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Umsögn um reglugerð um aðbúnað hesta
Dýraverndarsamband Íslands fagnar nýrri reglugerð um velferð hrossa. DÍS áréttar að
mikilvægt er að reglugerðir séu ítarlegar, en það auðveldar mjög störf eftirlitsaðila og
tryggir betur velferð dýra.
Hvergi er að finna ákvæði í reglugerðinni um að halda skuli dagbækur sem sýni tíðni
og tímalengd notkunar á hestum í atvinnuskyni í stærri hestaleigum, reiðskólum,
lengri hestaferðum í atvinnuskyni, blóðtöku hryssa og annað skylt.
Einnig vantar að rekstraraðili slíkrar starfsemi þurfi að ábyrgjast að starfsmenn hans
hafi grunnþekkingu á þörfum og umönnun hesta og haldi skrá um það.
Einnig vantar í reglugerðina grein um ræktun og æxlun til samræmis við aðrar
reglugerðir og teljum við til að mynda að áríðandi sé að tiltaka hámarksfjölda hryssa
hjá hverjum stóðhesti.
5. grein um getu hæfni og ábyrgð; Við leggjum til að eftirfarandi texti verði settur inn
í samræmi aðrar reglugerðir; ,,óheimilt er að selja, gefa eða afhenda dýr einstaklingi
sem ástæða er til að ætla að hafi ekki aðbúnað og getu til að annast dýrið.”
6. grein um hreyfingu og félagslegt atferli; telur stjórn DÍS að taka þurfi tillit til þess
að hestar eru hópdýr og ætti aldrei leyfa að halda einstök dýr eða einangra þau, heldur
þurfi þau að hafa félagsskap af öðrum dýrum, helst sömu tegundar. Við gerum
alvarlega athugasemd við í reglugerðinni séu undanþáguákvæði frá þessari
meginreglu um þarfir hópdýra.
Dýraverndarsamband Íslands áréttar nauðsyn þess að grasbítar hafi samfellda útivist
við beit. Svo tryggt sé að útisvist sé til beitar en ekki til málamynda viljum við að bætt
sé við textann ,,skulu hafa greiðan og frjálsan aðgang í að minnsta kosti hálfan
sólarhring samfleytt hverju sinni” að beit á grónu landi í 8 vikur á (tilteknu tímabili).
Einnig að bætt sé inn setningunn ,,útisvæði skuli vera þess eðlis að öryggi hestanna sé
tryggt og þeim stafi ekki slysahætta af.”
Verði þetta orðalag ekki valið óskum við eftir að orðalag reglugerðarinnar sé
afdráttarlaust um það að hestar skuli njóta eðlilegrar beitar, en ekki sé nóg að þeim sé
hleypt út til málamynda stutta stund hvern dag, jafnvel á nagaða bletti.

9. grein um tamningar þjálfun, sýningar og keppni; leggjum við til að bætt verið við
fyrstu málsgrein setningunni ,,við þjálfun hrossa skal einungis notast við
þjálfunaraðferðir þar sem ekki er beitt þvingunum og refsingum, til dæmis með
jákvæðri styrkingu. Einnig leggjum við til að eftirfarandi málsgrein verði bætt inn í
reglugerðina á eftir ákvæði um hljóðstyrk; ,,mótshaldari ber ábyrgð á að fánar og
annað skraut trufli ekki eða hræði hesta í keppni”.
Að lokum viljum við að í 9 grein verði bætt við setningunni ,,hross sem ætlunin er að
nota í sýningum eða keppnum, þ.m.t við töku kvikmynda og á mannamótum skulu
hafa hlotið viðeigandi þjálfun til að koma í veg fyrir ótta og streitu.”
10. grein um fóðrun beit og brynningu; teljum við að bæta þurfi inn ákvæði um að þar
sem hestum er gefið, sérstaklega á gólf, skuli fóðursvæði og aðgengi að því skal vera
hreint og þurrt og að sópað sé undan þegar gefið er á gólf.
11. grein um ræktun og æxlun; teljum við nauðsynlegt að þar sé gerð krafa um að ekki
séu notuð dýr til undaneldis sem ekki eru í eðlilegum holdum samkvæmt holdastigun í
viðauka. Einnig að tekið verði tillit til velferðarsjónarmiða við ræktun þannig að ekki
séu notuð dýr sem vitað er að gefa afkvæmi sem ekki geta þroskast eðiilega, eða hafi
þannig vöxt að valdið geti verulegum burðarerfiðleikum.
13. grein; leggjum við til að lokasetningar fyrstu málgreinar verði; ,,óheimilt er að
nota áhöld við rekstur hesta sem geta valdið þeim limlestinum, kvölum eða óþarfa
streitu og ótta, svo sem barefli. Óheimilt er að nota tæki sem gefa rafstuð”.
15. grein; leggjum við til að þar sem fjallað er um lýsingu sé bætt inn eftirfarandi
setningu ,,óheimilt er að hafa stöðuga sterka lýsingu á legusvæði hesta yfir nætur, en
leyfilegt er að hafa ratljós um nætur að hámarki 5 lúx”.
Varðandi ákvæði til bráðabirgða um lágmarksstærð útgerða við hesthús teljum við að
bæta þurfi við sólarlagsákvæði um að kröfu um 20 fm á hest skuli uppfylla hjá eldri
húsum þar sem því verði við komið og gefinn til þess hæfilegur frestur.
Varðandi viðauka 1 gerir Dýraverndarsamband Íslands alvarlega athugasemd við að
undanskilin úttektarskyldu í viðauka sé starfsemi á borð við stærri hestaleigur, stærri
reiðskóla og langar skipulagðar ferðir þar sem hestar eru leigðir, sem flokkast undir
atvinnustarfsemi.

Að öðru leyti er DÍS ánægt með þessa nýju reglugerð og telur að í henni séu mörg
ákvæði sem eru mjög til bóta varðandi velferð sauðfjár og geitfjár.
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Vantar allt um reiðskóla, hestaleigur og hestaferðir.

