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Góðan laugardag, kæru nefndarmenn!

MAST hefur stutt starfsemi Ísteka og blóðmerabænda, beint og óbeint, 
í 12-14 ár. Okkur er sú afstaða með öllu óskiljanleg, sé litið til tilgangs og 
skyldna stofnunarinnar, eins og ég ætla, að nefndarmenn skilji, hafi þeir 
lesið fyrstu 3 umsagnir okkar, eða kynnt sér málið vel með öðrum hætti.

Eftir að skýrsla erlendu dýraverndunarsamtakanna um blóðmerahaldið á 
Íslandi, þar sem 40 blóðmerabýli voru heimsótt - þó að ekki hafi tekizt að ná 
myndbandsupptökum, sem sýndu atganginn og níðið við blóðtökuna, nema 
á nokkrum þeirra -, gengu fjölmiðlar á MAST og leituðu eftir skýringum á 
því, hvernig þetta dýraníð hefði eiginlega verið leyft og geta viðgengist.

Hér má nefna, að starfsmenn dýraverndunarsamtakanna töldu ljóst og 
greinilegt á aðbúnaði og ummerkjum á blóðtökustöðum, að aðferðir og níð, 
ofbeldi við dýrin, hefði alls staðar verið með svipuðum hætti, þó að ekki hafi 
reynzt unnt að standa alla að verki. Í þessu, voru það auðvitað bændurnir, 
sem vou fælnir og styggir.

30. nóvember, 2021, var viðtal við Hrönn Ólafíu Jörundsdóttur, forstjóra 
MAST, á Hringbraut, sem undirritaður telur ekki hafa verið uppbyggilegt, 
hvorki fyrir stofnunina né málefnið, og skrifaði hann grein opið bréf til 
forstjórans á Vísi 4. desember, þar sem farið var ofan í þetta viðtal.

Fylgir þetta opna bréf í viðhengi.

Í okkar umsögnum, sem byggja á þróun og stöðu málsins, á hinum ýmsu 
stigum, við hin ýmsu skilyrði og í breytilegu ljósi, verður auðvitað um 
endurtekningar að ræða, hvað varðar grunnatriði málsins, og eru 
nefndarmenn beðnir velvirðingar á því. - Vonast er til, að nefndarmenn 
geti fallizt á, að hér geti gamalt orðtak, „Aldrei er góð vísa of oft kveðin", 
átt við.

Beztu kveðjur,
Ole Anton
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Opið bréf til forstjóra MAST, Hrannar Ólínar 
Jörundsdóttur, vegna blóðmerahalds
Sæll og blessuð, Hrönn Ólína,

Ég vísa í viðtal við þig á sjónvarpsstöðinni Hringbraut síðastliðinn 
þriðjudag.

Þar sagðir þú meðal annars, að það væri mat ykkar, að hægt væri 
að framkvæma blóðtöku af fylfullum merum - reka blóðmerahald 
- án þess, að ógna velferð dýranna.

Þetta mat vekur furðu mína. Vil ég skýra það með tilvísun í 
blaðagrein, sem ég birti á Vísi 26.11.2i :

„Mannúðlegt og dýravænt blóðmerahald er ekki til“.

Þar segi ég meðal annars: „...verður vart séð, hvernig hægt er 
með góðu, að koma ótömdum, hálfvilltum hryssum, sem búið er 
að rífa folaldið frá, inn í þröngan blóðtökubás, þar sem hryssan er 
njörvuð niður og höfuð strengt upp með reipum - staða dýrsins 
negld - til að hægt sé að opna slagæð á hálsi og tappa þar af 
blóði í 15 langar mínútur!!“.

„Hvernig geta menn ímyndað sér, að þessi fjötrun ótaminnar 
hryssu og það ofbeldi, sem beita þarf dýrið, til að koma nál í háls 
og tappa 5 lítrum af blóði af því, geti farið fram með friði og 
spekt!?“.

„Hræðsla og æsingur dýrsins byrjar þá strax, þegar folaldið er 
rekið frá því, og skelfingin og örvinglunin magnast auðvitað, þegar 
bóðtökumenn höggva aftur og aftur í sama knérunn, beita sama 
ofbeldinu, viku efir viku, í 8-9 vikur.“



Auðvitað er Ijóst, að blóðtaka getur einvörðungu farið fram með 
ofbeldi, barsmíðum og meiðingum; mannúðlegt og dýravænt 
blóðmerahald er ekki til!“.

Ofangreint er, sem sagt, úr grein minni, sem birtist á Vísi 
26.11.21. Hér er sú grein öll. https7/www2yisins/g/20212188169d.

Þessi afstaða mín byggist á 2ja ára skoðun málsins og tengdum 
rannsóknum.

Í raun ætti almenn skynsemi að duga við þetta mat.

Þú nefndir líka, að dýralæknar væru alltaf við, við hverja einustu 
blóðtöku. Þeir voru þá líka við í öllum þeim tilfellum, þar sem gögn 
AWF og TSB dýraverndunarsamtakanna sýna óhóflegar 
misþyrmingar og ofbeldi við dýrin!

Þessi athugasemd sýnir þá fremur, að ekkert er á þetta kerfi að 
treysta, heldur en, að viðvera og meint eftirlit og handleiðsla 
dýralækna komi hér að nokkru gagni; sé einhver trygging fyrir 
dýravæn vinnubrögð og velferð dýranna.

Þú og þitt fólk hljótið að sjá, að stuðningur ykkar við þessa óiðju 
stenzt hvorki þær skyldur og þá ábyrgð, sem þið hafið gagnvart 
velferð dýranna í landinu, né heldur það siðferði eða þá mannúð, 
sem við viljum kenna okkur við.

Í raun er meðvirkni MAST með Ísteka og bændum í þessu máli, 
ekki bara nú, heldur á undangengnum árum, þá ekki síst sú 
blessun, sem Fagráð um velferð dýra, með yfirdýralækni í 
fararbroddi, lagði yfir málið, ekki skiljanleg og alls ekki í lagi!

Það er heldur ekki uppbyggilegt, að þið skulið þurfa að fara ofan í 
saumana á rannsók erlendra aðila til að átta ykkur á dýrahaldi, 

https://www.visir.is/g/20212188169d


sem þið eigið sjálf að hafa eftirlit með og berið sjálf ábyrgð á, að 
standist lög um dýravelferð.

Þú ert auðvitað ný í þessu starfi, og er vonandi, að þú setjir nú þitt 
mark á að breyta og bæta þessari stofnun, þannig, að hún standi 
undir þeim skyldum um að tryggja dýravelferð í landinu, sem 
henni er ætlað með lögum.

Gangi þér sem bezt í því erfiða verki!

Takk og beztu kveðjur,

Ole Anton Bieltvedt
formaður
JARÐARVINIR
Félagasamtök um dýra-, náttúru- og umhverfisvernd


