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Góðan morgun til nefndarmanna!

Eins og ég fjallaði um í síðustu umsögn, er fyrirtækið Ísteka þungamiðjan 
í blóðmerastarfseminni. Án þeirra, væri hér ekkert blóðmerahald. Þau 
leggja sig nú öll fram um það, að sýna fram á, að blóðtakan fari fram 
með mannúðlegum hætti, án vanlíðunar og álags fyrir dýrin, hvað þá 
með ill- eða óbærilegu kvalræði fyrir dýrin.

Framkvæmdastjóri Ísteka skrifaði grein á Vísi 19. desember, 2021, í þessa 
veru. Svaraði ég þeirri grein með grein á Vísi 21. desember. „Áform og 
yfirlýsingar Ísteka um dýravænt blóðmerahald standast ekki".

Ég sendi ykkur þessa grein hér í viðhengi. Aðal rökin eru auðvitað þau 
sömu og áður, en í hverju máli eru yfirleitt bara ein aðal sannindi.

Í þessari grein geng ég út frá því, að blóðmagn íslenzkra hryssa sé um 
36 lítrar. Þessa tölu hef ég frá yfirdýralækni hrossasjúkdóma hjá MAST. 
Með því að taka 5 lítra af merunum í hvert skipti, jafngildir það um 14% 
af heildar blóðmagni, miðað við þessa 36 lítra.

Í millitíðinni hafa komið fram mjög traustvekjandi upplýsingar um, að 
blóðmagn íslenzkra hryssa sé ekki nema 25 lítrar.

16. desember skrifaði Rósa Líf Darradóttir, læknir, grein á Vísi, 
„Blóðmerahald - Hvað segja vísindin?", þar sem hún færði fyrir því sterk 
rök, að heildar blóðmagn hryssa hér væri ekki nema 26-28 lítrar. Studdi 
hún mál sitt með gögnum færra og viðurkenndra vísinda- og fræðimanna.

8. janúar sl. birta svo svissneskir sérfræðingar um íslenzka hestinn og 
dýralæknar, annar prófessor við dýralæknadeild háskólans í Zurich, fólk 
með áratuga yfirburða reynslu og þekkingu á íslenzka hestinum, fræðilega 
álitsgerð, bæði í Fréttablaðinu og á Vísi, þar sem sýnt er fram á, með fyrir 
mér óyggjandi rökum, að blóðmagn íslenzkra hryssa sé 24,5 lítrar, og, að 5 
lítra blóðtaka í einu, á viku fresti, sé algjör óhæfa.



Miðað við 25 lítra blóðmagn, er auðvitað verið að taka 20% af 
heildarblóðinu, með 5 lítra blóðtöku, sem er algjörlega óhæf og hrottaleg 
yfirkeyrsla, hvað þá á 7 daga fresti, í ljósi þess, að allir vísinda- og 
fræðimenn telja 10% blóðtöku, á 30 daga fresti, hæfilegt hámark, á sama 
hátt og áður hefur komið fram, að blóðtaka af fylfullum eða mjólkandi 
merum sé frágangssök, eigi að banna með öllu, en hér á Íslandi hefur mest 
farið fram blóðtaka úr merum, sem eru bæði fylfullar og mjólkandi.

Hér má nefna, að við blóðgjöf hrausts karlmanns er mest tekið 9% af 
heildarblóðmagni, og tekur það karlmanninn 4-8 vikur að vinna upp 
blóðtapið.

Læknirinn, Rósa Líf, upplýsir, að blóðleysi fylgi hraður 
hjartsláttur, kyldailítnning hyngye,þorstj,þreYta svimi±slappleikj^^

Bætist þessi mikla vanlíðan þá ofan á kvalræðið við blóðtökuna, sem 
þó eitt sér er næg ástæða til að bann við blóðmerahaldi sé samþykkt.

Svissnesku sérfræðingarnir segja þetta um afleiðingar þessarar óhóflegu 
blóðtöku af íslenzkum hryssum:
„Gera má ráð fyrir því að þær aðferðir sem tíðkast við blóðtöku úr 
blóðmerum á Íslandi, sem sagt óvenju hátt hlutfall blóðmagns með aðeins 
viku millibili, valdi mjög miklu álagi jafnvel þó um sterkbyggðar og 
heilbrigðar íslenskar hryssur sé að ræða. Búast má við heilsufarslegum 
einkennum á borð við lágum blóðþrýstingi, veikluðu ónæmiskerfi, járnskorti, 
próteinskorti, fósturláti, líffæraskaða og illa höldnum folöldum".

Vert er hér að gera hér betri grein fyrir, hverjir Svisslendingarnir eru:
1. Prof. Dr.med.vet. Ewald Isenbugel, stofnfélagi, fyrsti formaður og 
heiðursfélagi FEIF (alþjóðleg samtök um íslenzka hestinn), handhafi 
heiðursmerkis Búnaðarfélags Íslands og hinnar íslenzku Fálkaorðu. 
Isenbugel er prófessor emeritus við dýralæknadeild háskólans 
í Zurich og var yfirdýralæknir við dýragarðinn Zoo Zurich í 40 ár.
2. Barla Barandum, dýralæknir með sérhæfingu í hestalækningum. 
Hún hefur unnið 5 titla á Evrópumótum íslenzka hestsins og verið 
ræktandi í fjöldamörg ár. Hún hefur starfað sem kynbóta- og 
hestaíþróttadómari um árabil og auk þess var hún formaður 
kynbótadeildar Íslandshestafélagsins í Sviss í yfir 20 ár.



Hér var því og er fagfólk á ferð, einhverjir beztu sérfræðingar og 
kunnáttumenn um íslenzka hestinn, sem völ er á.

Ofangreind umfjöllun mín/okkar gengur, annars vegar, út á það, að sýna 
fram á, hversu ómaklega og illa er farið með íslenzka hestinn, Þarfasta 
þjóninn, í þessari óiðju, þessu blóðmerahaldi, og, hins vegar, hversu 
vjtneskja ogxáðgjöfMASTer brengluð eða röng,kannske hagsmunalituði 
og lítilseða einskis virðii

Við munum nú krefja yfirdýralækni hrossasjúkdóma hjá MAST skýringa á 
því, hvaðan hún hefur þær upplýsingar, að íslenzkar hryssur hafi um 36 
lítra af blóði, og reyndar líka á öðrum upplýsingum, sem hafa reynzt rangar.

Góðar sunnudagskveðjur til nefndarmanna!

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



Áform og yfirlýsingar Ísteka um dýravænt 
blóðmerahald standast ekki!
Framkvæmdastjóri Ísteka birti grein á Vísi nú um helgina, þar 
sem hann reynir að sannfæra lesendur um, að Ísteka gæti vel 
að velferð dýranna, og, að blóðmeraiðja fyrirtækisins sé fagleg 
og dýravæn.

Undirritaður hefur skrifað 7 greinar um þá óiðju, sem hann telur 
blóðmerahald vera, og birt þær í Morgunblaði, Fréttablaði og 
hér á Vísi síðustu þrjár vikur.

Skal fyrst vísað til þessara greina, sem sýna, að áform og 
yfirlýsingar Ísteka um dýravænt blóðmerahald standast ekki.

Jafnvel þó að vilji fyrirtækisins sé til staðar, sem ég efa ekki, 
enda gróði stórfelldur af þessari starfsemi, er dýravænt 
blóðmerahald óhugsandi og óframkvæmanlegt.

Hér skulu helztu rökin endurtekin, til að auðvelda lesendum 
skoðun málsins:

1. Blóðmerarnar eru ótamdar, hálfvillt eða alvillt dýr, sem eiga 
ekki samskipti við menn, nema, þegar þau eru neydd í 
blóðtöku í 2-3 mánuði á ári. Þær eru því allar varar um sig 
og fælnar, eru auk þess allar með lítil folöld, sem gerir þær 
ennþá varkárari og styggari.

2. Það liggur í hlutarins eðli, að það er enginn vegur, að 
skilja svona ótamda hryssu frá folaldi, leiða hana inn í 
þröngan blóðtökubás, reyra hana þar niður og festa 
með slám og reipum og snarrífa svo höfuð upp á við 
og reyra það þar með hart strengdum reipum, helzt 
eins og í skrúfustykki, svo blóðtaka geti farið fram, í 15 
langar mínútur, í góðu;
án þess að dýrið streitist eða berjist á móti, oftast með 
öllum kröftum, til að reyna að losa sig úr prísundinni og 
undan ofbeldinu, líka til að komast aftur til folaldsins. 
Fullyrðingar um, að þessi blóðtaka geti farið fram með friði 



og spekt, í góðu, innan ramma dýravelferðar, þannig, að 
dýrið vinni með blóðtökumönnum, stenzt ekki; er hrein 
fásinna!!

3. Líffræðilegrar velferðar dýrsins er heldur alls ekki gætt á 
fullnægjandi hátt:

A. Hryssurnar eru bæði fylfullar og með nýlega fæddu 
folaldi, eru sem sagt mjólkandi. Þessu fylgir mikið 
líkamlegt og andlegt álag fyrir hryssurnar, og bannar 
regluverk þýzku matvælastofnunarinnar, 
Bundesamt fur Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, blóðtöku af hryssu, þó að 
hún sé aðeins fylfull, eða aðeins mjólkandi, en 
íslenzku blóðmerarnar eru hvorutveggja; fylfullar 
og mjólkandi. Þetta býður auðvitað upp á það, að 
hryssunum sé stórlega ofboðið, andlega og 
líkamlega.

B. Öll vísindi, sem fyrir liggja, gefa til kynna, að ekki sé 
æskilegt eða dýravænt, að taka meira en 10% af 
blóði hryssu, sem þá er í standi til þess, að blóðtaka 
fari fram, og það ekki oftar en á 30 daga fresti. 
Þetta er líka ein af reglum þýzku matvæla- 
stofnunarinnar.
Við höfum talið, skv. þeim gögnum, sem við höfum 
haft aðgang að, að blóðmagn í íslenzkri hryssu sé 
35-37 lítrar. Skv. þessu mætti taka mest 3,5 lítra af 
íslenzkri hryssu, einu sinni í mánuði, ef velferðar 
hennar væri gætt.
Ísteka lætur hins vegar taka 5 lítra af íslenzkum 
blóðmerum, í einu, og það á 7 daga fresti, alls 8 
sinnum, í 2-3 mánuði, haust hvert.
Miðað við öll þekkt vísindi og alla þekkta staðla, er 
hér auðvitað verið að misbjóða dýrunum með 
stórfelldum hætti, líka líffræðilega.



Ísteka hefur stundað blóðtöku af íslenzkum merum í 20 ár, 
misboðið þeim skv. ofangreindu og haft af því milljarða gróða.

Nú er mál að linni. Kæri lesandi, leggðu þitt af mörkum með því 
að undirrita lista um bann við blóðmerahaldi, þannig, að 
Alþingismenn komist ekki undan því að samþykkja bann, þegar 
málið kemur fyrir Alþingi.

Auðvitað munu alls kyns hagsmunaaðilar, með Ítseka í 
fararbroddi, auk blóðmerabænda og annarra, sem hagsmuni 
eiga, beita öllum sínum samböndum og fjármunum til að koma í 
veg fyrir bann.

Það er því brýnt, að almenningur, gott og dýravænt íslenzkt fólk, 
þið lesendur góðir, leggist öll með okkur á árarnar um það, að 
tryggja bann.

Höfundur er stofnandi og formaður Jarðarvina, samtaka um 
dýra- ,náttúru- og umhverfisvernd


