen.
• Das Körpergewicht des Spendertieres soll mindestens 20 kg betragen.

• Das Spendertier soll mindestens 1 Jahr alt sein.

• Húndinnen dúrfen nicht tráchtig sein und dúrfen nicht sáugend sein.

• Das Spendertier muss klinisch gesund sein unter Berúcksichtigung der 
Voraussetzungen unter 2.2.

• Das Spendertier soll gemáft der Leitlinie zur Impfung von Kleintieren (StlKo Vet.) 

geimpftsein (Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Tollwut).

• Das Spendertier soll gemáB ESCCAP-Leitlinien entwurmt sein und regelmáBig 

gemáB ESCCAP-Leitlinien gegen Ektoparasiten geschútzt sein.
• Fur das Spendertier muss eine Blutgruppenbestimmung (DEA 1.1) vorliegen. Die 

Ergebnisse der Laboruntersuchungen sollen innerhalb der Referenzwerte liegen, es 

muss auf Infektionskrankheiten und Parasiten gemáB 2.1.4, Tabelle 1 getestet 

worden sein.
• Das Spendertier darf im Laufe seines Lebens kein Blut/Blutprodukt erhalten haben.

Die Katze soll als Blutspender folgende Voraussetzungen erfúllen:

• Das Spendertier darf nur in Deutschland oder in Lándern/Regionen gewesen sein, 
die ein mit Deutschland vergleichbares Infektionsrisiko aufweisen.

• Das Spendertier darf kein Freigánger sein und keinen Kontakt zu Freigángern 

haben.

• Das Körpergewicht des Spendertieres soll mindestens 4 kg betragen.

• Das Spendertier soll mindestens 1 Jahr alt sein.
• Kátzinnen dúrfen nicht tráchtig sein und dúrfen nicht sáugend sein.

• Das Spendertier muss klinisch gesund sein unter Berúcksichtigung der

Voraussetzungen unter 2.2.

• Das Spendertier soll gemáB der Leitlinie zur Impfung von Kleintieren (StlKo Vet.) 

geimpft sein (Panleukopenie und Katzenschnupfen).
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• Das Spendertier soll gemáB ESCCAP-Leitlinien entwurmt und regelmáBig gemáB 

ESCCAP-Leitlinien gegen Ektoparasiten geschutzt sein.
• Fur das Spendertier muss eine Blutgruppenbestimmung (auf Typ A, B, AB) 

vorliegen. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sollen innerhalb der 

Referenzwerte liegen, auf Infektionskrankheiten und Parasiten muss gemáB 2.1.4, 

Tabelle 2 getestet worden sein.
• Das Spendertier darf im Laufe seines Lebens kein Blut/Blutprodukt erhalten haben.

Das Pferd soll als Blutspender folgende Voraussetzungen erfúllen:

• Das Spendertier muss lebensmittellieferndes Tier sein* .1

• Das Spendertier darf nur in Deutschland oder in Lándern/Regionen gewesen sein, 

die ein mit Deutschland vergleichbares Infektionsrisiko aufweisen.

• Das Körpergewicht des Spendertieres soll úber 400kg betragen.

• Das Spendertier soll mindestens 3 Jahre alt sein.

• Stuten dúrfen weder tráchtig noch dúrfen sie laktierend sein.
• Das Spendertier muss klinisch gesund sein unter Berúcksichtigung der 

Voraussetzungen unter 2.2.

• Das Spendertier soll ordnungsgemáB geimpft sein (Tetanus, Influenza, equines 

Herpesvirus, Tollwut).
• Fúr das Spendertier sollte eine Blutgruppenbestimmung (Aa-, Qa-) vorliegen. Die 

Ergebnisse der Laboruntersuchungen sollen innerhalb der Referenzwerte liegen, 

auf Infektionskrankheiten und Parasiten muss gemáB 2.1.4, Tabelle 3 getestet 

worden sein.
• Das Spendertier soll entsprechend gángiger Empfehlungen antiparasitár behandelt 

sein.
• Das Spendertier darf im Laufe seines Lebens kein Blut/Blutprodukt erhalten haben.

1 Nicht Lebensmittel liefernde Tiere sind von der Gewinnung von Blutprodukten auszuschlieBen.
Bei Lebensmittel liefernden Pferden, die mit zugelassenen Arzneistoffen aus Tabelle 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 37/2010 oder mit Stoffen der “Positivliste” entsprechend Verordnung (EG) Nr. 1950/2006 entsprechend 
der Eintragung im Equidenpass (Abschnitt XI, Teil III) behandelt wurden, muss vor der Gewinnung von 
Blutprodukten die vorgesehene Wartezeit eingehalten werden.
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