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1. Fundur settur og embættismenn kjörnir
Ólafur R. Dýrmundsson, formaður DÍS, lagði til embættismenn fundarins.
Tillagan var samþykkt og gegndu embættum eftirfarandi aðilar:
Dominique Plédel Jónsson – Fundarstjóri.
Guðný Nielsen, fundarritari.
Íris Ólafsdóttir, kosningastjóri.
Valgerður Valgeirsdóttir, Steindór Pálsson, Íris Ólafsdóttir og Helga
Ögmundardóttir – Talningarnefnd.
Fundarstjóri setti fundinn, kynnti tímatakmörk fundarins og kynnti dagskrá
fundarins.
2. Skýrsla stjórnar 2010-2012
Ólafur R. Dýrmundsson kynnti ítarlega skýrslu stjórnar og er hana að finna á
vefsíðu Dýraverndarsambands Ísland. Skýrslunni var varpað á skjá í fundarsal
og fór Ólafur yfir helstu atriði hennar.
Spurning úr sal
Anna Kristine Magnúsdóttir, formaður kattavinafélags Íslands, spurði
um stöðu átaksverkefnis DÍS um geldingu katta.
Margrét Björk Sigurðardóttir veitti þau svör að DÍS hafi átt samráð við
ýmis samtök við vinnslu verkefnisins, m.a. Dýralæknafélag Íslands,
Dýrahjálp og Kattavinafélag Íslands. Fjölmargar ábendingar og tillögur
hafi borist og nú sé unnið að því að safna ýmsum upplýsingum, m.a. um
geldingu katta. Þá sé einnig unnið að því að setja átakinu mælanleg
markmið og móta stefnu til þess að sem best megi beita þeirri
niðurstöðu sem úr verkefninu komi.
3. Reikningar 2010 og 2011
Ólafur R. Dýrmundsson kynnti rekstrar- og efnahagsreikninga samtakanna og
sjóða í vörslu þeirra fyrir árin 2010 og 2011. Hörður Gunnarsson,
endurskoðandi hjá KPMG setti upp og fór yfir reikningana og voru þeir
undirritaðir af Ólafi R. Dýmundssyni, Margréti Björk Sigurðardóttur og Lindu
Karen Gunnarsdóttur.
Spurning úr sal
Valgerður Valgeirsdóttir spurði hvort reikningarnir verði birtir á
heimasíðunni.
Ólafur svaraði því að sjálfsagt væri að gera það.

Fundarstjóri bar reikninga undir fundinn og voru þeir samþykktir.
4. Ákvörðun félagsgjalds 2012
Ólafur R. Dýrmundsson kynnti tillögu stjórnar um breytingu á félagsgjaldi fyrir
árið 2012; hækkun úr 2.500 kr. í 2800 kr. Tillaga barst úr sal um að
félagsgjaldið yrði 3000 kr. Fundarstjóri bar tillögurnar undir fundinn og var
félagsgjaldið 3000 kr. samþykkt með 37 atkvæðum gegn 25 atkvæðum um
2800 kr.
5. Drög að nýjum lögum
Margrét Björk Sigurðardóttir lagði fram drög að nýjum lögum DÍS. Hún kynnti
helstu breytingar frá gildandi lögum.
Spurning úr sal
Óskar Valtýsson spurði hvers vegna ákveðið var að kosnir yrðu
formaður og gjaldkeri sama árið.
Margrét Björk svaraði því að þar sem ritari samtakanna er einnig
varaformaður þeirra hafi það ekki talist heppilegt að kjósa formann og
ritara sama árið.
Spurning úr sal
Árni Stefán Árnason sagði það hnökra að lögin segi að stjórn geti ekki
látið félagaskrá samtakanna af hendi nema með samþykki aðalfundar.
Hann taldi það ekki til góðs að þannig væri komið í veg fyrir að félagar
gætu haft samband sín á milli.
Margrét Björk svaraði því að stjórnin gerði sér grein fyrir því að sumir
félagar vilji aðeins styrkja sambandið með árgjaldi en aðrir vilji einnig
leggja málstaðnum lið á annan hátt. DÍS hafi ráðfært sig við
persónuvernd og í framhaldi var ákveðið að samþykki félagsmanna
þyrfti fyrir því að félagaskrá yrði birt. [Tillaga þessu tengd var lögð fyrir
fundinn undir liðnum Önnur mál.]
Fundarstjóri bar ný lög undir fundinn og voru þau samþykkt samhljóða.
6. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga
Fundarstjóri tilkynnti að formannsframbjóðendur myndu fá tækifæri til þess að
kynna sig í pontu á fundinum. Allir frambjóðendur hefðu fengið tækifæri til að
senda DÍS kynningu á sjálfum sér til birtingar á vefsíðu sambandsins.
Kynningarnar hafi jafnframt verið birtar við inngang fundarsalar.
Fundarstjóri tilkynnti að Anna Guðrún Þórhallsdóttir hafi dregið til baka
framboð sitt til ritara.

Spurning úr sal
Árni Stefán spurði hvort kosning til fundarritara gæti talist ólögleg þar
sem sumir fundargestir hafi yfirgefið fundinn áður en tilkynnt var að
Anna Guðrún hafi dregið framboð sitt til baka.
Ólafur svaraði því að þeir fundargestir, sem yfirgáfu fundinn snemma,
hafi verið látnir vita af því.
Fundarstjóri bauð formannsframbjóðendum að koma í pontu og kynna sig.
Árni Stefán Árnason og Sif Traustadóttir kynntu sig.
Spurningar úr sal til Árna Stefáns
Sigurborg Daðadóttir spurði hvort Árni myndi beita sér fyrir að núverandi
stefnu stjórnar yrði áfram fylgt, að hafa ekki hærri útgjöld en sem
árlegum vaxtatekjum nemi, yrði hann kosinn formaður.
Árni svaraði að hann hefði ekki tekið afstöðu til þess, en hann legði
áherslu á að fjármagn félagsins verði nýtt á góðan hátt. Þá væri
mikilvægt að opna skrifstofu og að aðgangur væri að formanni í farsíma
yfir daginn til að tryggja að ekki þurfi að bíða lengi eftir svörum. Árni
sagðist mundu verða í góðum samskiptum við stjórnarmeðlimi og
félagsmenn og að það hafi skort hingað til.

Fundarstjóri las þá upp nöfn frambjóðenda sem risu úr sætum. Hlé var gert og
atkvæðatalning hafin.
7. Önnur mál
Margt var rætt á fundnum undir liðnum önnur mál, m.a. hirðing og aðstaða
útigangshrossa, átaksverkefni um geldingar katta, íhlutunaúrræði í gömlu
dýraverndarlögunum og í drögunum að nýju dýravelferðarlögunum, ritið
Dýraverndarinn og greinar í því, almenn dýravelferð og málefni dýra á Íslandi.
Eftirfarandi tillögur voru lagðar til atkvæða:
Tillaga Magnúsar Skarphéðinssonar
Magnús lagði fram eftirfarandi tillögu: Aðalfundur Dýraverndarsambandsins
2012 samþykkir að fela nýrri stjórn sambandsins að bjóða öllum
félagsmönnum að vera í opnu félagatali með símanúmeri og netfangi á vef
sambandsins og hafa þá er það leyfa í félagatali fyrir aðra er vilja vera í
sambandi sín á milli.
Tillagan var samþykkt með einu mótatkvæði.

Tillaga Óskars
Óskar lagði fram tillögu um hvernig málgagni DÍS, Dýraverndaranum verði
ritstýrt. Fram kom frávísunartillaga á tillögu Óskars og var hún samþykkt.
Fráfarandi formanni var þakkað fyrir störf sín með lófataki.
8. Úrslit kosninga tilkynnt
Íris Ólafsdóttir, kosningastjóri, kynnti úrslit kosninga, allir þeir 134 sem fengu
atkvæðaseðla greiddu atkvæði, og hafði hún á orði að kosningin hafi verið
mjög afgerandi í öll embætti. Eftirfarandi aðilar voru kjörnir:
Skoðunarmaður reikninga til tveggja ára
Helgi Hákon Jónsson
Skoðunarmaður reikninga til eins árs
Róbert H. Helgason
Gjaldkeri til tveggja ára
Margrét Björk Sigurðardóttir
Meðstjórnendur til eins árs
Klara Helgadóttir og Sigursteinn Másson
Meðstjórnandi til tveggja ára
Íris Lilja Ragnarsdóttir
Ritari til eins árs
Hallgerður Hauksdóttir
Formaður til tveggja ára
Sif Traustadóttir.
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Framlögð er skýrsla stjórnar um starfsemi Dýraverndarsambands Íslands á árunum 2010-2012 til
kynningar á aðalfundi félagsins í Norræna húsinu í Vatnsmýri þann 10. mars 2012
Verður hér gerð grein fyrir helstu þáttum í starfseminni síðan síðasti aðalfundur samtakanna var
haldinn þann 17.apríl 2010.

1) Stjórnarfundir
Í stjórn hafa starfað þau Ólafur R. Dýrmundsson (formaður), Margrét Björk Sigurðardóttir
(varaformaður), Linda Karen Gunnarsdóttir (vefstjóri). Íris Lilja Ragnarsdóttir (meðstjórnandi) og Klara
Helgadóttir (meðstjórnandi). Alls hafa verið haldnir 11 formlegir stjórnarfundir á kjörtímabilinu en
þorri samskipta milli stjórnarmanna hefur farið fram um síma og tölvu, auk fjölda óformlegra
vinnufunda.

2) Málþing og félagsfundir
Eftir að hafa haldið tvö vel heppnuð málþing, annars vegar haustið 2008 undir heitinu "Ábyrgt
gæludýrahald" og haustið 2009 undir heitinu "Ábyrgt búfjárhald" var ákveðið að fresta áformuðu
málþingi um endurskoðun dýraverndarlöggjafarinnar til haustsins 2011 og almennur félagsfundur
haldinn þess í stað haustið 2010.
Málþingið "Ný dýravelferðarlöggjöf" var síðan haldið þann 25. nóvember 2011 í Norræna húsinu.
Fundarstjóri var Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, alþingismaður, en frummælendur voru þau Sigurborg
Daðadóttir, dýralæknir, en Margrét Björk Sigurðardóttir, dýraatferlisfræðingur, flutti erindið fyrir
hennar hönd, Kjartan Ingvarsson, lögfræðingur hjá Umhverfisráðuneytinu, Íris Lilja Ragnarsdóttir,
framhaldsskólakennari og Hallgerður Hauksdóttir, skrifstofumaður. Í pallborði að loknum framsögum
sat auk frummælenda Kristinn Hugason, formaður endurskoðunarnefndar dýraverndarlaga og
deildarstjóri í Sjávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytinu. Þá ávarpaði einnig málþingið Árni
Snæbjörnsson, aðstoðarmaður Jóns Bjarnasonar þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, og
flutti hann kveðjur ráðherra. Rúmlega 40 manns sátu málþingið og voru umræður í lokin bæði
fjölbreytilegar og góðar svo ágætt yfirlit fékkst yfir stöðu mála. Var stjórnin sérstaklega ánægð með
frumkvæði þátttakenda og ekki síst félagsmanna sambandsins við að vekja athygli á þeim málum sem
þeim þótti aflaga fara. Stjórnin hefur vitneskju um að frumvarpið var loks lagt fyrir Ríkisstjórnina í
byrjun desember 2011.
Haldnir voru tveir almennir félagsfundir á tímabilinu, þann 15. nóvember 2010 og þann 19.maí 2011.
Þar voru ýmis efni tekin fyrir, svo sem niðurstöður könnunar um meðferð og meðhöndlun dýra í
öllum lögregluumdæmum á landinu, kennsluefni fyrir grunnskóla um atferli og velferð dýra,
endurskoðun dýraverndarlöggjafarinnar og umfjöllun um kynferðislega misnotkun dýra svo fátt eitt
sé nefnt. Á fyrri fundinum urðu m.a. miklar og góðar umræður um verksmiðjubúskap. Á þeim seinni
var kynnt ályktun Dýraverndarráðs um sumarbeit mjólkurkúa sem Dýraverndarsamband Íslands stóð
að ásamt öðrum fulltrúum þess. Það mál var einnig tekið fyrir í Norræna dýravelferðarráðinu árið
2010 að frumkvæði sambandsins og í kjölfarið var áskorun send til Norræna ráðherraráðsins á vegum
Norræna dýravelferðarráðsins þar sem þess var óskað að sumarbeit mjólkurkúa yrði tryggð á öllum
Norðurlöndunum.
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3) Dýraverndarráð
Skv. Lögum um dýravernd tilnefnir Dýraverndarsamband Íslands fulltrúa í Dýraverndarráð en hlutverk
þess er að vera Umhverfisstofnun og umhverfisráðherra til ráðgjafar um dýraverndarmál. Þá skal leita
umsagnar dýraverndarráðs um stefnumótandi mál, svo sem setningu reglugerða. Nánari upplýsingar
um starfsemi ráðsins má finna á heimasíðu Umhverfisstofnunar (www.ust.is) og hjá ritara ráðsins,
Hildi Vésteinsdóttur.
Fulltrúi Dýraverndarsambands Íslands í Dýraverndarráði er Linda Karen Gunnarsdóttir. Hefur hún
tekið virkan þátt í nær öllum fundum ráðsins sem fyrr, en það fundar á tveggja mánaða fresti en hlé
er þó gert á fundarhöldum yfir sumartímann. Frá síðasta aðalfundi DÍ hefur ráðið komið saman 12
sinnum og er hver fundur venjulega 2,5 tímar, en þeir geta þó verið lengri ef mörg mál eru á dagskrá.
Ráðið hefur tekið fyrir margvísleg mál og hefur fulltrúi DÍ vakið athygli á fjölda mála. Hér verða nefnd
nokkur þeirra mála sem tekin hafa verið fyrir í ráðinu en listinn er þó langt frá því tæmandi.
- Endurskoðun dýraverndarlöggjafarinnar. Mikill tími fór í undirbúning og umfjöllun um vinnu við nýja
dýraverndarlöggjöf. Skilaði ráðið af sér áliti á nýju frumvarpi í ágúst 2011. Fulltrúi Dýraverndarráðs
átti sæti í endurskoðunarnefndinni og í frumvarpsdrögunum hafði verið tekið tillit til flestra þeirra
atriða sem Dýraverndarráð kom á framfæri við nefndina.
- Endurskoðun reglugerða um aðbúnað svína og flutning og aflífun dýra. Dýraverndarráð hefur lengi
kallað eftir endurskoðun umræddra reglugerða og fékk það þær til umsagnar loksins á síðasta ári.
Tillit var tekið til hluta af athugasemdum ráðsins við reglugerð um aðbúnað svína en þó ekki allra og
gerði ráðið athugasemdir við það. Enn er beðið eftir að endanlega verði gengið frá reglugerðum um
flutning og aflífun dýra.
- Mikið var rætt um málefni hálfvilltra dýra sem hafa ýmist sloppið eða verið skilin eftir á vergangi.
Dýraverndarráð tekur þátt í fyrirhuguðu átaksverkefni á þessum vettvangi sem DÍ er einnig aðili að.
- Fylgt var grannt eftir átaksverkefni Matvælastofnunar um sumarbeit mjólkurkúa. Hefur ráðið einnig
ítrekað óskað eftir breytingum þessa efnis á reglugerð um aðbúnað nautgripa en hefur enn ekki haft
erindi sem erfiði.
- Töluvert var rætt um Halal slátrun og aflífun utan sláturhúsa.
- Ýmis erfið mál er varða málefni gæludýra komu upp. Óskaði ráðið meðal annars eftir að
Umhverfisstofnun gerði grein fyrir sínu verklagi þegar kæmi að kvörtunum vegna illrar meðferðar á
dýrum og gaf álit á fyrirhuguðum breytingum á verklagi.
- Skorað var á lögreglu að taka af málefnum er vörðuðu velferð dýra af festu og að fylgja málum eftir.
Var sérstaklega hvatt til þess að lögreglan legði kapp á að upplýsa mál sem komu upp og vörðuðu
kynferðislega misnotkun á dýrum.
- Fjallað var töluvert um málefni hreindýra sem flæktust í girðingum. Skoraði ráðið á
Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu að grípa til viðeigandi ráðstafana í sínu umdæmi og var
brugðist vel við því. Einnig var skorað á Umverfisráðherra og Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
að láta gera úttekt á girðingamálum á Íslandi og huga að endurskoðun girðingareglugerðar.
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4) Þátttaka í innlendum fundum og málþingum
Fulltrúar frá Dýraverndarsambandi Íslands hafa setið aðalfundi Landverndar bæði árin en sambandið
er aðildarfélag í þeim samtökum. Þá hefur sambandið einnig setið Samráðsþing Matvælastofnunar
bæði árin, samráðsfundi Umhverfisstofnunar varðandi veiðar á villtum fuglum og spendýrum, og
fundi um málefni katta á Íslandi þar sem fulltrúi okkar lagði fram vinnuplagg um átak til
ófrjósemisaðgerða til að stemma stigu við óæskilegri fjölgun katta. Þá mætti fulltrúi frá sambandinu á
kynningar- og umræðufundi hjá Sendiráði Evrópusambandsins í Reykjavík, hjá IFAW –Íslandsdeild
Alþjóðlega Dýravelferðarsjóðsins, í Kattholti hjá Kattavinafélagi Íslands og hjá
hvalaskoðunarfyrirtækinu Eldingu sem bauð fulltrúum frá sambandinu tvisvar í ánægjulegar
hvalaskoðunarferðir, þá síðari með hópi þýskra blaðamanna að frumkvæði Sendiráðs ESB. Þá höfum
við átt ánægjuleg samskipti við Náttúruverndarsamtök Íslands, Velbú og Dýrahjálpina þar sem við
auglýstum samtökin á veglegu dagatali hennar bæði árin. Þá tók stjórnarfólk sambandsins þátt í
stofnun samtakanna Velbú og stofnun og upphafi starfs Samtaka lífrænna neytenda. Á
tímamótamálþingi sem SLN o.fl. beittu sér fyrir og haldið var í apríl 2011 í Norræna húsinu flutti
formaður eitt framsöguerinda um verksmiðjubúskap o.fl. (sjá nánari umfjöllun á heimasíðu DÍ
www.dyravernd.is ). Fór formaður í kjölfarið í viðtal í Kastljós þar sem fjallað var um nánar um
málefnið. Félagar úr Dýraverndarsambandi Íslands tóku virkan þátt í nefndarstarfi um ákvæði um
dýravernd í væntanlegri stjórnarskrá. Þá sátu félagsmenn einnig í nefnd um endurskoðun
dýraverndarlaga.

5) Þátttaka í fyrstu alþjóðlegu ráðstefnunni um fræðslu um dýravelferð.
Dýraverndarsambandi Íslands hlaust sá heiður að fá að senda fulltrúa á fyrstu alþjóðlegu ráðstefnuna
um fræðslu um dýravelferð - The First International Conference on Animal Walfare Education.
Ráðstefnan var haldin á vegum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þann 1.-2. Október 2010 í
Brussel. Margrét Björk Sigurðardóttir var fulltrúi DÍ á ráðstefnunni og greindi ítarlega frá henni á
félagsfundi þann 15.nóvember 2010. Þá hefur ráðstefnan og þau tengsl sem þar mynduðust nýst við
undirbúning á gerð fræðsluefnis fyrir grunnskóla.

6) Norræna dýravelferðarráðið
Svo sem greint var frá á síðasta aðalfundi fór Dýraverndarsamband Íslands með forystu í Norræna
dýravelferðarráðinu á árunum 2008-2011. Því þriggja ára kjörtímabili lauk með ársfundi ráðsins sem
haldinn var í Stokkhólmi í ágúst 2011. Árið 2010 var fundurinn haldinn í Kaupmannahöfn á sama tíma.
Formaður DÍ, sem jafnframt var forseti Norræna Dýravelferðarráðsins, og varaformaður sátu báða
fundina. Formaður DÍ skipulagði fundina með aðildarfélögunum og hélt uppi starfinu á milli funda.
Varaformaður var fundarritari. Það markaði m.a. tímamót þessi ár sem Dýraverndarsamband Íslands
fór með forystuna að forseta tókst að fá ársyfirlit frá öllum aðildarfélögunum fyrir fundina, sem var
einstaklega gagnlegt til að fá yfirsýn yfir starf aðildarfélaga og til að skapa samstarfsvettvang og
umræðugrundvöll. Þá skrifaði ritari ítarlegri fundargerðir en áður tíðkaðist, nú á ensku. Var hvort
tveggja þakkað sérstaklega og hyggjast finnsku fulltrúarnir sem tóku við formennsku í ráðinu á
fundinum, fylgja þessum fordæmum. Á meðal sameiginlegra mála var að koma af stað baráttu fyrir
því að mjólkurkýr fái að njóta sumarbeitar, að vinna gegn verksmiðjubúskap og hvetja til ábyrgara
gæludýrahalds. Þá lögðum við drög að endurskoðun laga og starfshátta Norræna
dýravelferðarráðsins og er varaformaður starfandi í vinnuhópi um þau efni (sjá nánari upplýsingar um
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Á forsetaárunum í Norræna dýravelferðarráðinu sá formaður einnig um endurnýjun árlegra færslna í
Félaga-og stofnanaárbók UNESCO - Yearbook of International Organizations. Þess má geta að á
þessum þrem árum veitti Umhverfisráðuneytið 100.000 kr. styrk árið 2009 til að halda fund ráðsins í
Reykjavík. Umhverfisráðuneytið hafnaði hins vegar styrkbeiðni vegna fundarsóknar sambandsins árin
2010 og 2011. Sumarið 2011 var því leitað til Sjávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytisins og veitti
ráðherra 250.000 kr. Ferðastyrk vegna fundarins það árið. Að öðru leyti bar sambandið allan kostnað
vegna formennsku og ritarastarfa í Norræna dýravelferðarráðinu um þriggja ára skeið.

7) Önnur erlend samskipti
Sem aðilar að WSPA - Alþjóðlega dýraverndarfélaginu - hefur stjórn sambandsins verið virk í að veita
og kalla eftir ýmsum upplýsingum, svo sem varðandi hvalveiðar og hvalaskoðun. Þá hafa einnig verið
veittar upplýsingar um dýraverndarlöggjöfina hér á landi og tekið þátt í skoðanakönnunum.
Að beiðni Alþingis svaraði formaður fyrirspurnum frá Þjóðþingi Slóveníu um dýraverndarmál á Íslandi,
einkum með tilliti til eftirlits með velferð búfjár og gæludýra og þess kerfis sem hér hefur verið komið
upp lögum samkvæmt. Vorið 2010 svaraði formaður skoðanakönnun svissneskra
dýraverndarsamtaka um búfjárhald á lífrænt vottuðum búum á Íslandi. Þá má nefna að auk rits WSPA
höfum við fengið fróðleg dýraverndarblöð frá Bandaríkjunum og gagnlegt efni frá Eurogroup for
Animals sem starfar á vegum ESB og EES.
Þá má geta þess að erlendir dýravinir hafa haft samband við skrifstofuna öðru hvoru, annað hvort í
upplýsingaleit eða með gagnlegar ábendingar. Í nokkrum tilvikum hefur verið um að ræða fólk sem
hefur dvalist hér á landi. Vegna þeirra ágætu sambanda sem við höfum erlendis hefur oftast gengið
vel að afla upplýsinga um tiltekin mál, svo sem um umboðsmann dýra í Sviss, dýralögreglu í
Stokkhólmi og viðhorf til kynferðislegrar misnotkunar dýra í ýmsum löndum. Svo sem fram hefur
komið á www.dyravernd.is hafa slíkar upplýsingar komið að góðum notum og þyrfti að nota þær
meira í framtíðinn sem vefefni félögum til fróðleiks. Um áramótin bárust sambandinu kveðjur með
þökkum frá samtökum á Spáni fyrir málefnalegan stuðning við baráttu gegn nautaati sem er að skila
góðum árangri þar í landi.

8) Umsagnir um lagafrumvörp
Þar ber hæst umbeðna umsögn um drög að frumvarpi til laga um dýravelferð sem kynnt var
almenningi sumarið 2011. Þá höfðu þó þegar verið teknar til greina ýmsar ábendingar og tillögur frá
Dýraverndarsambandi Íslands við gerð draganna. Umsögn DÍ má sjá í Viðauka II.
Því miður var nýtt frumvarp ekki lagt fyrir Alþingi á liðnu haustþingi eins og lofað hafði verið en vitað
er til þess að frumvarpið var kynnt Ríkisstjórn í desember og endanlegt frumvarp kynnt Ríkisstjórn á
fundi 17. febrúar síðast liðinn. Nú á eftir að koma í ljós hvernig málinu reiðir af á Alþingi en vonandi
sjá ný lög dagsins ljós í vor. Mikilvægt er að sambandið verði vakandi fyrir umræðum og umfjöllum
um málið á Alþingi og tryggja þarf að við meðferð málsins verði málefni dýravelferðar tekin fram yfir
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aðra hagsmuni. Það er því mikilvægt að sambandið beiti sér fyrir opinskárri og málefnalegri umræðu
til að tryggja að endanleg lög stuðli að bættri velferð dýra.
Þá má einnig geta umsagna sambandsins um frumvarp til laga um hvali, umsögn um breytingu á
lögum um erfðabreyttar lífverur og umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
innflutning dýra. Þar að auki átti fulltrúi okkar í Dýraverndarráði þátt í umsögnum um drög að
nokkrum lögum og reglugerðum sem þangað bárust frá stjórnvöldum.

9) Gerð fræðsluefnis
Þegar síðasti aðalfundur var haldinn var búið að leggja drög að áætlun um gerð fræðsluefnis fyrir
börn um atferli dýra og dýravelferð. Þær Íris Lilja Ragnarsdóttir og Margrét Björk Sigurðardóttir hafa
unnið að málinu og átt fundi með fulltrúum Námsgagnastofnunar o.fl. með tilraunakennslu í huga
eftir að búið er að semja efni sem hentar íslenskum aðstæðum. Reynt hefur verið að sækja styrki til
verkefnisins, en sótt var um styrki til Reykjavíkurborgar bæði árið 2010 og 2011 og til Samfélagssjóðs
Landsbankans árið 2011. Umsóknirnar fengu allar góða umsögn en því miður hefur verkefnið ekki
hlotið styrk. Góðir möguleikar eru á fjárstuðningi við þetta þarfa verkefni í framtíðinni og því er
eðlilegt að haldið verði áfram að vinna að því. Greiður aðgangur hefur fengist að ýmis konar efni í
gegnum starf Norræna dýravelferðarráðsins og þeirra tengsla sem mynduðust á ráðstefnu um
fræðslu í dýravelferð.

10)

Gæludýrakönnun og miðlæg skráning gæludýra

Niðurstöður gæludýrakönnunarinnar sem Klara Helgadóttir vann á vegum sambandsins voru birtar á
heimasíðu sambandsins snemma árs 2010. Var þar upplýsingum safnað hjá öllum lögregluembættum
landsins um verklagsreglur þeirra vegna dýramála.
Ein helsta niðurstaða þessarar könnunar var að brýn þörf er fyrir skráningu gæludýra í miðlægan
gagnagrunn sem lögregluembættin hefðu aðgang að. Allt frá árinu 2008 hefur formaður DÍ setið fundi
um þessi mál með dýralæknum o.fl. og hvatt til stofnunar slíks gagnabanka. Sumarið 2011 var loks
opnaður nýr miðlægur gagnagrunnur sem ber nafnið "Völustallur" og er í eigu Dýralæknafélags
Íslands. Gagnagrunnurinn er vistaður hjá Tölvudeild Bændasamtaka Íslands sem hafa áratuga reynslu
af uppsetningu og rekstri gagnabanka fyrir dýr. Byrjað var að skrá örmerkta hunda og ketti en
auðvelt er að bæta við fleiri tegundum gæludýra og verður það gert. Fagnar stjórn sambandsins
ákaflega þessum tímamótum og hvetur það alla sína félagsmenn til að skoða grunninn og kaupa sér
þar aðgang vegna sinna dýra. Er þetta afar mikilvægt til að greiða fyrir skilum á dýrum sem hafa týnst
og draga úr fjölda heimilislausra og týndra dýra.
Þá hefur það þó einnig komið skýrt fram í starfi DÍ á undanförnum árum að þrátt fyrir að
lögregluembættin hafi til staðar verklagsreglur hvað varðar viðbrögð við dýramálum að þá eru
viðbrögð lögreglu langt í frá alltaf í samræmi við þær. Verklagsreglur voru skýrastar hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu, en töluverður munur var á milli embætta. Þetta gefur vísbendingar um að skýra
þurfi verklagsreglur og samræma þær fyrir landið allt. Lögreglan er mikilvægur hlekkur í velferðar
málum dýra og tryggja þarf að hún sinni sínu hlutverki með tilhlýðilegum hætti. Þá má einnig ráða af
þessu að aukinnar fræðslu er þörf fyrir lögreglu um dýr og málefni dýra.
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Fjölmiðlatengsl

Öll samskipti við fjölmiðla hafa verið með ágætum bæði árin eins og áður. Allt stjórnarfólk hefur
komið fram við ýmis tækifæri, í dagblöðum, vikublöðum, útvarpi og sjónvarpi, bæði vegna mála sem
hafa verið ofarlega á baugi hverju sinni og vegna tiltekinna efna sem fréttamenn hafa viljað fjalla um.
Þá hefur einnig verið fjallað um málefni Dýraverndarsambands Íslands, en víðtækari kynningar á
sambandinu er þó þörf. Stjórnarmenn eru í góðum samskiptum við hina ýmsu og ólíku fjölmiðla sem
hafa ýmist leitað álits þeirra eða tekið upp mál sem stjórnarmenn hafa komið á framfæri. Hafa
stjórnarmenn þannig reynt að koma af stað málefnalegri umræðu í samfélaginu, t.d. um
verksmiðjubúskap, dýraverndarlöggjöf og aðbúnað gæludýra. Þá hefur stjórnin ávallt brugðist vel við
og jafnvel komið í viðtöl sem aðrir hafa hafnað, svo sem vegna umfjöllunar um kynferðislega
misnotkun dýra sem því miður kom upp á liðnu ári. Reynslan sýnir að í öllum samskiptum við
fjölmiðla skiptir miklu máli að hafa góðar upplýsingar tiltækar eða afla þeirra, sýna stillingu, forðast
sleggjudóma, vera málefnalegur og virða lög og rétt. Hefur stjórnin reynt að hafa þetta að leiðarljósi í
öllum sínum samskiptum við fjölmiðla. Ljóst er að stíga þarf varlega til jarðar þar sem
fjölmiðlaumfjöllun um dýravelferðarmál getur hæglega farið úr böndunum og má þar t.d. nefna
landsfræga umfjöllun um Lúkasarmálið á Akureyri fyrir nokkrum árum. Telur stjórnin að góð tengsl
við fjölmiðla séu afar mikilvæg til að tryggja góða og málefnalega umræðu í samfélaginu og svo að til
sambandsins sé leitað varðandi umfjöllun um málefni dýra, svo tryggt sé að sjónarmið dýravelferðar
komist á framfæri.

12)

Flugeldar, sprengjur og brennur um áramót

Dýraverndarsambandið vakti athygli fjölmiðla og eftirlitsaðila fyrir jól og áramót bæði árin á hræðslu
dýra og jafnvel slysahættu vegna flugelda, sprenginga og áramótabrenna. Þá fjölluðu stjórnarmenn
um aðbúnað gæludýra yfir jól og áramót í fjölmiðlum, bæði í útvarpi og víðar, og veittu ráðleggingar
við umönnun dýra á þessum tíma.
Að höfðu samráði við félög hestamanna hefur DÍ einnig verið í sambandi við embætti
Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu af þessu tilefni. Lögreglan hefur lagt áherslu á að
flugeldasýningar og brennur séu haldnar fjarri hesthúsabyggð og leggur embættið til að félagasamtök
sem hafa áhyggjur af hömluleysi í notkun flugelda og sprengja hafi samband við Innanríkisráðuneytið
og fari m.a. fram á endurskoðun á reglugerð nr. 952/2003. Er enn verið að skoða það mál, en þar þarf
m.a. að fjalla um hættur sem dýrum getur stafað af flugeldaleifum sem geta verið eitraðar. Er
stjórninni kunnugt um hvolpsdauða í ársbyrjun 2011 sem rakinn var til þess að dýrið hafði nagað hylki
úr "skottertu" með banvænum efnum.
Hvað brennur varðar hafði DÍ afskipti af áramótabrennu skammt frá Heimsendahesthúsunum í
Kópavogi um áramótin 2010-2011, en að kröfu sambandsins beitti búfjáreftirlitsmaður sér fyrir
sérstöku eftirliti með henni. Þá hétu bæjaryfirvöld því að leyfa ekki aftur brennu svo nálægt
hesthúsabyggð. Við það var staðið um síðustu áramót.

13)

Halal- slátrun með hálsskurði

Dýraverndarsamband Íslands hefur um árabil beitt sér gegn Halal-slátrun með hálsskurði án þess að
dýrið sé svipt meðvitund áður. Formaður og fleiri í stjórn hafa kynnt sér þessi mál vel, m.a. með
könnun á stöðu og viðhorfum bæði austan hafs og vestan. Hin svokallaða „Halal-slátrun“ sem leyfð
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hefur verið hér á landi í smáum stíl er í samræmi við ýtrustu kröfur um slátrun, þ.e.a.s. dýrið er svipt
meðvitund, venjulega með raflosti, áður en hálsskurður fer fram. Þetta kallast "Halal with stunning"
og er vel þekkt í Evrópu. Hér þarf þó að vera vel á verði en í gegnum bæði Norðurlanda- og
Evrópusamstarf hefur sambandið fengið vitneskju um að í Evrópusambandinu er að þróast töluvert
vægari afstaða gagnvart þessari óásættanlegu sláturaðferð, þ.e.a.s. Halal með hálsskurði án
deyfingar. Það var eitt af fyrstu baráttumálunum þegar dýraverndarfélagsskapurinn var stofnaður hér
á landi árið 1914 að vinna gegn slíkum slátrunaraðferðum. Telur sambandið það því mikilvægt að
fylgst verði grannt með skipan þessara mála svo tryggt sé að hundrað ára gamalt baráttumál komist
ekki aftur á pallborðið. Þessu þarf að huga að vegna umsóknar Ríkisstjórnar Íslands um aðild að
Evrópusambandinu.

14)

Einræktun búfjár (cloning) og erfðabreyttar lífverur (GMOs)

Stjórn Dýraverndarsambandsins hefur aflað sér ýmissa upplýsinga um hagnýtingu einræktunar og
erfðabreyttra lífvera í landbúnaði og hugsanleg neikvæð áhrif þessara tækninýjunga á velferð búfjár
og annarra dýra, m.a. í gegnum sambönd við samtökin Compassion in World Farming (CIWF) í
Bretlandi og Alþjóðasamtök lífrænna landbúnaðarhreyfinga (IFOAM), einkum í Brussel og Bonn. Mjög
skortir á óháðar vísindarannsóknir á þessum sviðum og hefur sambandið bent á það, m.a. í sambandi
við þingmál. Þá hefur DÍ ásamt öðrum innlendum samtökum komið á framfæri mótmælum til
Umhverfisráðherra vegna leyfis til útiræktunar á erfðabreyttu byggi. Þóttu innlendar vísindastofnanir
ekki hafa sýnt nægilega varúð og að ekki hafi verið tekið nægilegt tillit til aðvarana sumra
vísindamanna. Þá var talið að ekki hafi verið krafist nægilega mikilla rannsókna áður en lengra var
haldið. Hætta er á því að þessar nýjungar vísi veginn til vaxandi verksmiðjubúskapar og ósjálfbærari
landbúnaðar sem hefur neikvæð áhrif á velferð dýra. Hér þarf því að fylgjast vel með og standa vörð
um velferð dýra í þessu samhengi.

15)
Brekknaás 9 og niðurlagning Sjálfseignarstofnunar Dýraspítala
Watsons
Á kjörtímabilinu þurfti formaður enn að sinna þessu máli töluvert, og varaformaður einnig síðustu
mánuðina. Mikill tími og vinna hefur farið í málið og var leitað lögfræðiaðstoðar til úrlausnar þess.
Snérist málið um útistandandi veðskuldabréf í eigu DÍ sem kaupendur Brekknaás gátu ekki staðið skil
á. Að endingu náðist þó sátt í málinu og gat stjórnin bjargað hluta þess fjár sem þarna um ræddi.
Greint verður nánar frá málinu við framlagningu reikninga á aðalfundi.
Því miður hefur formaður þurft að verja miklum tíma í þessi mál, einkum á árunum 2007-2009, og
hefur málsmeðferð verið mikil og flókin. Fagnar stjórnin því að sátt hafi að endingu náðst í málinu og
er því þess vænst að ný stjórn þurfi ekki að hafa frekari afskipti af þessu máli.

16)

Endurskoðun laga Dýraverndarsambands Íslands

Svo sem ályktað var um á síðasta aðalfundi vann stjórnin að endurskoðun laga sambandsins og sendi
félögum drög að nýjum lögum ásamt greinargerð til kynningar 11. febrúar sl. Aðeins bárust
smávægilegar athugasemdir við drögin og verða hin nýju lagadrög því lögð fyrir aðalfund 2012 til
samþykktar. Drög að nýjum lögum voru kynnt í 1. tbl. Dýraverndarans sem kom út þann 11. febrúar
sl.
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Með nýjum lögum vill stjórnin skýra frekar hlutverk og starfsemi Dýraverndarsambandsins og styrkja
þannig stöðu þess og virkni. Núverandi samþykkt um Dýraverndarsambandið er afar rýr og segir lítið
um uppbyggingu þess, markmið og skipulag. Slíkur skortur á reglufestri uppbyggingu hamlar
starfsemi félagsins og getur orsakað óvissu bæði meðal félagsmanna og stjórnar um hlutverk sitt og
ábyrgð. Nauðsynlegt er að mynda skýrari ramma um markmið félagsins og hvað það stendur fyrir,
hlutverk og skyldur stjórnar, kosningar og kjörgengi og almennan rekstur félagsins. Þannig megi betur
tryggja stöðugan rekstrargrundvöll þess, efla daglega starfsemi og auka aðgengi fólks að sambandinu.

17)

Ný heimasíða og nýtt vefrit - Dýraverndarinn

Ný heimasíða sambandsins leit dagsins ljós fyrir skemmstu eftir mikla vinnu vefstjóra. Vonast stjórnin
til að ný og glæsileg síða auðveldi aðgengi að félaginu og komi betur til skila fræðslu og fréttum. Þá
hefur fésbókarsíða sambandsins einnig verið bætt og efld frekar og annast vefstjóri einnig um hana.
Þá leit nýtt vefrit, Dýraverndarinn, dagsins ljóst þann 11. febrúar sem vefstjóri hefur einnig haft veg
og vanda af. Vonast er til að vefritið komi út nokkrum sinnum á ári til að flytja félögum fréttir og
fróðleik af málefnum dýravelferðar og af starfsemi sambandsins. Er vonast til að hið nýja vefrit komi
a.m.k. að einhverju leyti í stað hins ágæta rits Dýraverndarans sem gefið var út til ársins 1979. Félagar
eru hvattir til að leggja þessari vinnu lið með því að leggja fram og senda inn gott efni.
Telur stjórnin að með bættri heimasíðu, útgáfu reglulegs vefrits og fésbókarsíðu félagsins hafi skapast
góður grundvöllur til aukinna samskipta við félaga og annað áhugafólk um velferð dýra. Þá vonast
stjórnin til að þetta auki aðgengi fólks að sambandinu og að það hafi þannig enn meiri möguleika til
að koma ábendingum eða málum á framfæri.

18)

Meðferð útigangshrossa

Á síðustu tveimur árum hefur Dýraverndarsambandið komið töluvert að málum sem snerta meðferð
útigangshrossa, einkum vegna skjólleysis og vanrækslu. Í harðindakaflanum í desember 2011 og
janúar 2012 var haft töluvert samband vegna slíkra mála og hefur sambandið verið í beinum
samskiptum við nokkra búfjáreftirlitsmenn og héraðsdýralækna sem í öllum tilvikum hafa brugðist vel
við ábendingum. Átaks er þörf í húsamálum hrossa en skortur á húsaskjóli kom einnig glögglega í ljós í
Eyjafjallajökulsgosinu 2010. Dýraverndarsambandið sendi af því tilefni út tilmæli til búfjáreigenda til
stuðnings þeim leiðbeiningum sem Matvælastofnun, Búnaðarsamband Suðurlands og Bændasamtök
Íslands veittu. Vorið 2011 sátu formaður og vefstjóri fundi með fulltrúum hestamanna þar sem fjallað
var um mögulegar leiðir til úrbóta, svo sem með því að verðlauna ár hvert fáeina hrossabændur og
hestaeigendur sem hafa komið upp fyrirmyndaraðasöðu fyrir hross sem gefið er úti að vetrinum.
Vonast er til að unnið verði áfram á þeim grundvelli.

19)

Kynningarátak og fjölgun félaga

Stjórnin hefur rætt mikið um leiðir til að efla Dýraverndarsamband Íslands. Þótt félögum hafi fjölgað
mikið á milli aðalfunda, mest 2011 eða úr 50 í 220, vill fráfarandi stjórn gera enn betur og vonast til
þess að hægt sé að margfalda þennan félagafjölda í gegnum sérstakt kynningarátak. Brýnt er að
tryggja daglegan rekstur félagsins í gegnum félagsgjöld svo grundvöllur skapist fyrir það að leigja
skrifstofuhúsnæði á góðum stað í Reykjavík með starfsmanni í vinnu hluta dags. Þannig mætti halda
betur utan um daglegan rekstur sambandsins, hafa opna skrifstofutíma fyrir gesti og gangandi og fá
aðstöðu fyrir stjórnarfundi og vinnufundi nefnda. Stjórnamenn hafa verið í samskiptum við
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markaðsfyrirtæki um skipulagningu söfnunar og átaks á sviði dýraverndarmála. Liggja nú fyrir tillögur
að slíku samstarfi sem taka þarf til nánari skoðunar eftir aðalfundinn. Þá má nefna að stjórnin hefur
haft á prjónunum samkeppni um gerð nýs merkis (lógó) fyrir Dýraverndarsamband Íslands.

20)

Starfið á skrifstofunni - upplýsingagjöf o.fl.

Formaður, sem jafnframt hefur gegnt hlutverki framkvæmdastjóra sambandsins allt frá haustinu
2007, hefur annast almennan rekstur sambandsins og er prókúruhafi þess. Hefur hann sinnt allri
daglegri umsýslu félagsins, þar á meðal að svara fyrirspurnum og ábendingum frá félögum og öðrum
sem bera velferð dýra fyrir brjósti, ýmist í gegnum tölvupóst eða síma. Mest af þessu starfi hefur farið
fram um kvöld og helgar, en reynt er að svara samdægurs alla daga og auk þess bjóða nýja félaga
velkomna strax þegar þeir hafa sótt um inngöngu. Slík "vakt" er bindandi en nær undantekningarlaust
ánægjuleg og gefandi og fólk er mjög þakklátt fyrir ráð og leiðbeiningar. Er þetta einn veigamesti
hlutinn af starfinu og ljóst er að hlúa þarf að þessum þætti með því að tryggja sambandinu
tilhlýðilega skrifstofuaðstöðu og daglega viðveru starfsmanns eða stjórnar.
Oft leita þeir til sambandsins sem vita ekki hvert þeir eiga að snúa sér með ábendingar eða önnur mál
sem varða dýravelferð. Oft þarf að skýra út fyrir þeim sem hafa samband að Dýraverndarsamband
Íslands sé ekki "lögregla" né opinber eftirlitsaðili en ávallt er reynt að benda á árangursríkustu
leiðirnar til úrbóta og reynt að koma málefnum skilmerkilega áfram til þar tilbærra aðila. Áberandi er
að konur hafa meira samband en karlar og það endurspeglast líka í félagatalinu að konur virðast hafa
meiri áhyggjur af velferð dýra. Á milli aðalfunda hafa verið afgreiddar hundruðir fyrirspurna og
ábendinga frá skrifstofunni. Í viðauka I má sjá yfirlit sem sýnir sæmilegan þverskurð af þeim. Þótt
flestar þeirra séu til innlendra aðila hefur einnig verið töluvert um svör til útlanda. Á meðan DÍ var
með formennsku í Norræna dýravelferðarráðinu var töluvert meira álag á skrifstofunni, einkum
vegna undirbúnings ársfundanna í hinum ýmsu aðildarlöndum á sumrin.
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Viðauki I
Hér að neðan má sjá ýmis dæmi um hjálpar-og upplýsingabeiðnir sem bárust skrifstofu og voru
afgreiddar á síðustu tveimur árum. Þessi listi er mjög langt frá því að vera tæmandi en reynt er að
sýna fram á fjölbreytni þeirra mála sem afgreidd voru á skrifstofunni, oftast samdægurs. Sum þessara
málefna voru viðamikil og kröfðust mikillar eftirfylgni en önnur var hægt að leysa með skjótum hætti.
Vert er að ítreka það að öll samskipti við Dýraverndarsamband Íslands eru trúnaðarmál en hér er
aðeins reynt að gefa smávægilega innsýn í þau margvíslegu málefni sem koma inn á borð
sambandsins. Flestir sem hafa samband kjósa að láta skrifstofu DÍ hafa samband við opinbera
eftirlitsaðila eða lögreglu og koma málum þannig áleiðis. Vert er að geta þess að heimildarmenn
sambandsins eru aldrei gefnir upp og þetta er því þægileg og örugg leið fyrir fólk til að koma
ábendingum á framfæri.
1) ........maður í Reykjavík ræddi um reitingu fiðurs af gæsum í Kína og Austur-Evrópu (vegna
fjölmiðlaumfjöllunar). Farið var með málið í Dýraverndarráð sem vann vel í því, m.a. með því
að hafa samband við helstu söluaðila sængurfatnaðar hér á landi. Var þetta fordæmt og
varað við slíkum vörum. Gaf þetta einnig tilefni til þess að ráðið óskaði eftir því við nefnd um
endurskoðun dýraverndarlaga að merkja ætti vörur með upplýsingum til neytenda um hvort
framleiðsla vörunnar samrýmdist lögum um dýravelferð.
2) .......íslensk kona erlendis vakti athygli á hættu á útrýmingu ísbjarna vegna hlýnunar jarðar og
viðraði nýstárlegar hugmyndir sínar um "gervi" ísjaka sem þeir gætu skriðið upp á. Var
málefninu beint til Umhverfisstofnunar sem fer með málefni villtra dýra og líffræðilegrar
fjölbreytni hér á landi.
3) ......maður í Reykjavík lýsti yfir áhyggjum vegna frétta í fjölmiðlum um aukna loðdýrarækt
hérlendis og aðbúnað dýranna. Var málinu beint til Matvælastofnunar sem hefur umsjón
með eftirliti á loðdýrabúum. Ljóst er að fylgjast þarf náið með þessari þróun.
4) ......tekið var undir mótmæli WSPA vegna tilraunar Ríkisstjórnar Póllands til að fá
búrhænsnabanni ESB 2012 frestað. Beiðninni var hafnað og frá og með 1. Janúar 2012 eru hin
svokölluðu „battery-cages“ fyrir hænur bönnuð í Evrópusambandinu. Ljóst er að gera þarf
mikið átak í þessum málum hér á landi.
5) ......kona í Reykjavík bað sambandið að beita sér gegn Halal-slátrun. Sambandið var þá þegar
að vinna í málinu. Haft var samband við aðstoðaryfirdýralækni sem hefur umsjón með
slátrunarmálum hjá Matvælastofnun og staðfesti hann að hér væru dýr alltaf svipt meðvitund
fyrir hálsskurð.
6) .....kvörtun barst vegna tíkur á Seltjarnarnesi sem væri höfð úti í hvaða veðri sem væri. Talað
við starfsmann hjá Seltjarnarneskaupstað sem lét eigandann bæta úr ástandinu. Málið var
einnig tilkynnt til Umhverfisstofnunar.
7) ......nokkrir höfðu samband í Eyjafjallajökulsgosinu vegna áhyggna af velferð dýra. Sambandið
sendi frá sér ályktun um velferð dýra á gossvæðinu til fjölmiðla og kynnti á heimasíðu
sambandsins.
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8) ....kona í Vestmannaeyjum sagði frá slæmri reynslu af viðskiptum við hundabú á
Reykjavíkursvæðinu og var því máli vísað til héraðsdýralæknis og Umhverfisstofnunar vegna
eftirlits og leyfisveitinga.
9) .....erlend kona sem starfar hér á landi sagði frá illa útleiknum stóðhesti sem var í vörslu á
hrossabúi á Suðurlandi. Var málinu beint til héraðsdýralæknis og hann beðinn um að
rannsaka málið.
10) .....kvörtun barst vegna hunda í mannlausu húsi á Suðurnesjum. Haft var þegar samband við
dýraeftirlitsmann sveitarfélagsins sem brást skjótt við og greip í taumana.
11) ....ung stúlka í Reykjavík vakti athygli á sérkennilegri kettlingaauglýsingu í Fréttablaðinu.
Talað var við auglýsingadeildina sem lofaði að hafa betur auga með hvað stæði í
dýraauglýsingum. Þá var deildinni bent á skrif formanns um "dýragjafir" á www.dyravernd.is.
Þá var einnig vakið máls á auglýsingum dýra í Dýraverndarráði sem sendi frá sér bókun um
málið.
12) ......maður í Reykjavík spurði ýmissa spurninga um dýraverndarlöggjöfina sem var svarað um
hæl.
13) .....maður í Hornafirði spurði um Halal-slátrun og baráttu gegn henni. Fékk hann sendar ýmsar
upplýsingar um málið m.a. í pósti daginn eftir.
14) .....maður í Skagafirði dró í efa að lögregla hefði nægilega skýrar reglur til að fara eftir og
nægilega góðan búnað til að aflífa t.d. hross sem slasast mikið á vegum úti. Jafnframt benti
hann á nauðsyn þess að ungir ökumenn þyrftu að fá fræðslu um sérstaka aðgætni þar sem
fénaður kæmist á vegsvæði. Málið var kynnt lögregluyfirvöldum.
15) ......Borgarstjóri Reykjavíkur og aðstoðarmaður hans höfðu samband vegna áforma um
björgunarstöð fyrir ísbirni í Fjölskyldu-og húsdýragarðinum i Reykjavík. Ábendingar voru
strax gefnar. Formaður og varaformaður fóru á fund með borgarstjóra og aðstoðarmanni
hans í Ráðhúsi Reykjavíkur síðar þar sem málið var rætt ítarlega, sérstaklega frá sjónarhóli
dýravelferðar. Þá var þeim afhent fræðsluefni um atferli ísbjarna og vandamál því samfara að
halda ísbirni í dýragörðum. Þá var þeim einnig bent á sérfræðing sem starfar fyrir
Dýraverndarsamtök Danmerkur og hefur marga áratuga reynslu af flutningi ísbjarna í athvörf
eða dýragarða.
16) .....stúlka bað okkur að koma því til leiðar að nákominn ættingi, sem gengur ekki heill til
skógar, yrði heimsóttur en hann væri með stóran hund í búri sem ekki fengi að fara út.
Stúlkunni var leiðbeint og niðurstaðan var sú eftir gott samtal að hún vildi tala sjálf við
eftirlitsaðila, bæði dýraeftirlitsmann sveitarfélagsins og Umhverfisstofnun. Einnig var henni
bent á Dýrahjálpina ef finna þyrfti hundinum nýtt heimili.
17) .....leiðrétt voru þau ummæli starfsmanns í Kattholti um Dýraverndarsamband Íslands, sem
fram komu í Fréttablaðinu, þess efnis að tiltekin mál hafa verið send til Dýraverndarsambandi
Íslands án árangurs. Hið rétta var að þau höfðu aldrei verið tilkynnt sambandinu.

12

Aðalfundur 10.03.2012

Dýraverndarsamband Íslands

Skýrsla 2010-2012

18) .......kona á Seltjarnarnesi tilkynnti um ræfilslegan smáfugl sem húkti á grasflöt við
umferðargötu úti á Nesi. Strax náðist í starfsmann Seltjarnarneskaupstaðar, eftir vinnutíma,
sem tók fuglinn til aðhlynningar eftir lauslega leiðbeiningu frá skrifstofu um staðsetningu
símleiðis.
19) .....WSPA í London óskaði eftir upplýsingum um íslensku dýraverndarlöggjöfina. Voru þær
sendar ásamt ábendingum um að umrædd löggjöf væri í endurskoðun.
20) .....kona í Reykjavík vakti athygli á illri meðferð á hvolpi. Var málið þess eðlis að það var
tilkynnt samstundis til Umhverfisstofnunar.
21) .....kvörtun barst vegna áramótabálkastar skammt frá hesthúsahverfi í Kópavogi. Þegar var
haft samband við bæjaryfirvöld sem viðurkenndu þau mistök að leyfa brennu á þessum stað
og fólu þau búfjáreftirlitsmanni sérstakt eftirlit með henni. Þá var DÍ fullvissað um að þetta
gerðist ekki aftur.
22) .... nokkrir kvörtuðu um áramót vegna þess að dýr hræddust flugelda og sprengingar.
Upplýsingaefni var komið í fjölmiðla og rætt var við lögregluyfirvöld um leiðir til úrbóta. Lög
og reglur varðandi þetta þarfnast endurskoðunar, þá ekki síst vegna umtalsverðrar mengunar
sem dýr og menn verða fyrir og þeirrar hættu sem dýrum getur stafað af flugeldaleifum.
23) .....WSPA í London leitaði álits um nokkur atriði vegna endurskipulagningar á starfsemi
samtakanna þar sem lögð verði aukin áhersla á upplýsingar og fræðslu til almennings.
24) .......beiðni kom fram um að kannað yrði skjólleysi, einkum vegna útigangshrossa, á bæ
einum á sunnanverðum Austfjörðum. Haft var samband við búfjáreftirlitsmann á því svæði
sem leitaði úrbóta í samvinnu við héraðsdýralækni.
25) ...... ábendingar komu fram um útigangsfé í Arnarfirði um miðjan vetur. Haft var samband við
Sýslumanninn á Vestfjörðum sem brást skjótt við og lét handsama þær sex kindur sem sést
höfðu. Minnti DÍ viðkomandi sveitarfélag á skyldur þess skv. bæði afréttarlögum og
dýraverndarlögum.
26) .......send var yfirlýsing frá stjórn DÍ til Fréttablaðsins í tilefni fréttar um áformaðan flutning
hreindýra á Vestfirði. Yfirlýsingin var einnig birt í Ríkissjónvarpinu. Bent var á að á
Vestfjarðakjálkanum væri hvergi kjörlendi fyrir hreindýr og velferð þeirra yrði ekki tryggð þar.
27) ...... kona á Suðurlandi vakti athygli á ófullnægjandi geymslu fyrir gæludýr sem lentu í óskilum
í Árborg. Haft var samband við sveitarstjórnarfulltrúa í Árborg og þeim greint frá ástandi
mála. Fóru þeir í kjölfarið og skoðuðu geymsluna og komust að því að hún væri óásættanleg
og hófust þeir þegar handa við að finna aðra lausn. Benti varaformaður þeim á að hafa
samráð við Héraðsdýralækni og Umhverfisstofnun hvað varðar undirbúning og skipulag
nýrrar dýrageymslu. Fór varaformaður einnig ásamt héraðsdýralækni og skoðaði fyrirhugaða
dýrageymslu með fulltrúum sveitastjórnar.
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28) .....kona sem átti oft leið fram hjá veiðihundahúsi í Mosfellsdal benti á að aðbúnaði og
þrifnaði væri ábótavant. Umhverfisstofnun var strax tilkynnt um málið og eftir því sem best
var vitað batnaði ástandið eftir afskipti hennar.
29) ......stúlka á Suðurlandi vakti athygli á myndbandi í fésbókarsíðu þar sem sýndar voru
vafasamar aðferðir við tamningu hrossa. Við skoðun kom í ljós að þetta átti við rök að
styðjast. Var viðkomandi bent á það og hvarf þá myndefni þetta af síðunni.
30) .......tekið var þátt í mótmælum baráttusamtaka gegn nautaati á Spáni. Nokkrum vikum síðar
sendi talsmaður baráttusamtakanna á Spáni, Maria Lopez, innilegar þakkir fyrir stuðning við
átakið sem er að skila verulegum árangri.
31) .....send var yfirlýsing í Ríkissjónvarpið í tilefni fréttar þar um hryssuníð, sem benti til
kynferðislegrar misnotkunar, á fjórum stöðum á landinu sumarið og haustið 2011. Jafnframt
var haft samband við Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og lögð áhersla á vandaða rannsókn
í málinu. Því miður hafa ekki komið fram neinar vísbendingar um gerendur.
32) .......stúlka lét vita af hundi sem væri bundinn við ljósastaur langtímum saman við
verslanamiðstöð, iðulega gólandi og órólegur, stundum með vatnsskál hjá sér. Haft var
samband við hundaeftirlit Reykjavíkurborgar sem beitti sér í málinu svo ekki bárust frekari
kvartanir vegna þessa.
33) ......kona í Reykjavík tilkynnti ólöglega aflífun særðrar gæsar sem lögregluþjónar hafi verið
vitni að. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt tafarlaust um þennan atburð og þar
á bæ var því heitið að láta slíkt ekki líðast aftur.
34) ...... kona á Suðvesturlandi tilkynnti um hest sem væri einn í skjóllausu og rótnöguðu
beitarhólfi á Kjalarnesi í slæmum veðrum og án þess að vera gefið. Haft var samband við
Búfjáreftirlitsmann á svæðinu og hann beðinn að kanna málið. Hann gerði það strax en fann
þó ekki hestinn fyrr en í annarri tilraun. Þá náði hann í eigandann sem tók hestinn úr hólfinu
og varð við kröfum um bættan aðbúnað eftir því sem best er vitað.
35) .......margar kvartanir bárust um ófullnægjandi aðbúnað hjá hrossum á útigangi undir
Ingólfsfjalli og víðar á Suðurlandi. Haft var samband við búfjáreftirlitsmann á svæðinu sem
sagðist vera að fara fram á úrbætur á ýmsum stöðum og einnig var héraðsdýralæknir beðinn
að hafa afskipti af málunum. Um svipað leyti ræddi skrifstofan um málefni útigangshrossa við
einn af forystumönnum hestamanna og tók hann undir það álit að slík meðferð hrossa
skaðaði ímynd hestamennskunnar og viðhorfsbreytingar væri þörf. Þá var einnig haft
samband vegna ófullnægjandi aðbúnaðar útigangshrossa í Hafnarfirði og á Vatnsleysuströnd.
Haft var samband við búfjáreftirlitsmenn í báðum sveitarfélögum sem brugðust skjótt við og
könnuðu málið. Þar var þó ástandið betra en virtist. Gerðu eigendurnir þegar viðeigandi
ráðstafanir til tryggja að málin væru í lagi og í öðru tilvikinu voru hrossin tekin strax á hús. Þá
barst einnig kvörtun vegna óviðunandi meðferðar útigangshrossa á tilteknu svæði á
Eylendinu í Skagafirði. Var haft samband við héraðsdýralækni á svæðinu og brást hann vel
við því að kanna ástandið.

14

Aðalfundur 10.03.2012

Dýraverndarsamband Íslands

Skýrsla 2010-2012

36) ......piltur kvartaði undan stöðugu gelti frá hundi í litlu fjölbýlishúsi. Hann fékk upplýsingar um
leiðir til að láta kanna málið án þess að verða sjálfur fyrir óþægindum og kaus hann að ræða
sjálfur við dýraeftirlitsmanninn sem vísað var á.
37) ......kona í Hveragerði hringdi út af hundi sem ónæði stafaði af og eftir gagnlegt samtal ákvað
hún að hringja sjálf til dýraeftirlitsmanns sveitarfélagsins og biðja um úrbætur.
38) ......sá misskilningur komst á kreik að ítrekað hafi verið haft samband við
Dýraverndarsamband Íslands út af hundi í Kópavogi sem væri hafður mikið úti hvernig sem
viðraði og að sambandið hafi ekkert aðhafst. Hið rétta er þó að kona í Kópavogi hafði
samband við skrifstofuna einu sinni og lýsti yfir áhyggjum af þrengslum og lélegum aðbúnaði
hjá ræktanda hunda af "stóru" kyni. Henni var bent á að hafa samband við dýraeftirlistmann
kaupstaðarins og lýsa ástandinu fyrir honum þar sem hún virtist þekkja aðstæður vel.
Skrifstofan tilkynnti Umhverfisstofnun þegar um málið. Við eftirgrennslan kom í ljós að málið
væri komið þar í ferli lögum samkvæmt.
39) .......nokkrir höfðu samband vegna hundsins sem var drekkt á Þingeyri við Dýrafjörð. Hafði
skrifstofa DÍ bæði sambandi við dýralækni og lögreglu á Vestfjörðum og lagði áherslu á að
þeir vönduðu vel rannsókn og leggðu fram kæru. Nokkru síðar játaði maður á sig verknaðinn
og mun hann væntanlega svara til saka fyrir ódæðið á næstunni.
40) ....stúlka í Garðabæ kom fram í fjölmiðlum og sagði frá brunninni kanínu sem hún fundið og
að lögreglan hefði ekki viljað sinna málinu. Hafði skrifstofan strax samband við
Lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu og gagnrýndi slík viðbrögð. Hann tók erindinu vel
og hét því að láta kanna málið. Var hann minntur á verklagsreglur fyrir lögreglumenn hjá
embættinu sem DÍ fékk sendar þegar gæludýrakönnunin var gerð. Kvaðst hann þekkja þær
vel og mun í framtíðinni verða í sambandi við DÍ út af slíkum málum.
41) .......maður í Reykjavík hringdi dapur í bragði og sagðist tilneyddur að gefa einhverjum
hundavini heimilishundinn vegna þess að ofnæmi fyrir hundshári væri komið upp á heimilinu.
Hann þáði með þökkum þá ráðleggingu að hafa samband við Dýrahjálpina en hann hafði
aldrei heyrt um félagið.
42) .....stúlka í Reykjavík sem hafði greint frá því í Morgunblaðinu að hún hafi orðið fyrir grófu
áreiti á fésbók vegna gáskafullrar frásagnar um aðkomukött sem hún vildi ekki hafa í
hýbýlum sínum. Hafði hún samband og spurðist fyrir um hvort Dýraverndarsamband Íslands
hafi átt þar hlut að máli. Henni var tjáð að svo væri ekki. Þetta mál sýndi þó ljóslega hve brýnt
er að fara að öllu með gát og koma ekki af stað atburðarás sem getur haft alvarlegar
afleiðingar.
43) .......stúlka í Reykjavík hafði samband út af tveim hundum sem virtust í óskilum og hún hafði
skotið skjólshúsi yfir. Hafði lögregla sagt henni þegar hún hringdi í 112, að annað hvort sleppa
þeim út eða láta þá vera inni þangað til hún heyrði lýst eftir þeim í útvarpi. Þetta var á
sunnudagskvöldi og því var erfitt að greiða úr málinu. Skrifstofan reyndi að ná í
hundaeftirlitið fyrir stúlkuna en án árangurs. Var hún mjög þakklát fyrir aðstoðina.
Niðurstaðan var sú að hún hýsti hundana til morguns og lét þá hundaeftirlitið taka þá í vörslu.
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44) ...bóndi á Vestfjörðum kvartaði til sambandsins vegna fjár sem enn væri úti um miðjan vetur
á stöðum þar sem erfitt væri að komast að því vegna bratta og hættulegra aðstæðna.
Skrifstofa hafði samband við Sýslumanninn á Vestfjörðum sem beindi tilmælum að ósk DÍ til
tveggja sveitarstjóra um að láta fara í eftirleitir svo fljótt sem fært væri. Það gekk eftir og
náðust allar kindurnar sem var saknað var. Talið er þó að enn geti leynst kindur á öðrum
stöðum þar vestra.
45) .....kona á Suðurlandi kom með ábendingu um kæruleysislega meðferð kjúklinga í
kjúklingasláturhúsi á svæðinu. Haft var samband við Matvælastofnun og þess farið á leit að
þeir létu rannsaka málið. Var það gert snarlega og var niðurstaða eftirlitsdýralæknisins sú að
ekkert væri athugavert við starfshætti í þessu sláturhúsi.
46) .....maður hringdi og leitaði álits vegna forræðisdeilu um gæludýr og hafði hann áhyggjur af
velferð og aðbúnaði dýrsins hjá hinum aðilanum. Var honum bent var á þörf fyrir óháð mat á
kattahaldinu, þar með á aðbúnaði í húsinu, burtséð frá forræðisdeilunni sjálfri. Mælt var
með að leitað yrði til héraðsdýralæknis um faglegt mat.
47) .....bóndakona á Vestfjörðum hafði samband en hún hafið áhyggjur af vanfóðrun og illri
meðferð á fé hjá manni. Haft var samband við bæði viðkomandi búfjáreftirlitsmann og
héraðsdýralækni og þeir beðnir að kanna aðstæður sem fyrst.
48) ......maður í Reykjavík leitaði upplýsinga um lagalegt svigrúm Dýraverndarsambands Íslands til
að hafa afskipti af málum sem varða velferð dýra. Hann var upplýstur um þessi mál og auk
þess bent á hið opinbera eftirlitskerfi. Sagðist hann margs vísari.
49) ...... eftir ábendingu frá konu á Suðurlandi var rætt við fulltrúa bæjarstjóra Sveitarfélagins
Árborgar vegna ótta íbúa við hóp "stórra" hunda sem væru haldnir við léleg skilyrði í húsi á
svæðinu. Hafði kvörtunum fólksins ekki verið sinnt. Að tillögu DÍ voru héraðsdýralæknir og
dýraeftirlitsmaður sveitarfélagsins beðnir að fara á staðinn ásamt búfjáreftirlitsmanni
sveitarfélagsins og skoða þar í leiðinni búfjárhald hjá einum tómstundabónda á svæðinu sem
ábendingar hafa einnig borist um að uppfylli ekki sett skilyrði um húsakost. Er vænst
niðurstöðu fljótlega í báðum þessum málum.
50) .....kona á ferð um Elliðaárdal hafði samband og ræddi um "villtar " kanínur þar um slóðir.
Henni voru gefnar upplýsingar um þau mál eftir því sem þekking leyfir.
51) ..... maður í Rangárvallasýslu leitaði eftir upplýsingum um lagalegar skyldur sveitarstjórna til
að senda menn í eftirleitir eftir að tvennum löggöngum er lokið á haustin. Var hann
upplýstur um þau mál og bent á að tilkynna viðkomandi sveitarstjórn um útigöngufé ef um
það er vitað, hvort sem væri í heimalöndum, upprekstrarheimalöndum eða afréttum á
svæðinu.
52) ........bóndi í Dalasýslu sem verður borinn út af leigujörð (áður eignarjörð) í mars 2012
samkvæmt Hæstaréttadómi, leitaði aðstoðar vegna sauðfjár sem hann gæti ekki farið með
„út á Guð og gaddinn“ um miðjan vetur. Hafði skrifstofan samband við sýslumann,
sveitarstjórn, héraðsdýralækni og yfirdýralækni hjá Matvælastofnun og voru lagðar fram
tillögur sem tryggðu velferð dýranna. Lagt var til að útburði kindanna yrði frestað fram yfir
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sauðburð þegar féð kæmist í sumarhaga en að öðrum kosti yrði því fundinn viðunandi
húsakostur, vetrarfóðrun og hirðing á öðrum stað. Tillögum DÍ var vel tekið og beitti
sýslumaður sér fyrir lausn samkvæmt seinni kostinum þannig að velferð kindanna og
afkvæma í móðurkviði verður tryggð.
53) ....maður í Reykjavík hafði samband og lýsti yfir áhyggjum vegna vaxandi tilhneigingar
hrossaræktenda að skerða sem minnst tagl og fax hrossa. Þannig byrgði ennistoppur oft
eðlilega sjón stóðhesta og í miklum hitum væri langur ennistoppur ásamt síðu faxi og tagli til
óþæginda fyrir hrossin. Þá benti hann á að auðvelt væri að "hársnyrta" hross þannig að vel
færi og tryggja velferð þeirra að þessu leyti. Reynt verður að koma umræddri ábendingu
áfram til viðeigandi aðila.
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