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Ágætu gestir, 

Við mannfólkið höfum í árþúsundir lifað með dýrum  og nýtt okkur 
þau í ýmsum tilgangi.. Fyrst sem villibráð til matar, en síðar til 
samgangna, flutninga eða ræktunar og enn síðar til skipulegrar 
framleiðslu matvæla, fatnaðar og annara afurða. Þá hafa bæði kettir 
og hundar fylgt manninum í tugi þúsunda ára, sem veiðifélagar, 
meindýraeyðar og sálusorgarar. Á fyrri öldum má segja að öll hafi 
þurft að draga fram lífið með sjálfsþurftarbúskap.  Það er enn 
veruleikinn víða um heim, en það er fjarlægt okkur hér á Íslandi á 
21. öldinni.  Fjölmennasti hópur þeirra sem eru í beinum tengslum 
við dýr í dag eru líklega gæludýraeigendur, þó að við búum jafnframt 
að öflugum hópi bænda í búfjárrækt um land allt. 

Rétt eins og dýrahald á sér langa sögu þá eiga málefni dýraverndar, 
eða dýravelferðar eins og hún nefnist í dag, sömuleiðis djúpar 
rætur. Því miður hafa lengi fundist dæmi um slæma meðferð dýra, 
sem oft varpa skugga á þá sem eru að gera hlutina vel.  Það er 
heldur engin skynsemi í öðru.  Dýr sem þú berð ábyrgð á, en 
hugsar ekki vel um, munu hvorki skila þér góðum afurðum ef það 
er tilgangurinn, eða góðum félagsskap sem gæludýr. 

Dýraverndarsamband Íslands sem stendur fyrir málþinginu hér í dag 
fagnar 110 ára afmæli á næsta ári.  Einn af frumkvöðlum þess á 
sínum tíma var Tryggvi Gunnarsson, bankastjóri og alþingismaður, 
sem hafði allt frá 1885 haldið málefnum dýravelferðar á loft með 
útgáfu á ritinu „Dýravinurinn“.  Hann orðaði tilgang 



dýraverndunarfélaga með eftirfarandi hætti í fyrstu útgáfu þess: „Að 
vekja hjá mönnum andstyggð á illri meðferð á dýrum og enn fremur 
að vekja velvild til þeirra og tilfinning fyrir því að menn hafa 
siðferðilegar skyldur gagnvart dýrunum“.  Þessi orð standa enn fyrir 
sínu, þó þjóðfélagið hafi tekið grundvallarbreytingum. Félagið átti 
mikinn þátt í að fyrstu sérlög um dýravernd hérlendis voru sett árið 
1915 og að frekari framþróun þessara mála. 

Velferð dýra er eitt af þeim þýðingarmiklu verkefnum sem heyra 
undir ráðuneyti mitt. Talsvert miklar breytingar hafa orðið á 
stjórnskipulagi málaflokksins undanfarin ár.  Ný lög um velferð dýra 
tóku gildi í ársbyrjun 2014 eftir að vinna við heildarendurskoðun 
fyrri löggjafar hafði staðið yfir um nokkurra ára skeið. Samhliða því 
voru einnig afgreidd ný lög um búfjárhald. Við höfum því unnið eftir 
núverandi fyrirkomulagi í tæpan áratug.  Það er í sjálfu sér ágætur 
tímapunktur til að líta yfir farinn veg og meta árangurinn, eins og 
þið eruð að gera hér í dag. 

Með nýju lögunum um velferð dýra var málaflokkurinn færður undir 
eitt ráðuneyti og kröfur til velferðar dýra hertar verulega, en fyrri 
lög um dýravernd voru frá 1994. Markmið laganna, sem voru 
nýmæli við setningu þeirra, eru meðal annars:  „að stuðla að velferð 
dýra, það er að þau séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, ótta 
og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru 
skyni gæddar verur. Enn fremur er það markmið laganna að þau 
geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt.“ Samantekið 
snúast þessi markmið um að tryggja að líf dýra sé þess virði að 
því sé lifað og að þeim líði sem best. 



Þá var eftirlit með velferð dýra samræmt og fært til 
Matvælastofnunar. Eftirlit með búfénaði  var áður hjá sveitarfélögum, 
það er í höndum svokallaðra forðagæslumanna. Þeim var ætlað að 
hafa eftirlit með aðbúnaði og fóðrun dýra í sínu sveitarfélagi enoft 
var  um að ræða starfandi bændur sem voru í því hlutverki að hafa 
eftirlit með nágrönnum sínum, sem var ekki alltaf auðveld staða. 
Umhverfisstofnun hafði eftirlit með aðbúnaði og umhirðu gæludýra, 
auk annars dýrahalds í atvinnuskyni. Dýravelferð heyrði því bæði 
undir ráðuneyti landbúnaðar og ráðuneyti umhverfismála. 

Í kjölfarið af setningu nýju laganna voru settar nýjar og 
endurskoðaðar reglugerðir um velferð einstakra dýrategunda, þar 
sem kröfur laganna voru lagaðar að einstökum tegundum, bæði 
búfénaði og gæludýrum.i. 

Auk margháttaðra nýmæla í lögunum fékk Matvælastofnun víðtækari 
heimildir til að grípa til úrræða vegna brota gegn velferð dýra, en 
eldri lög um dýravernd höfðu verið mikið gagnrýnd, vegna skorts á 
slíkum úrræðum. Innleidd voru þvingunarúrræði sem stofnunin gæti 
beitt gegn þeim sem yrðu uppvísir að brotum, svo sem 
stjórnvaldssektir, dagsektir, vörslusvipting eða jafnvel stöðvun 
starfsemi. Beiting þeirra lýtur þó alltaf stjórnsýslulögum eins og 
aðrar athafnir stjórnvalda. 

Við þekkjum að Matvælastofnun (MAST) hefur í sumum tilvikum 
sætt harðri gagnrýni fyrir eftirlit sitt með velferð dýra. Enginn er 
hafinn yfir gagnrýni en það er óvarlegt að ætla að alhæfa um 
eftirlitið í heild út frá einstökum eða fáum tilvikum.  Í ársskýrslu 
MAST fyrir árið 2021 kemur fram að farið var í ríflega 1.900 



eftirlitsheimsóknir til bænda og annara frumframleiðenda á árinu 
(109 af því eru fiskeldi). Þar voru nær 60.000 einstök atriði tekin 
til skoðunar. 91% þeirra voru metin í lagi, í 7,5% tilvika voru skráð 
frávik og alvarleg frávik í 1,5% tilvika. Við viljum að sjálfsögðu að 
allt sé í lagi, en ég vildi einfaldlega draga þessar tölur fram til að 
sýna umfang eftirlitsins sem er til staðar.  

Þá var á síðasta ári sett reglugerð um eftirlit með velferð dýra við 
veiðar á hvölum. Allir hér inni átta sig á því að það er ekki sjálfgefið 
að það sé yfirhöfuð hægt að stunda veiðar á þessum risavöxnu 
dýrum og uppfylla nútíma kröfur um velferð dýra. Reglugerðin tók 
gildi í lok ágúst og var þar safnað mikilvægum gögnum sem verið 
er að vinna úr hjá Matvælastofnun þessar vikurnar. Á grundvelli 
þeirra upplýsinga verður hægt að meta næstu skref. 

Dýraverndarsambandið kynnir hér í dag úttekt á reynslu af 
búfjáreftirliti ásamt tillögum til úrbóta. Ég vænti þess að sambandið 
kynni þær niðurstöður sérstaklega fyrir MAST og hún taki allar 
úrbótatillögur til skoðunar. Ráðuneytið mun einnig taka úttektina til 
skoðunar. 

Enn fremur hóf ráðuneyti mitt síðastliðið haust samtal við MAST 
um framkvæmd eftirlits með velferð dýra og um stefnu MAST í 
upplýsingamiðlun. Til viðbótar er í gangi frumkvæðisúttekt 
Ríkisendurskoðunar á eftirliti MAST með velferð dýra. Ráðuneyti 
mitt og stofnunin hafa aflað gagna fyrir Ríkisendurskoðun sem mikil 
vinna er að leggja mat á, svo ekki er ljóst hvenær skýrslan kemur 
út. Þær niðurstöður þarf einnig að rýna vel þegar þær liggja fyrir. 
Ég veit að það munuð þið líka gera. Samfélagið allt vill standa vel 



að velferð dýra. Vinna ráðuneytisins, ykkar úttekt og skýrsla 
Ríkisendurskoðunar munu eflaust leiða í ljós ýmis tækifæri til að 
gera betur.  

Innan tíðar mun ég leggja fyrir Alþingi tillögur til þingsályktunar um 
annars vegar matvælastefnu og hins vegar landbúnaðarstefnu. Í 
drögum að þeim báðum er undirstrikað að framleiðsluhættir eigi að 
vera þannig að heilsa, velferð og aðbúnaður dýra séu höfð að 
leiðarljósi. Enda er það mín skoðun að atvinnuvegir sem ekki geta 
tryggt velferð dýra eigi sér ekki framtíð í nútímasamfélagi. 

Sem ráðherra dýravelferðar vil ég svo sannarlega vinna að 
því,meðal annars í ljósi ykkar ábendinga og Ríkisendurskoðunar 
þegar þær liggja fyrir. 

Gangi ykkur vel hér í dag. Því miður hef ég ekki tök á að taka 
þátt í pallborðsumræðum hér á eftir en skrifstofustjóri 
landbúnaðarmála í ráðuneytinu mun verða þar í minn stað. 

 

 

 


