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Gott síðdegi, ágætu nefndarmenn!

Ísteka er auðvitað driffjöðrin í blóðmerahaldi á Íslandi, nú í 20 ár, og 
hefur félagið haft af því milljarða tekjur, sem væri í lagi, ef þessi rekstur 
væri hreinn og heiðarlegur gagnvart dýrum og mönnum, dýravænn og 
mannúðlegur, færi fram innan ramma virðingar og velvildar til dýranna, 
væri á siðmenntuðu stigi, en það er hann því miður alls ekki.

Öðru nær. Hér er því miður um illþyrmilega misnotkun dýranna að ræða, en 
ég vænti þess, ágætu nefndarmenn, að þið munið sjá þetta skýrlega, í 
síðasta lagi, þegar allar umsagnir og staðreyndir málsins liggja fyrir.

Ég minni hér aðeins á eina staðreynd, þá, að þvermál nálarinnar, sem 
rekinn er í hálsæð dýrrana, er 5 mm, hálfur sentímetri, og virðast nálar vera 
notaðar aftur og aftur, líka eftir að bit er farið úr þeim, og jafnvel án 
sótthreinsunar á milli. Ekki virðast dýralæknar hafa fyrir því, að raka eða 
sótthreinsa stunguflöt, sem flestir með nokkra sjálfsvirðingu og virðingu 
gagnvart dýrunum hefðu talið sjálfsagt verklag. Þetta er þó auðvitað bara 
ein hlið á andstyggðinni.

Ísteka fer nú mikinn, eflaust líka í krafti fjármuna sinna, til að reyna að 
tryggja sér fylgi við áframhaldandi blóðmerahald. Er ekki að efa, að 
þið, ágætu nefndarmenn, ásamt með öðrum þingmönnum, verðið, beint og 
óbeint, fyrir þessum þrýstingu. Kann þá að reyna á þolrif.

Í tengslum við þetta skrifaði ég grein í Fréttablaðið 16. desember, 2021, 
„Blekkingar Ísteka og MAST", sem ég sendi ykkur nú í viðhengi. Er þar líka 
komið aftur inn á hlutdeild og aðild MAST og óskiljanlegan stuðning 
stofnunarinnar við þessa óiðju. Án hans hefði hún ekki getað farið fram.

Undirritaður óskar nefndarmönnum góðrar helgi.

Ole Anton
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Blekkingar Ísteka og MAST
Blóðmerahald hefur farið hér fram í 40 ár, þó að það hafi lengst 
af farið leynt. Matvælsstofnun, MAST, hefur verið eftirlitsaðili 
með því, frá tilkomu þeirrar stofnunar, 2008.

Vegna almennra laga um dýravernd, er ekki vitað til, að almennt 
blóðmerahald fari fram í öðrum evrópskum löndum, enda sæta 
fylfullar eða mjólkandi hryssur víðast hvar sérstakri vernd, 
vegna þess viðkvæma ástands, sem þær eru í.

Ísteka hefur stundað blóðtöku af fylfullum hryssum í 20 ár. Hefur 
það félag lagt áherzlu á, að öll þeirra starfsemi væri dýravæn, 
misþyrmingar og ofbeldi við dýrin væru ekki á dagskrá, og 
fullyrðir Ísteka á heimasíðu sinni þetta: „...það eru vandfundin 
húsdýr sem hafa það betra en blóðgefandi hryssur“.

Á heimasíðu Ísteka stendur svo líka þetta: „Líftæknifyrirtækið 
Ísteka nýtir gjafablóð úr fylfullum hryssum...“. „gjafablóð“? Til að 
hægt sé að tala um „gjöf“, þarf gefandi að koma til. Hver er 
hann? Ekki bóndinn, sem vel fær greitt fyrir blóðið. Og, ekki er 
það heldur hryssan, sem „gefur“ blóð.

Blóðið er svo sannarlega tekið úr henni með valdi eða ofbeldi. 
Þetta er lítið dæmi um þær blekkingar, sem Ísteka reynir að 
beita, til að réttlæta þá óiðju, sem blóðmerahaldið er.

Annað dæmi: Fyrirsögn á heimasíðunni er svona: „Fimm 
mínútna blóðgjöf“. Í texta, þar fyrir neðan, kemur svo: 
„...“dýralæknir staðdeyfir hryssuna fyrir blóðgjöfina sem tekur 
fimm til tíu mínútur...“. Allt í einu getur þá tíminn orðið tvöfalt 
meiri, sem er heldur ekki rétt, vegna þess, að í skrifum MAST til 
okkar, Jarðarvina, 6. ferúar 2020, segir, að blóðtakan taki 15 
mínútur.

Þarna er aftur verið að reyna að fegra þessa óiðju með 
blekkjandi framsetningu.

Því miður á það sama nokkuð við um MAST.



Í bréfaskiptum okkar Jarðarvina við MAST, líka frá í febrúar 
2020, áttu þessi orðaskipti sér stað:

Jarðarvinir: „Í Suður Ameríku eru þær oft knúðar inn í básana 
með raflosti, beittum prikum, járnstöngum, spörkum eða 
höggum. Gerist það líka hér?

Svar MAST: „Nei. Því fer fjarri að „augljóslega þurfi að beita 
hryssurnar ofbeldi“.

Á öðrum stað í þessum bréfaskiptum segjum við, Jarðarvinir:

„Nú eru þetta villt dýr. Er augljóst, að ekki verður tappað blóði af 
þeim, nema með heiftarlegu ofbeldi gagnvart þeim. Beðið er um 
lýsingu á þessum blóðtökuaðferðum“.

Svar MAST: „Blóðtökustaðan er þannig útfærð, að hryssurnar 
renna alla jafna átakalaust inn í blóðtökubása...“. Auðvitað er 
þetta heldur ekki rétt lýsing, öllu fremur blekking, eins og 
myndbönd dýraverndunarsamtakanna sýna ótvírætt.

Af hverju MAST heldur hér verndarhendi yfir þeirri óiðju, sem 
blóðmerahaldið er, og allir hafa nú séð, að svo er, í stað þess, 
að verja dýrin og velferð þeirra, eins og lög nr. 55/2013 segja 
skýrt til um, er fyrir undirrituðum ráðgáta, sem þó hlýtur að vera 
skýring á.

Eins og margoft hefur komið fram, eru blóðmerahryssurnar 
flestar ótamdar, hálf- eða alvilltar, og eru þær í útigangi allt árið.

Þetta eru því stygg og fælin dýr, ekki sízt, þegar þær hafa 
eignast folald, sem er rétt 2-3 mánaða, þegar blóðtaka hefst, og 
er því fullyrðing MAST um, að „þær renni alla jafna átakalaust 
inn í blóðtökubása...“ augljóslega ómarktæk.

Í Morgunblaðinu sl. mánudag er svo frétt undir fyrirsögninni 
„Ísteka herðir eftrlitið“.

Þar er fjallað um skrif Ísteka til blaðsins, þar sem fullyrt er, að 
fyrirtækið ætli að ráðast í víðfemar umbætur á eftirliti með 
blóðgjöfum hryssa. Eins er greint frá því, að Ísteka hafi rift 



samningi við 2 bændur, sem á að sýna, að hér sé Ísteka að 
taka til hendinni.

Þetta er þó líka fremur enn ein blekkingin, þar sem bændurnir, 
sem stunduðu blóðmerahald sl. sumar voru 119 talsins.

Dýraverndunarsamtökin, sem að rannsókn málsins stóðu, hafa 
lagt áherzlu á, að þessi illa meðferð hryssanna, við að koma 
þeim í blóðtökubás og tappa af þeim 5 lítrum af blóði, sé 
almenna reglan, ekki undantekningin!

Riftun Ísteka á samningum við 2 af 119 bændum, er því fremur 
lélegur barndari, en eitthvert innlegg í málið.

Kjarni málsins er þó auðvitað sá, að Ísteka og MAST hafa þóttst 
hafa góða stjórn á þessu blóðmerahaldi undanfarin 10- 20 ár, 
en það hefur greinilega alls ekki tekizt - framkvæmdin hjá Ísteka 
og eftirlitið hjá MAST - og er því engin ástæða til að ætla, að 
það takist frekar nú, en síðastliðinn áratug, enda er vandinn sá, 
að blóðmerarnar eru ótamin, villt dýr í útigangi, og eftir því, sem 
meira og harðar er gengið að þeim, þau meira kvalin, þeim mun 
styggari verða þau auðvitað.


