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Útdráttur 

Biblían segir okkur að dýrin séu til að þjóna okkur, gefa okkur mat, föt og aðra 

nytjahluti sem okkur gæti vantað í lífinu. Guð skapaði dýrin til að þjóna manninum. 

Nytjastefnan er ekki sammála Biblíunni og segir að minnsta kosti sum dýrin hafi sinn 

sársaukaþröskul og eigi þar með skilið að hafa sömu nærgætni rétt eins og mannkynið 

hefur. En hversu mikla nærgætni er dýrunum sýnt á Íslandi? Uppstoppun á dýrum hefur 

oft verið gert hvort heldur sem er til ánægju eða fróðleiks. Náttúrufræðistofnunin er með 

mikið safn uppstoppaðra dýra. Tilraunir á dýrum hefur jafnframt viðgengist lengi og oft 

hefur verið slæm  meðferð gagnvart dýrunum, sem hefur stundum farið út í það að fólk 

mótmælir þessum aðferðum. Lögin á Íslandi banna tilraunir á dýrum nema þá undir 

ströngu eftirliti og tilraunir með lifandi dýrum til að prufa til dæmis snyrtivörur er 

bannað. Árið 2011 var sérstaklega mikið um það að fólk væri að sýna vanvirðingu 

gagnvart dýrunum sínum og annarra. Ríkisstjórnin á Íslandi ákvað að fara út í allsherjar 

breytingu á dýraverndunarlögunum og koma með heildstæðari útgáfu af því sem áður 

var.  

 

Abstract 

The Bible tells us that the animals are to serve us, provide us with clothes and food, 

amongst many other things that we may need in life. God created the animals to serve 

mankind. Utilitarianism does not agree with the Bible and says that at least some 

animals have the same experience of pain as humans do and therefore deserve full moral 

consideration. But how much moral consideration are animals actually granted in 

Iceland? Taxidermy has been practiced for ages either for either pleasure or education. 

Náttúrufræðistofnun has a great collection of animals that have undergone taxidermy. 

Animal testing has also been going on for years and has often been very bad for the 

animals involved, to the point that many people protested against it. The animal welfare 

laws in Iceland don’t allow for animal testing unless it is under strong supervision and 

testing on live animals for cosmetics is forbidden. In the year 2011 the government of 

Iceland decided to perform a thorough revision in the laws concerning animal welfare 

and make them more straightforward. The present thesis tracks the main changes 

performed to these laws and the country's evolving cultural, social and moral context 

which plausibly informed them.  
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1. Kafli  

Inngangur 

Dýr eru stór hluti af lífi flestra einstaklinga í nútímanum. Margir eru með gæludýr, 

starfa sem bændur eða njóta þess að fara í  gæludýragarða til sjá dýrin sem lifandi verur.  

Það skiptir ekki máli hvort maður sé dýraverndunarsinni eða ekki, réttindi dýra skipta 

miklu máli ef maður á að geta notið þess besta sem hægt er að fá frá dýrunum. Þeim 

mun betur sem maður hugsar um kýrnar þeim mun betri verður mjólkin og þær mjólka 

líka meira. Á sláturhúsum er reynt að láta dýrum líða eins vel og mögulegt er, en 

aukningin á adrenalíninu getur komið niður á kjötbragðinu.  

 Hver eru réttindi dýra á Íslandi, eiga þau sér einhver réttindi yfir höfuð eða er í 

lagi að loka þau inni í húsi veturlangt án þess að leyfa þeim að komast út?  

 Er í lagi að senda þau upp á fjall og svo á haustin að setja dýrin á sláturhús svo 

að mannkynið fái eitthvað að borða?  

 Er hægt að réttlæta uppstoppun á dýrum og hvernig? 

 Hafa dýraverndunarlögin verið samin í þágu manna eða dýra? 

Nú hefur oft verið sagt að það sé betra fyrir manneskjuna upp á heilsuna að gera að 

borða nánast eingöngu grænmeti og ávexti. Það hefur líka verið sagt að það sé betra 

fyrir umhverfið að halda sig við grænmetið og ávextina. Nytjastefnan hefur margt fram 

að færa um dýraverndina og áhugavert að tengja hana við lögin á Íslandi, hvort að það 

sé eitthvað í nytjastefnunni sem er að finna í íslensku lögunum. Nytjastefnan snýst 

aðallega um að stuðla að hamingju allra lifandi vera og sjá til þess að allir séu jafnir. 

Voru dýrin sköpuð til þess að þjóna manninum eða eiga dýrin sig sjálf? 

 Í ritgerðinni verður farið yfir velferð dýra á Íslandi og hvort staða þeirra hafi 

eitthvað batnað með árunum. Til að skoða stöðu dýra í þjóðfélaginu verða skoðaðar 

fréttir sem hafa birst í gegnum árin á Íslandi. Farið verður yfir helstu breytingar 

dýraverndunarlaganna og athugað hvenær fyrstu lögin komu fram og fyrir hvern þau 

þjónuðu best, manninum eða dýrunum. Jafnframt verður farið yfir skoðanir Biblíunnar 

annarsvegar og skoðanir nytjastefnunnar hinsvegar. Aðalástæða með gerð þessarar 

ritgerðar auk þess að svara ritgerðarspurningunni er að skoða hvort staða dýra sé betri 

en hún var hér áður fyrr og er það meðal annars gert með því að skoða fréttir og 

umræður sem hafa birst á netinu í gegnum árin. Í lok hvers kafla verður tekið saman í 

niðurstöðu það sem rætt hefur verið um í kaflanum og svo verða niðurstöðurnar teknar 

saman í lokaorðunum og þá verður komist að einni heildarniðurstöðu. 
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2. Kafli 

Virðingin gagnvart dýrunum 

Dýraréttindi og dýravernd er ekki það sama. Dýrvernd snýst aðallega um hagsmuni 

mannkynsins frekar en hagsmuni dýranna. Dýravernd felur aðallega í sér kröfu um 

stærri búr og gera þau betri og þægilegri fyrir dýrin. Dýraréttindin vilja hins vegar brjóta 

búrin og gefa þeim sömu réttindin og mannkynið hefur. Dýraréttindin benda á að dýrin 

hafi sömu grunnþarfirnar eins og mennirnir, sem snúast um að láta dýrin ekki þjást og 

leyfa þeim að lifa sínu lífi á eigin forsendum en ekki annarra. Eins og til dæmis að 

húsdýr á Íslandi séu fædd og alin til að gefa mönnum mjólk og ull, svo þegar dýrin hafa 

gefið afurð sína á sveitabænum þá er farið með dýrin á sláturhúsið þar sem þau eru fláð 

og kjötið af þeim selt í búðum og föt saumuð úr skinnunum af þeim eða húsgögnin 

klædd með skinnunum þeirra. Sum dýrin fá ekki einu sinni að ná því að verða fullorðin, 

það er farið með þau beint á sláturhúsið. En samkvæmt dýraréttindum þá hafa dýrin 

sama tilfinninganæmi og sársaukaþröskul eins og maðurinn hefur, sumir segja að á 

ákveðnum sviðum þá hafi dýrin meira tilfinninganæmni en mennirnir. Dýrin finna til 

þegar þau eru að koma sínum afkvæmum í heiminn alveg eins mannkynið finnur til 

þegar þau eru að koma sínum börnum í heiminn. Frá örófi alda hafa helstu 

heimspekingar heimsins barist fyrir réttindum dýra og lítið verið hlustað á þá (Gunnar 

Theodór Eggertsson, 2010). 

 

Kafli 2.1 

Dýraverndunarsinnar 

Margir dýraverndunarsinnar spyrja sig oft að því hvar mörkin við grimmd gagnvart 

dýrum liggi, margir verða reiðir við þá tilhugsun að fólk gangi um í feldunum af 

dýrunum. Dýraverndunarsinnar mótmæla því yfirleitt harðlega þegar fólk gengur um í 

dýrafeldum, en það hefur ekki mikið borið á þessu á Íslandi. Á Íslandi hefur þetta 

aðallega snúist um að húsdýr eins og kindur, hestar og kýr eru vanfóðruð og kettir og 

hundar eru miskunnarlaust tekin af lífi þar sem var greinilegt að dýrin voru sárþjáð og er 

þetta gert yfirleitt gert án nokkurra ástæðu. Í desember árið 2011 var hundur á Þingeyri 

bundin við bíldekk og drekkt í höfninni. Fæturnir á hundinum höfðu  verið bundnar 

saman og honum hent í höfnina á meðan hann var enn á lífi (Sigurður Mikael Jónsson, 

2011). Það er nú búið að ákæra þennan einstakling og lögreglustjórinn á Vestfjörðum 

hefur farið fram á það að þessi einstaklingur fái aldrei að eiga dýr eða hafa dýr í sinni 

vörslu. (Sigurður Mikael Jónsson 2012). Þegar ég var á mínu 13 ári varð ég vitni að því 
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í unglingavinnunni eitt sumarið, þegar nokkrir bekkjarfélagar mínir tóku nokkra 

andarunga og hentu þeim í brunn sem tók við yfirborðsvatni þar hentu þeir grjóti í 

ungana þangað til að þeir að dóu. Ég lét vita af þessu athæfi og voru þeir látnir tína upp 

úr brunninum bæði ungana og grjótið. Aldrei fengu þeir að komast að því það hefði 

verið ég sem sagði frá þessu en alltaf hefur þetta verið sár lífsreynsla. Þetta dæmi er eitt 

af mörgum þar sem dýrum hefur verið sýnd svipuð grimmd.  

Árið 2011 virðist hafa sérstaklega slæmt fyrir dýrin hvað varðar dýraníð en það 

voru þó nokkuð mörg mál sem birtust í fréttunum eins og til dæmis í frétt frá 16 

september 2011 um hryssu sem fannst slösuð í Kjós og þegar hún hafði verið skoðuð af 

dýralækni kom það í ljós að skeiðin á henni sem er undir taglinu á hryssunni að hún 

hafði verið skorin með beittu áhaldi af mannavöldum og var þetta tilfelli það þriðja á 

stuttum tíma. Í kjölfarið áttu svo eftir að koma fleiri tilfelli og eftir því sem best er vitað 

er sökudólgurinn eða sökudólgarnir ekki enn fundnir. Eftir þetta atvik hafa svo komið 

upp enn fleiri. Þess má meðal annars geta að í sumum tilfellum hefur þurft að lóga 

hryssum vegna svipaðrar meðferðar („Dýraníð í Kjós“, 2011).  

Virðingin gagnvart dýrunum virðist stundum vera í algjöru lágmarki hjá sumum 

þjóðfélögum í heiminum en síðastliðin ár er eins og það hafi orðið einhverskonar 

uppvakning hjá fólki sem hefur viljað að bæta réttindi dýranna. Á Íslandi virðist það 

vera svo þó að það leynist skemmd ber inn á milli þá er til fólk sem er tilbúið til að gera 

nánast hvað sem er til að koma í veg fyrir slæma meðferð á dýrum. Slæm meðferð á 

dýrum fær iðulega alltaf mikla umfjöllun í fjölmiðlum og má segja að hún sé orðin 

meira áberandi og sýnilegri en hún var. Þegar sagt er frá illri meðferð þá er hún líka 

oftar en ekki virkilega slæm. Fólk vill orðið fá upplýsingar um hvað sé að gerast í 

þjóðfélaginu og öllum heiminum í dag. Ef það eru einhverjar ákveðnar fréttir sem vekja 

áhuga fólks þá er maður tilbúin til að leita þær fréttir upp á netinu bara til þess að fá að 

vita um úrlausnir og annað. Má til dæmis nefna fréttina sem birtist á pressunni 10 apríl 

2012. Fréttin fjallaði um hund sem hafði verið látin vera laus í kerru, bíllinn sem dró 

kerruna  var að keyra frá Selfossi og til Reykjavíkur, mikið hvassviðri var þennan dag. 

Samkvæmt frétt pressunnar þá voru margir sem keyrðu fram úr bílnum og reyndu að fá 

bílstjórann til að stoppa en ekkert gekk. Mynd fylgdi með fréttinni sem sýndi hundinn í 

kerrunni og bíllinn á fullri ferð, eigandi myndarinnar elti bílinn suður til að fylgjast með 

ef illa færi, ekki fylgdi samt fréttinni hvernig eltingarleikurinn endaði. Eins og gefur að 

skilja fékk fréttin strax mikil viðbrögð á Fésbókinni flest voru það einhverjir sem 

úthúðuðu hundaeigandanum og vildu láta hann þurfa þola sömu meðferð og hundurinn 
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þurfti að þola. Það virðist vera gegnum gangandi að ef dýr hefur þurft að þola slæma 

meðferð af einhverju tagi þá eigi sá hinn seki að þurfa þola álíka meðferð, þetta viðhorf 

á samt ekki bara við í þessu máli en það út af fyrir sig er efni í aðra ritgerð („Með lausan 

hund“ 2012). Daginn eftir kom svo framhald af fréttinni, en þar segir frá því að 

hundurinn hafi laumað sér í kerruna og ökumaðurinn tók ekki eftir hundinum á kerrunni 

eða þeim fjölda ábendinga sem reynt var að koma til skila á meðan akstrinum stóð. 

Eigandi hundsins tók það fram að hundurinn hefði mikið dálæti af því að sitja í kerrum á 

keyrslu og honum líði mjög vel eftir aksturinn. Eins og með fyrri fréttina þá fékk þessi 

frétt líka mikil viðbrögð á Fésbókinni, en flesti vildu ekki trúa því að ökumaðurinn hefði 

ekki tekið eftir öllum ábendingunum frá hinum ökumönnunum („Með lausan hund á 

kerru“ 2012). Þessi frétt er bara ein af mörgum sem sýna þá eftirfylgni sem er gerð með 

svona málum er varða dýravelferð og stundum er eftirfylgnin enn meiri fer allt eftir 

alvarleika málsins.   

Margir ef ekki flestir líta á dýrin og þá sérstaklega hús- og gæludýr sem þjóna 

mannsins eða eign hans. Hann megi gera það sem hann vill við dýrin, en þó innan vissra 

marka. Villtu dýrin eins og til dæmis rjúpan og hreindýrin séu svo fæðan sem maðurinn 

megi veiða sér og nýta skinnið eða fjaðrirnar af dýrinu. Þetta er svona nokkurn veginn 

viðhorfið sem er í Biblíunni, en í henni segir: 

Guð sagði: 

„Vér viljum gjöra manninn eftir vorri mynd, líkan oss, og hann skal 

drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum 

og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindum, sem skríða á 

jörðinni“(Biblían bls 2, 1981). 

Biblían segir að það sé maðurinn sem ræður yfir dýrunum og hún segir líka: 

„Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir 

Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu.“ 

„Og Guð blessaði þau, og Guð sagði við þau: 

Verið frjósöm, margfaldist og uppfyllið jörðina og gjörið ykkur hana 

undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftisns og 

yfir öllum dýrum, sem hrærast á jörðinni.“(Biblían, bls 2 – 3 1981). 

Samkvæmt því sem Biblían segir þá voru dýrin sköpuð til að þóknast mannkyninu og 

þjóna þeim. En Biblían segir ekkert um það að maðurinn eigi að hugsa illa um dýrin og 

sýna þeim ofbeldi á einhvern hátt. Tekur það samt fram að dýrin séu heilög í augum 

Guðs og það eigi að hugsa vel um þau (Biblían, 1981). Samt sem áður er gefið í skyn að 

dýrin skorti sálina sem mennirnir eiga að hafa og þess vegna er það réttlætanlegt að 
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drepa og borða dýrin eða nota þau öðrum tilgangi. Biblían segir jafnframt að dýrin hafi 

engan sjálfstæðan siðferðilegan rétt og þess vegna sé manninum réttlætanlegt að fara 

með dýrin hvernig sem honum hentar. Við borðum dýrin, nýtum þau í tilraunastarfsemi, 

göngum í skinnunum af þeim og klæðum húsgögnin okkar með þeim og gólfin. 

Skreytum veggina okkar með hausunum af þeim. Dýrin eru okkur til skemmtunar í 

dýragörðum og til eru vinsælar íþróttir sem snúast ekki um neitt annað en að elta uppi 

dýr og drepa sér til skemmtunar. Líka til þær íþróttir þar sem dýrin eru látin keppa um 

það hvert þeirra er fljótast til þess eins að maðurinn geti veðjað um það hvert þeirra 

komi fyrst í mark. Á Íslandi er líka vinsælt bæði á einkaheimilum og stofnunum að hafa 

uppstoppuð dýr. Þeir ísbirnir sem hingað hafa komið til lands hafa flest allir verið 

stoppaðir upp og komið fyrir í skólum og öðrum opinberum stofnunum (Rachels, 1997).  

 

Kafli 2.2 

Nytjastefnan 

Samkvæmt nytjastefnunni þá má sjá aðra mynd á þessu. Það voru þrír heimspekingar 

sem sérstaklega beittu sér fyrir því að þróa nytjastefnuna, það voru David Hume, 

Jeremy Bentham og John Stuart Mill. Þessir tveir síðarnefndu settu nytjastefnuna í 

varanlegri búning.  Samkvæmt nytjastefnunni þá eiga allir rétt á sínu lífi og þá skiptir 

ekki máli hvort að það séu láðs- eða lagadýr, menn, fuglar, spendýr, skordýr eða 

sjávardýr. Nytjastefnan segir okkur að við eigum að stuðla að sem mestri hamingju fyrir 

alla aðila sem við á. Nytjalögmál Benthams hefur ekkert með Guð að gera og það sem 

stendur í Biblíunni á síður en svo við í þetta skipti, eða einhverja aðra trú ef út í það er 

farið. Heldur snýst þetta um hamingju allra lífvera í þessum heimi og ekkert annað. Það 

er skylda að sjá til þess að gera allt sem hægt er til að ná þessari hamingju (Rachels, 

1997). Nytjastefnumenn er ósammála Biblíunni að því leyti að það skiptir ekki máli 

hvort að maður sé með sál eða hvort að hann sé með rökhugsun. Heldur það sem skipti 

máli sé hvort hann geti upplifað hamingju eða óhamingju, ánægju eða óánægju. Getur 

einstaklingurinn fundið til sársauka líkamlega eða andlega og okkur ber að taka mið af 

þessu hvort að einstaklingurinn eigi tilverurétt eða ekki. Samkvæmt nytjastefnunni þá 

eru menn og dýr siðferðilegir jafningjar. Það sem mennirnir hafa umfram dýrin er 

vitsmunalegir hæfileikar, það er mennirnir geta haft ánægju af hlutum sem dýrin geta 

ekki (Rachels, 1997). Það sem gleymdist að minnast á í bókinni er að dýrin hafa líka 

ákveðna eiginleika umfram manninn. Dýrin sjá einfaldleikann í lífinu, þau eru miklu 
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skynsamari en mennirnir, láta ekki stjórnast af peningagræðgi og hugsa um núið og eru 

ekki að velta sér upp úr fortíðinni eða framtíðinni.  

 

Kafli 2.3 

Mismunandi viðhorf gagnvart dýrunum 

Hjördís Björk Hákonardóttir segir frá því í Afmælisriti Þórs Vilhjálmssonar að Locke 

hafi sagt að dýrin væru eign mannkynsins. Þau dýr sem séu villt eru sameign allra 

manna, en um leið og einn maður er búin að veiða eða fanga eitt af þessum dýrum þá er 

dýrið orðið eingöngu hans eign.  Hjördís veltir því hins vegar fyrir sér hvort að þau dýr 

sem sleppa frá manninum séu ekki frjáls. Fuglarnir sem fljúga hér frjálsir um loftin eru 

ekki eign mannanna, eða hreindýrin sem hlaupa villt um austfirðina eru ekki eign 

mannanna fyrr en að veiðimaðurinn kemur og skýtur dýrið. Alveg eins er með fálkann, 

hann á ekki snjótittlinginn fyrr en hann er búin að veiða sér einn í matinn þá er sá fugl 

orðin hans eign. Svo er það bara spurning um hvort að það komi annar fálki eða hrafn 

og steli bráðinni hans. Það er svo annað mál með húsdýr og gæludýrin. Þau hafa verið 

svo lengi í umsjá manna að þau hafa gleymt því hvernig það er að vera villt. Það er svo 

líka miðað við hvernig veðurfarið er hérna á Íslandi að þá gætu flest húsdýranna og 

gæludýranna aldrei lifað af úti í guðsgrænni náttúrunni eða snæviþaktri náttúrunni eins 

og það vill vera á veturnar. Mörg dýranna eru algjörlega háð manninum eins og til 

dæmis kýrnar og hænurnar. Hænurnar sérstaklega eru algjörlega varnalausar ef minkur 

eða tófa ræðst á þær og þá reiða hænurnar sig algjörlega á að maðurinn bjargi þeim ef 

svo ber undir. Það hefur lengi verið umtalað hvort að dýrin séu einhverjar 

skynsemisverur, því nú sé  sagt að það sem gerir manneskjuna svona sérstaka sé akkúrat 

það að hún sé skynsemisvera og þess vegna sé rétt að draga mörkin á milli manna og 

dýra við það. Það hefur hinsvegar komið í ljós að hundar og apar séu með meiri 

skynsemi en ungabarn eða siðblindir einstaklingar. Ef það þarf skynsemi til þess að eiga 

rétt til að lifa þá hlýtur að vera alveg jafn réttlætanlegt að skjóta siðblinda manneskju á 

færi eins og til dæmis ef tígrisdýr drepur manneskju (Hjördís Björk Hákonardóttir 

2000). Það sem gerir dýrin frábrugðin mönnum að einu leyti er það að dýrin hugsa ekki 

um framtíðina eins og mennirnir gera. Ef brjálaður raðmorðingi gengur lausum hala og 

drepur fólk, þá byrjar fólk að passa sig meira til þess að minni líkur séu á því að það 

mæti honum og lögreglan leitar að þessum raðmorðingja. Ef einhver rænir dýrum til að 

nota í vísindatilraunir, þá hugsa dýrin ekki um það. Dýrin lifa fyrir núið og eru ekki að 

hugsa um hvað gerist eftir klukkutíma. Ef maður lifir fyrir núið þá er það yfirleitt 
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dagurinn sem tilheyrir núinu, hvað ætlar maður að gera þegar maður kemur heim úr 

vinnunni eða hvað á að vera í kvöldmatinn og annað slíkt. Hinsvegar er það annað mál 

að maðurinn er miklu meira tækniþróaðri en dýrin. Það eru engin dýr eins og maðurinn 

sem klæðir sig í föt, notar tæknina sér til framdráttar og lífsviðurfæris (Hjördís Björk 

Hákonardóttir, 2000).  

Ef eitthvað dýr stofnar manneskju í hættu, þá skiptir ekki máli hvort það er 

rándýr eða ekki, það getur verið ísbjörn eða bara hundur þá er þetta dýr yfirleitt 

umsvifalaust drepið. En ef manneskja stofnar annarri manneskju í hættu þá er sú 

manneskja sett í fangelsi og það fara fram réttarhöld þar sem um er rætt hvað eigi að 

gera við manneskjuna. Er hún sek eða saklaus og ef morðið hefur farið fram í viðeigandi 

landi þar sem leyfð er aftaka, þá er það önnur spurning ef hún er sek á að taka hana af 

lífi. Núna eru ísbirnirnir sem villast hingað til lands bara að leita sér að æti eða hafa 

komið til Íslands óvart með ísjaka. Þá má líka segja að það sé manninum að kenna að 

ísbirnirnir séu að koma til Íslands þar sem að gróðurhúsaáhrifin eru að völdum 

mannanna. Það hefur oft verið talað um það bæði í fréttum og á ljósvakamiðlum að 

koma því til leiðar að þegar ísbirnir villast hingað að koma þeim aftur til sinna 

heimkynna en einhverra hluta vegna þá hefur það ekki verið gert. Heimspekingar hafa 

velt því fyrir sér í gegnum aldirnar hvort að dýr séu réttdræp til þess að skemmta 

manninum á einn eða annan hátt. þegar ísbirnirnir hafa verið drepnir þá hafa þeir verið 

stoppaðir upp og svo hefur þeim verið stillt einhversstaðar upp öðrum til skemmtunar 

(Hjördís Björk Hákonardóttir 2000).  

 

Kafli 2.4 

Boðskapur eða heimspeki 

Þarfirnar fyrir að láta þjáningar dýranna minnka hefur aukist í gegnum árin. Það hafa 

verið stofnuð dýraverndunarsamtök á Íslandi, Kattavinafélagið, Dýraverndunarsamband 

Íslands og Dýrahjálp Íslands svo eitthvað sé nefnt. Fólk er meira byrjað að berjast fyrir 

réttindum dýra, fólk sem lifir eingöngu á grænmeti hefur aukist í gegnum árin og það er 

orðið mun sjaldgæfara en annað að sjá fólk hugsa illa um dýrin sín og þegar ill meðferð 

á dýrum á sér stað þá er það sett í fréttirnar.  

 Eins og áður sagði þá eru Biblían og nytjastefnan með tvennar ólíkar skoðanir á 

sínum málum er varðar velferð dýra. En miðað við það sem maður les í fréttum og 

annað þá er fólk meira að hallast að nytjastefnunni þó að þau muni sjálfsagt aldrei 

hallast alveg að nytjastefnunni.  
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3. Kafli  

Þarfasti Þjónninn 

Íslenski hesturinn hefur fylgt manninum alveg frá landnámi Íslands og í mörgum 

sagnfræðibókum er hesturinn álitinn hafa verið þarfasti þjónninn. Hesturinn var jú ekki 

bara að hjálpa bændum við heyskap og smala saman kindum á haustin heldur líka áður 

en að bíllinn kom til sögunnar þá fór fólk allar sínar leiðir á hestum eða á skipum. Og 

meira að segja eftir að bíllinn kom þá þurfti samt að fara á milli landshluta á hesti eða 

skipi þar sem það tók auðvitað tíma að gera vegi sem voru færir bílunum. Í þá daga var 

líka ekki um neinar dráttavélar að ræða, hesturinn sá um allt erfiðið, bera heyið og 

annað þvíumlíkt. Á þessum tímum var ekki mikið um dýraréttindi og fólk gat því komið 

fram við dýrin sín nánast eins og þeim sýndist. Það eina sem gat tryggt hestinum það að 

hann fengi nægilega umhyggju var það að ef ekki yrði gefið honum að borða þá myndi 

hann veslast upp og deyja og að ekki sé minnst á að ekki var ódýrt að kaupa dýr á 

þessum tímum svo það var ekki mikið gagn af hestunum ef illa var hugsað um þá (Gísli 

B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  

Hesturinn hefur verið í hávegum hafður hér á Íslandi og vinsældir hans hafa 

aukist gríðarlega mikið síðastliðin ár. Landsmót hestamanna á Íslandi er mikið sótt af 

fólki víða um heim og ekki síður heimsmeistarmótið, sem er alltaf haldið erlendis þar 

sem ekki er leyfilegt að flytja hesta inn til Íslands. Mikið hefur verið upp úr því lagt að 

varðveita íslenska hestakynið eins mikið og mögulegt er. Meðal annars er til dæmis 

bannað að flytja inn hesta líka þann íslenska. Ef hann hefur verið fluttur út þá er bannað 

að koma með hann aftur inn í landið, er þetta gert til að forðast sjúkdóma sömuleiðis er 

bannað að flytja inn notaða hnakka, beisli og allt annað sem tengist hestaíþróttinni (Lög 

um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim 1993 nr 25 7 apríl). 

 Staða hestins hefur ekki alltaf verið góð fyrir hann eins og hún er í dag. Um 

miðja 19 öld hófst flutningur á íslenska hestinum til Englands og Skotlands. Til að byrja 

með gekk flutningurinn brösulega en upp úr 1879 tók hann vaxtarkipp og flutningurinn 

jókst. Árið 1899 náði hann hámarki sínu þegar 5.696  hross voru flutt út. Á árunum 

1850 – 1900 voru flutt út 65.253 hross, en árin 1950 – 2000 voru ekki flutt út nema 

42.572 þó svo að núna séu hrossin aðallega flutt út til skemmtunar og keppnishestar 

heldur en til vinnu. Hestarnir sem fluttir voru út til námuvinnu urðu blindir vegna 

myrkursins sem þeir voru í stóran hluta ævi sinnar eftir að þeir voru komnir út. Ef 

hesturinn hefði fengið að velja þá hefði hann sjálfsagt valið kuldan og náttúruna á 
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Íslandi, heldur en myrkrið og kolanámurnar í Bretlandi. Meira var um að menn sendu 

hesta sem voru á einhvern hátt gallaðri eða síðri en hinir hestarnir sem skáru fram úr 

(Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  

Árið 1972 var gefin út barnabók í Færeyjum sem hét „Hrossin í Skorradal“ og 

segir frá hesti sem gekk illa að temja og var hestinum þá komið í sölu til Bretlands til að 

vinna í kolanámunum. Þegar hesturinn var komin til Bretlands gekk ekkert betur að 

tjónka við hann, nema það var einn strákur sem gat það, en svo voru þeir stíaðir í sundur 

og þá fór hesturinn aftur í sama farið og endar bókin svo á því að augun voru stungin úr 

honum með brennandi járngaddi. Þó svo að þessi bók sé færeysk þá segir hún frá því 

sem íslenski hesturinn þurfti að búa við í Bretlandi. Færeyski hesturinn var líka að 

einhverju leyti líkur þeim íslenska, en þeir voru báðir smávaxnir og harðgerðir, svo 

þegar Færeyingar fóru að kynbæta sinn hest þá notuðu þeir meðal annars íslenska 

hestinn ásamt öðrum hestakynum (Michelsen, 1990). 

 

Kafli 3.1 

Besti vinur mannsins 

Eins og áður sagði hefur alltaf verið álitið að hesturinn sé þarfasti þjónninn og 

hundurinn besti vinur mannsins. Gefnar hafa verið út bækur um hvernig sé best að 

hugsa um hestinn sinn alveg eins og gefnar hafa verið út bækur um hvernig eigi að ala 

upp hundinn sinn og hugsa um hann, kenna honum brögð eins og til dæmis að heilsa og 

ganga við hæl. Hundahandbókin kom út á Íslandi árið 2004, bókin er eftir Helen Digby 

og segir hún frá öllu því sem viðkemur hundinum. Hún segir frá uppruna hundsins og 

hún segir manni frá hvernig eða hvaða hund væri best að fá sér (Digby 2004).  

Það fer ekki fram hjá nokkrum manni að vinsældir hundsins hafa vaxið gífurlega 

á Íslandi síðastliðin ár. Fólk er í auknum mælið að flytja inn hinar og þessar 

hundategundir og mörgum þykir verið komið nóg. Hundaaukningin hefur sérstaklega 

aukist í þéttbýlunum og þá eru ekki bara smáhundarnir sem hafa vakið áhuga fólks 

heldur líka þeir allra stærstu. Fólk er að kaupa sér hunda af öllum stærðum, gerðum og 

mismunandi mikið loðna. Fólk hefur meira verið að fá sér hund sér til ánægju frekar en 

vegna vinnu. Bændur fá sér aðallega íslenskan hund eða border collie því þeir eru með 

bestu smalahundunum. Border collie hundarnir eru mjög vinsælir á Íslandi bæði sem 

vinnuhundar og svo líka sem heimilisdýr og þá kannski aðallega fyrir það hversu 

námsfús og vinnuglaður hann er (Palmer, 1994/2003). Árið 2011 var mikið um það í 

fréttum að hundar væru að bíta fólk, eða dýrbítar væru að bíta kindur og lömb. 
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Samkvæmt íslenskri orðabók þá eru dýrbítar hundar eða refir sem bíta sauðfé (Mörður 

Árnason, 2002).  Í september árið 2011 birtist frétt frá Morgunblaðinu um dýrbíta sem 

hefðu ráðist á hátt í 20 sauðfé og kom fram í fréttinni að það benti allt til þess að tveir 

hundar hefðu verið að verki („Dýrbítar drepa“,  2011). Bændur hafa rétt á því að skjóta 

dýrbíta ef hætta stafar af þeim fyrir sauðfé eða æðarendur. Það þarf samt að tilkynna 

skotmönnum það ef þeir hafa skotið ref (Lög um vernd, friðun, og veiðar á villtum 

fuglum og villtum spendýrum 1994 nr 64 19 maí).  

Ein fréttin sem gekk ljósum logum um netheimana í mars og apríl árið 2012 er 

um köttinn Lóló sem var drepin af tveim husky hundum, en samkvæmt fréttinni þá voru 

hundarnir á vappi um hverfið og fundu köttinn eltu hann uppi og drápu. Eigandi Lólóar 

kærði þessa árás til lögreglu (Sigurður Mikael Jónsson). Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 

eigandi husky hundanna lendir í svipuðu atviki en í maí árið 2010 var einn hundur frá 

honum sem drap smáhund af Papillon tegund. Ekkert var hægt að gera í því máli þar 

sem smáhundurinn var ekki skráður á Íslandi en tjónið var samt sem áður 600 þúsunud 

þar sem hann hafði verið innfluttur (Sigurður Mikael Jónsson 2012). Í apríl árið 2012 

réðust umræddir hundar að labrador hundi að því er virðist að tilefnislausu labrador 

hundurinn slapp betur en kötturinn en hann fékk tvö sár.  Eftir því sem eigandi labrador 

hundsins sagði að þá eru ekki til slæmir hundar bara slæmir eigendur (Jón Hákon 

Halldórsson 2012).  

Í öllum þéttbýlum á Íslandi er lausaganga hunda bönnuð innan þéttbýlis nema í 

Grímsey þar sem hundar eru bannaðir yfir höfuð, þeir eru ekki leyfðir til að fara þangað 

svo mikið sem í heimsóknir. En ef maður á heima annarsstaðar eins og til dæmis á 

Akureyri og manni langar í hund þá þarf maður að fá svokallað leyfi til að vera með 

hund og ásamt því að sækja um leyfið þá þurfa önnur skilyrði að fylgja með eins og til 

dæmis samþykki frá öðrum íbúum ef maður býr í fjölbýlishúsi. Ekki er leyfilegt að vera 

með fleiri en þrjá fullorðna hunda á heimili. Á Íslandi eru líka ákveðnar hundategundir 

bannaðar vegna þess að þeir eru taldir árásargjarnari en aðrar hundategundir. Hundar 

eiga það líka til að flaðra upp um fólk og það eru ekkert allir sem taka vel í það. 

Hugsanlega er stærsta ástæðan fyrir því að hundar megi ekki ganga lausir eins og kettir 

sé vegna þess að þeir geta verið árásargjarnari en kettir, eins og hefur verið minnst á í 

ofangreindum fréttum þar sem kötturinn Lóló var drepin af hundum (Hundahald 2011).  

 

Kafli 3.2 

Heimilishamingjan 
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Samkvæmt þjóðtrúnni er það álitið að ef ketti er stolið af heimili sínu þá var 

heimilishamingjunni stolið líka og var jafnframt sagt að kettir væru göldróttir og voru 

gráar kisur álitnar vera mikið hjálpargagn (Símon Jón Jóhannsson, 1999). Mörgum 

þykja kettir vera undirförulir og þeir leiti bara til manns þegar þeir vilja eitthvað, hvort 

heldur sem er vegna hungurs eða vilji bara athygli. Það vita samt örugglega allir að 

kisur eru sjálfstæð dýr sem fara sínar eigin leiðir. Margir hafa oft sagt að hvorki kettir 

né hundar ættu að fyrirfinnast í þéttbýlum einfaldlega vegna þess að það sé óréttlátt að 

hefta dýr svona. Dýrin eigi að fá að vera frjáls í sveitunum og óheft. Svo hafa aðrir sagt 

að banna ætti lausagöngu katta alveg eins og er með hundana fyrst að dýrin séu 

innanbæjar á annað borð. En þeir sem eru á móti þessu nota þau rök að kettirnir fari 

sínar eigin leiðir og það sé bara ekki hægt að venja ketti á að ganga í bandi, sem er 

auðvitað ekki rétt en það eru til sérstakar ólar og beisli fyrir kisurnar til að nota þegar 

það á að fara með þær út. Meira að segja til sérstök bönd til að fara út að labba með 

kanínur, ef út í það er farið. 

Kettirnir hafa líka sínar reglur alveg eins og hundarnir þó að þær séu kannski 

ekki alveg jafn strangar. Að mörgu leyti þá eru reglurnar um katta- og hundahald mjög 

líkar, eins og til dæmis er kattahald líka bannað í Grímsey og í Hrísey er lausaganga 

katta jafnframt ekki leyfð. Reglurnar sem þarf að uppfylla þegar maður ætlar að fá sér 

kött eru jafnframt þær sömu eins og þegar maður ætlar að fá sér hund. Munurinn hins 

vegar á katta- og hundahaldi er sá að lausaganga katta er leyfð til dæmis á Akureyri. 

Hins vegar eru rökin fyrir því að banna lausagöngu hunda innan þéttbýlis geti í mörgum 

tilfellum átt við lausagöngu katta. Hreinlætið á við bæði hunda og ketti, kettir vilja 

vanalega gera þarfir sínar í sandkössum barnanna og það getur orsakað sjúkdóma fyrir 

bæði börn og fullorðna (Samþykkt um kattahald í Akureyrarkaupstað, 2011).  Þó svo að 

kettir séu kannski ekki mikið fyrir það að ráðast fólk þá veiða kisur mikið af fuglum og 

músum og oftar en ekki öðrum til ama. Margir eru með tré í garðinum sínum sem eru 

sérstaklega fyrir skógarþrestina og er þá komið þetta fína hlaðborð fyrir kisurnar. Eins 

og áður sagði þá eru sumir hundar mikið fyrir það að flaðra upp um fólk á meðan sumir 

kettir láta sér nægja eins og eitt klapp eða svo. En margir kettir vilja fá að vera í friði 

þegar út er komið.  

 

 

Kafli 3.3  

Sagan um litla brúna hundinn 
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Árið 1892 var maður að nafni Henry S. Salt sem gaf út bók sem hét „Animals Right“. 

Bókin var um eins og nafnið gefur til kynna um dýraréttindi, en bókin átti eftir að hafa 

mikið að segja um réttindi dýra. Í bókinni heldur Salt því fram að dýrin eigi sín 

siðferðislegu réttindi alveg eins og mannkynið. Salt átti líka sinn þátt í því að stofna 

dýrasamtökin „The Humanitarian League“ sem stóðu fyrir því að berjast fyrir réttindum 

ólíkra dýrategunda og þá skipti ekki máli hvort það var mennsk eða ómennsk 

dýrategund. Dýraverndunarsamtök voru stofnuð um árið 1900 en fyrir fyrri 

heimsstyrjöldina þá voru þessi samtök búin og farin þar sem þau voru heilli öld á undan 

samtímanum sem endaði með því að þau hættu vegna óásættanlegs ágreinings 

innanborðs. Það birtist grein í blaði í júlí 2010 greinin bar nafnið „Dýrin Þagna“ og 

segir hún frá terrier hundi í Lundúnum sem mátti þola það að vera „kennslutæki“ fyrir 

læknisfræðinema, hundurinn var kvikskorinn margoft af nemendum læknisfræðinnar en 

hann dó vegna kvikskurðanna árið 1903. Andstæðingar kvikskurðarins gerðu það 

hinsvegar að brjótast inn í skólann á hverjum degi og héldu dagbók um líðan hundsins, 

þjáningu hans og heilsu. Tilgangurinn með þessari dagbók var að sýna fram á hvaða 

ofbeldi færi fram á bak við lokaðar dyr gagnvart dýrum. Árið 1906 var svo reist stytta til 

minningar um hundinn en hún var líka vitneskja um 232 aðra hunda sem höfðu fengið 

sömu meðferð. Styttan vakti upp óhug á hjá almenningi svo að upphófust mótmæli, 

slagsmál og uppþot. Árið 1910 var svo styttan tekin niður þrátt fyrir að safnast hafði 

saman um 20.000 undirskriftir og 3.000 manns komu saman og mótmæltu þegar styttan 

var tekin niður (Gunnar Theodór Eggertsson, 2010). Tilraunir sem þessar fyrirfinnast 

ekki á Íslandi enda líka komin ströng lög um tilraunir á dýrum sem verður skoðað nánar 

á eftir.  

 Fyrst þegar styttan af hundinum var sett upp þá stóð hundurinn stoltur og 

hraustur og átti að vera tákn þeirrar baráttu þar sem fólk barðist fyrir hundana um að 

þessar tilraunir yrðu stoppaðar. Þegar styttan var sett upp aftur árið 1985 þá var sett ný 

stytta sem sýndi hundinn niðurbrotinn og særðan þar sem hann hafði verið yfirbugaður 

af mönnunum og átti sér enga undankomu auðið undan valdi mannsins. Í dag er styttan í 

frægum almenningsgarði og fólk gæti haldið að hún væri auðfundin en svo er ekki, 

styttan er falin í rjóðri og er engum sjáanleg sem ganga framhjá henni. Hægt er að fá 

kort af þessum almenningsgarði fyrir gesti og gangandi og inn á kortið eru merktar 

helstu styttur garðsins en greinilega er þessi stytta ekki ein af þeim því hún er ekki 

merkt inn á kortið (Gunnar Theodór Eggertsson, 2010). 
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Kafli 3.4 

Tilraunir með dýr 

Tilraunir með dýr er eitthvað sem fyrir finnst í mörgum löndum heims. Samkvæmt 

dýraverndunarsíðunni Peta þá eru dýr notuð í tilraunir á vörum eins og mat, 

hreingerningarvörum og snyrtivörum. Samkvæmt því sem segir líka á síðunni þá eru 

enn til fyrirtæki í heiminum sem neyða dýrin til að annaðhvort anda að sér gufum eða 

gleypa eitthvað sem getur kostað dýrin miklar þjáningar og jafnvel dauða. Það eru meira 

að segja sjúkrahús og háskólar sem framkvæma slíkar aðgerðir gegn dýrunum og 

margar grimmilegustu aðgerðirnar gegn dýrunum eru kostaðar af stjórnvöldum þess 

ríkis eða lands þar sem tilraunirnar fara fram. Sumt af þessum aðgerðum eru til dæmis 

þær að apar eru gerðir háðir lyfjum, hjá kindum og svínum er húðin brennd af þeim, 

kettlingar eru viljandi gerðir blindir og hundar og svín eru opnuð í skurðaðgerðum og 

drepin í framhaldi af því (Animal Testing 101 2012). Ef allt er satt sem stendur á þessari 

síðu má gera ráð fyrir því að Sagan um litla brúna hundinn sé kannski ekki eins úrelt og 

mætti halda.  

 

Kafli 3.5 

Tilraunir á dýrum á Íslandi 

Íslendingar hafa líka stundað tilraunir á dýrum í gegnum árin þó að það sé ekki svona 

slæmt eins og út í heimi. Má til að mynda nefna að árið 2007 þá var fyrirtækið deCode 

með tilraunir á dýrum, Kári Stefánsson forstjóri íslenskrar erfðagreiningar sagði í viðtali 

að það væri eingöngu notast við mýs og rottur. Og allar tilraunir væru undir ströngu 

eftirliti yfirdýralæknis og var passað upp á að þær samræmdust mannúðlegum 

sjónarmiðum. Kári benti einnig á að álíka tilraunir færu fram á fleiri stöðum á landinu 

eins og til dæmis að Keldum og svo læknadeild Háskóla Íslands („Dýratilraunir hjá 

deCode“ 2007). Samkvæmt lögum um dýravernd þá er það bannað að nota dýr til að 

prufa til dæmis snyrtivörur og ekki má nota lifandi dýr nema þá að það sé útséð að ekki 

sé hægt að fá fullnægjandi kröfur um árangur á látnum dýrum, en nánar verður talað um 

tilraunir á dýrum og þeim lögum sem verður að fara eftir síðar í ritgerðinni (Lög um 

dýravernd 1994 15 16 mars). 

 

Kafli 3.6  

Staða dýra í samfélagi, félagar eða fæða 
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Frá aldaöðli hefur íslenski hesturinn verið álitinn þarfasti þjónninn, hundurinn hefur 

verið besti vinur mannsins, en kisa virðist ekki hafa fengið neitt viðurnefni þó að hún 

hafi alltaf haft sitt hlutverk sem heimiliskötturinn. Samkvæmt þjóðtrúnni hefur kisa þó 

stundum verið kölluð heimilishamingjan eins og áður sagði. Þörfin fyrir dýrin hér áður 

fyrr var mikil þegar bændur voru meirihluti landans og þá voru dýrin álitin þjónar 

mannsins. Nú á seinni tímum með dýraverndunarlögum og öðru þá er þess krafist að 

mennirnir sýni dýrum meiri virðingu og ill meðferð er ólögleg í mörgum löndum 

heimsins og þar á meðal Íslandi. Tilraunir á dýrum er mikið umtalað í heiminum, hversu 

langt megi ganga í þágu vísindanna til að finna lyf sem gætu kannski fundið lækningu á 

ýmsum bannvænum sjúkdómum eins og til dæmis krabbameini. Margir líta kannski á 

dýrin sem sína bestu vini og fyrir mörgum eru gæludýrin partur af fjölskyldunni 

sérstaklega ef það eru dýr sem geta lifað í lengri tíma eins og til dæmis hundar eða kettir 

sem geta náð allt upp í 15 – 20 ára. Á meðan eru aðrir sem finnst kannski allt í lagi að 

nota sum dýrin í tilraunir. Á Íslandi eru ströng lög um tilraunir á dýrum sem fylgja 

verður eftir og það eru ekki nema ákveðnir aðilar sem fá að gera slíkar tilraunir ekki 

hver sem er. Sjálfsagt erfitt að finna manneskju sem hugsar sem svo að dýrin séu bara 

annaðhvort félagar eða fæða, margir eiga einhver dýr, til dæmis hund eða kött en samt 

sem áður elska það að borða kjöt líka.  

 

4 Kafli.  

Uppstoppun 

Samkvæmt skilgreiningu Íslensku Orðabókarinnar þá er uppstoppun um dýr og fugla 

sem séu verkuð á sérstakan hátt þannig að þau líkist mest lifandi dýri (Mörður Árnason 

2002). Á Íslandi og annars staðar í heiminum eru villt dýr veidd og stoppuð upp og höfð 

í heimahúsum eða á söfnum. Árið 1995 skrifaði Ævar Petersen grein í 

Náttúrufræðingnum um fugl sem bar heitið geirfugl. Geirfuglinn var af svartfuglaætt og 

gat fuglinn náð að vera um 70 cm á hæð og var hann ófleigur. Vegna þess hve snemma 

hann varð útdauður af völdum manna þá er ekki mikið vitað um geirfuglinn og oftar en 

ekki þurftu menn að giska á lifnaðarhætti fuglsins útfrá því hvernig frændur hans, aðrir 

svartfuglar lifa í dag. Geirfuglinn var aðallega drepin fyrir kjötið og eggin en hann var 

talin hafa verið mjög matmikill  (Ævar Petersen, 1995). Síðasti geirfuglinn á Íslandi var 

drepinn í Eldey sem er í Vestmanneyjum 3. júní árið 1844 („Síðustu geirfuglarnir“, 

2010). Til er uppstoppaður geirfugl á Náttúrufræðistofnun Íslands, alveg eins og með 

hversu matmikill hann var þá hefur fuglinn sennilega verið eftirsóttur undir það síðasta 
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þar sem hann hefur þótt verðmætur vegna þess hve fágætur hann var. Sá fugl  var 

stoppaður upp árið 1821 af dönskum manni. Sjálfsagt er hægt að réttlæta uppstoppunina 

á fuglinum og öðrum dýrum líka með því að segja til dæmis að þetta sé söguleg heimild 

en án uppstoppaða fuglsins hefði ekki verið hægt að sjá hvernig hann hefði litið út nema 

á prenti, en það er hægt að sjá raunstærð fuglsins þegar hann er uppstoppaður. Ásamt 

fuglinum er líka til eitt geirfuglsegg sem var keypt frá Bandaríkjunum og þegar 

tækninni fór að fara fram þá var hægt að taka DNA úr egginu til að sjá skyldleika 

fuglsins með öðrum fuglategundum. Á Náttúrugripastofnunni eru svo líka flest dýr sem 

finnast eða hafa fundist í íslenskri náttúru, meira að segja ísbirni. Oft virðist það líka 

vera frekar algengt að þegar dýr eru stoppuð upp og er svo stillt upp á heimilum þá 

virðist það vera einhversskonar verðlaunagripur. Dýrið var þá kannski drepið til þess 

eins að hægt væri að stoppa það upp og svo montar fólk sig af þessu og er stolt af því að 

sýna þessa gripi þegar einhver kemur í heimsókn. Oftar en ekki eru dýrin höfð á 

einhverjum áberandi stað á heimilinu þannig að það fari ekkert framhjá manni þegar í 

heimsóknina er komið. Það er sitthvor tilgangurinn með því að stoppa upp dýr til að 

hafa á opinberum stofnunum eða einkaheimilum það er ekki einu sinni sami hluturinn. 

Náttúrufræðistofnun Íslands þar sem er að finna flestar tegundir sem íslensk náttúra 

hefur upp á að bjóða nema þá kannski helst hreindýr, en flest allt annað er að finna á 

þessu safni. Ásamt því að finna þarna uppstoppuð dýr þá er líka hægt að fræðast um 

dýrin í leiðinni. Uppstoppun á þeim dýrum er ekki síst til að tryggja söguheimildina eins 

og þá er hægt að fræða yngri kynslóðina um útlitið á dýrunum sem er mjög mikilvægt 

sérstaklega ef einhver dýr eins og ísbjörninn verða útrýmd vegna hlýnunar jarðar (Ævar 

Petersen, 1995).  

 

Kafli 4.1 

Útrýmingarhætta 

Þegar dýrategund lendir í útrýmingarhættu eins og geirfuglinn þá varð hann greinilega 

bara enn eftirsóttari. Aftur á móti í dag þegar dýr er í útrýmingarhættu eins og með 

haförninn þá reyna stofnanir eins og Náttúrufræðistofnun allt hvað þau geta til þess að 

bjarga haferninum. Haförninn var í mikilli útrýmingarhættu á sínum tíma af völdum 

mannanna eins og geirfuglinn, en mennirnir hafa sýnilega vitað betur og byrjuðu að 

vinna í því að bjarga haferninum og sem betur fer þá tókst það. Allt  til ársins 1905 voru 

veitt verðlaun fyrir þá sem drápu haferni og svo dóu líka hafernirnir þegar þeir fóru í 

eitruð hræ sem höfðu verið ætluð refum, árið 1964 var þetta allt saman svo bannað og 
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það bjargaði hafarnarstofninum. Í dag er fylgst með haferninum og öllum hans 

varpstöðum á Íslandi. Haförninn er með sín aðalheimkynni í Breiðafirði en vísbendingar 

um útbreiðslu fuglsins komu fram 23 apríl 2012 en þá var sagt frá því að haförninn væri 

líklega búin að gera sér hreiður í Esjunni en síðasta varp á þessum slóðum nær meira en 

öld aftur í tímann. Á Íslandi er talið að um 65 arnarpör verpi á ári hverju sem er kannski 

ekki mikið en það er meira en það var áður fyrr (Una Sighvatsdóttir, 2012). Ísbirnir er 

dæmi um aðra dýrategund sem er í útrýmingarhættu af völdum manna, eða hlýnunar 

jarðar sem gerist vegna mengunar. Það er alltaf erfiðara og erfiðara fyrir ísbirnina að 

finna sér æti, á Grænlandi er leyfilegt að skjóta fjóra ísbirni á ári. Ísbirnirnir sem villast 

til Íslands eru skotnir aðallega vegna þess að það eru ekki til nein önnur ráð, en það er 

orðið algengara út af gróðurhúsaáhrifunum að ísbirnir villast til Íslands. Því þegar 

jöklarnir bráðna þá minnka ætismöguleikarnir fyrir ísbirni og auðvitað leita þeir þá 

annað, en ef þetta heldur svona áfram þá fer að verða frekar áríðandi að finna aðrar 

úrlausnir („Ísbjörninn skotin“, 2012).  

 

Kafli 4.2 

Hrafn 

Árið 1968 fæddist hestur á sveitabænum Holtsmúla sem er  í Skagafirði. Hesturinn fékk 

nafnið Hrafn og með tíð og tíma kom það í ljós að þetta var hinn álitlegasti stóðhestur. 

Hrafn þótti henta vel til undaneldis og er hann ættfaðir margra hrossa á Íslandi þar á 

meðal margra afreksmestu hesta sem Ísland getur státað sig af. Hann var ekki með stóra 

ætt eins og er með mörg frægustu hross Íslands og voru foreldrar hans ekki mikil 

afrekshross og fannst eigendum hans það ekki skipta máli sérstaklega ekki eftir að hann 

hafði sannað sig sem fyrirmyndar stóðhestur. Fyrsti eigandi Hrafns Sigurður Ellertsson 

neitaði því alfarið að selja hestinn og því síður að selja hann erlendis þó að það hafi 

verið sóst eftir því. Eftir að Sigurður lést árið 1981 þá var Hrafn hinsvegar seldur til 

hrossaræktarsambanda á Íslandi. Síðustu ár Hrafns var hann notaður aðallega til 

utaneldis og voru leiddar eins margar hryssur og mögulegt var undir hann án þess þó að 

þreyta hann og var hann svo vinsæll að færri komust að en vildu. Það var svo um 

haustið 1996 sem tekin var sú ákvörðun að fella Hrafn sökum þess að hann var að verða 

of veikur, en það kom þó ekki í veg fyrir að láta hann fylja hátt í 20 merar um sumarið. 

Eftir að búið var að fella Hrafn fóru að berast þær sögur að stoppa ætti Hrafn upp, þetta 

fékk misjafnar viðtökur bæði á Íslandi og erlendis þrátt fyrir það þá var hann stoppaður 

upp og þótti það takast með ágætum. En vegna raka- og hitabreytingar þá breyttist 
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útlitið á Hrafni þannig að hann var ekki eins og hann átti að vera og var hann því 

fjarlægður. Það er samt stefnt á að laga hann og koma honum aftur upp til sýnis. Það er 

spurning um hvort að þetta ætti að vera í lagi, það er að segja að taka hest nota hann 

nánast miskunnarlaust við að fylja hryssur næstum fram á hans síðasta dag og stoppa 

hann svo upp og hafa hann sem sýningardýr (Pétur Kr. Kristjánsson, 2006).  

 

Kafli 4.3 

Dýragarðar 

Íslendingar hafa ekki þessa dæmigerða reynslu af dýragörðum eins og þekkist í mörgum 

löndum erlendis. Í Fjölskyldu – og húsdýragarðinum í Reykjavík er bara að finna þau 

dýr sem tilheyra íslenskri náttúru, nema kannski þá helst fuglategundirnar eins og til 

dæmis haförninn og fálkann. Oft er það mjög notalegt að fara í húsdýragarðinn og fá sér 

eins og einn göngutúr í garðinum og fara svo í grasagarðinn á eftir. Það er margrómað 

að dýrin í húsdýragarðinum fái gott atlæti og vel sé hugsað um þau. Sömuleiðis ratar 

það yfirleitt í fréttirnar ef það kemur nýtt afkvæmi í dýragarðinum, þá sé líka hægt að 

fara í dýragarðinn og sjá afkvæmin þegar þau eru tilbúin til þess. Mörg dýranna fá líka 

að minnsta kosti eins mánaðar frí á ári frá gestum og gangandi. Hestarnir og kindurnar 

fara í beithaga í Kollafirði. Það er samt passað upp á það að hestarnir og kindurnar fari í 

sitthvoru lagi til þess  að það séu alltaf einhver dýr til að taka á móti gestunum. Kýrnar 

komast samt því miður ekki neitt þar sem það verður að mjólka þær (Jón Hákon 

Halldórsson 2009). En sú kynslóð er nú til sem heldur því fram að mjólkin komi úr 

fernum en ekki kúm, að maður tali nú ekki um að þau hafi aldrei séð til dæmis kindur 

eða kýr. Að þessu leyti getur húsdýragarðurinn komið að miklu gagni. Í 

Húsdýragarðinum er líka frábær aðstaða til að hlúa að þeim villtu dýrum sem hafa lent í 

hrakningum, en það kemur reglulega fyrir að Húsdýragarðurinn er með haförn eða fálka 

sem hafa lent illa í því. Þeir fá þá aðhlynningu sem þeir þurfa í Húsdýragarðinum og er 

svo sleppt þegar þeir hafa jafnað sig. Er til dæmis hægt að nefna haförninn Sigurörn sem 

er 12 ára gamall sem hefur lent í þeim hrakningum á undanförnum árum að verða 

grútarblautur en þá er farið með hann í Húsdýragarðinn þar sem hann er baðaður og 

snyrtur svo er honum sleppt aftur út í náttúruna (Ólukkan eltir Sigurörn 2012). 

 Í mörgum stórborgum erlendis er því þannig háttað að dýrin komist hvorki lönd 

né strönd og þurfi að þola áreiti frá dýragarðsgestum allan ársins hring alla sína ævi. 

Sumir segja að lyktin í dýragörðunum sé yfirþyrmandi og erfitt sé að horfa upp á dýrin 

lokuð inni í búrum langt í burtu frá sínu náttúrulega eðli og líferni. Þessi dýr eiga ekki 
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kost á því að fara í sumarfrí frá dýragarðsgestunum enda líka kannski aðeins hættulegri 

mörg hver heldur en til dæmis kindurnar. Guðmundur Ingi Kristjánsson bóndi og skáld 

fór til Austurlanda árið 1963 og skellti Guðmundur sér í dýragarð í Kaíró og orti hann 

ljóð sem hljómar einhvern veginn svona: 

Hvítabjörn 

Sá ég þig hnipinn stíga glóðvolgt grjót, 

gangan var sein og döpur augu þín. 

Loftið var heitt- og heitt við þungan fót, 

hafísinn langt í burt með ríki sín. 

 

Búrið var lukt um björn úr norðurátt. 

Bunaði vatn, en það var slæmt og heitt. 

Þungt er þitt böl, þótt hafirðu ekki hátt, 

heimþráin sterka gagnar ekki neitt. 

 

Dreymi þig úthaf, ís og fönn og sel. 

Ísborni frændi, 

                hvað ég skil þig vel. 

(Guðmundur Ingi Kristjánsson 1963 bls 32). 

Þó að ljóðið sé vissulega gamalt þá lýsir það aðstæðum ísbjarnarins vel og hvað hann 

hefur þurft að þola og þarf kannski enn að þola það að lifa við svipaðar aðstæður.  

Vegna þess hversu stór þessi dýr eru þá þurfa þau mikið pláss, ísbirnir eru jafnframt 

gerðir til að þrífast í náttúru eins og á norðurpólnum og þar líður þeim líka langbest, í 

kulda og snjó. Hver man ekki eftir því þegar það átti að fá ísbjörn í Fjölskyldu- og 

Húsdýragarðinn í Reykjavík? Þessi umræða var í hávegum höfð þegar Besti Flokkurinn 

var að bjóða sig fram í  borgarstjórakosningarnar og lengi vel eftir að Jón Gnarr úr Besta 

Flokknum var kosin borgarstjóri Reykjavíkur. Kom meðal annars sú umræða upp að 

setja upp aðstöðu í Fjölskyldu- og Húsdýragarðinum fyrir ísbirni sem hefðu villst 

hingað til lands. Var stungið upp á þessu í ljósi þess að þeir ísbirnir sem hingað hafa 

komið voru allir drepnir, án þess að íhuga einhvern annan valkost. Það segir í frétt frá 

árinu 2011 að ísbirnir drepi bara menn ef þeim er ógnað og það hefur engin íslendingur 

verið drepin af völdum ísbjarnar að sögn Polar Bears International, en íslenskar 

heimildir segja að ísbjörn hafi gengið á Íslandsstrendur árið 1321 og drepið átta manns 

(Jón Hákon Halldórsson 2011). Besti Flokkurinn stofnaði svo síðu til styrktar ísbjörnum 

þar sem hvetja átti stjórnvöld til að reyna finna aðrar úrlausnir heldur en drápsleiðina. 

Lítið hefur samt heyrst af þessari baráttu síðasta árið. 
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Kafli 4.4 

Varðveisla tegundar 

Uppstoppun á dýrum getur skipt máli til að kynna sér útlit dýranna ef getur komið til 

útrýmingar og svo getur líka verið frekar erfitt að nálgast dýrin úti í náttúrunni. Innan 

vissra marka skiptir það máli að stoppa um upp dýr. Varðveita söguna og þær 

dýrategundir sem henni tilheyra skiptir miklu máli. Þó að það sé hægt að segja að lífið 

hans Hrafns hafi verið varðveitt á vissan hátt þegar hann var uppstoppaður þá var þetta 

samt eiginlega út fyrir mörkin að stoppa hann upp. Í þessu tilfelli hefði verið nóg að 

eiga myndir af hestinum og láta það bara nægja. 

Það sem skiptir höfuðmáli er að viðhalda fjölbreytni náttúrunnar. Úti í hinum 

stóra heimi er mikið gert til þess að bjarga þeim dýrum sem eru í útrýmingarhættu eins 

og til dæmis pandabjörnum. Á Íslandi er þetta ekki síður mikilvægt, þó að það séu aðrar 

dýrategundir sem séu undir smásjánni eins og til dæmis haförninn. Þeir hafernir sem 

lenda í einhverju slæmu fá að hvíla sig í Húsdýragarðinum og svo verður þeim sleppt 

þegar þeir eru betri, þetta á líka við allar aðrar fuglategundir sem eru friðuð eins og 

haförninn. Dýragarðar geta skipt jafn miklu máli þegar kemur að því að bjarga 

dýrategundum eins og uppstoppunin skiptir máli þegar kemur að því að varðveita þær 

dýrategundir sem eru útdauðar. 

 

5. Kafli  

Slæm meðferð á dýrum 

Haustið 2011 var sagt frá því að flestir þeir sem hugsa illa eða vanrækja dýrin sín séu 

þeir sem eiga við einhversskonar félagsvandamál að etja. Margrét Björk Sigurðardóttir 

hjá Dýraverndunarsambandinu sagði frá því að oft kæmu líka tilfelli þar sem fólk 

sparkar eða lemur í dýrin sín í trú um það að þau séu að ala upp dýrin sín. Margrét segist 

fá að minnsta kosti eitt tilfelli á viku um slæma meðferð á dýrum inn á borð til sín. 

Tilfellin geta til dæmis flokkast undir að dýrin eru skilin eftir ein heima á meðan 

fjölskyldan skellir sér í ferðalag. Oft eru svo það nágrannar eða vinir sem tilkynna um 

slæmar meðferðir gagnvart dýrum sem gæti þá kannski farið illa í dýraeigendurna, en 

samkvæmt Margréti þá gengur það illa að koma málum alla leið fyrir dómstóla og enn 

verr gengur að framfylgja þeim lögum sem eru oftar en ekki of væg. Margrét segir það 

jafnframt að aldrei hafi það komið fyrir að manneskja sé dæmt óhæf til að eiga eða 
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halda dýr jafnvel þó að manneskjan hafi ítrekað brotið af sér („Erfitt að tilkynna vini“ 

2011).  

 

Kafli 5.1 

Útigangshross og nautgripir 

25 mars árið 2012 sendi Sigurður Sigurðsson dýralæknir grein inn á DFS.is sem er 

fréttablað suðurlands og þar var hann að segja frá því að hann fengi reglulegar 

ábendingar um slæma meðferð á hrossum og nautgripum sem væru látin vera úti í hvaða 

veðri sem væri. Oftar en ekki þá höfðu dýrin ekkert skjól til að leita í og oftar en ekki 

engan mat heldur. Oft voru það menn í ferðaþjónustu sem leituðu til hans vegna þess að 

þeir sögðust skammast sín þegar erlendu ferðamennirnir kæmu að skoða Ísland og þetta 

blasti við þeim. Þeir sem komu með ábendingarnar til Sigurðar sögðu jafnframt frá því 

að það þýddi lítið að koma þessum ábendingum til yfirvalda vegna þess að lítið sem 

ekkert væri gert. Oft var beðin eftir úrlausnum of löng og einn hafði haft það á orði við 

Sigurð að „það virðist gleymast að dýrin kveljast á meðan beðið er“. Sigurður sagði 

jafnframt frá þrem dæmum þar sem hross hefðu þolað vonda meðferð, kannski réttara 

að segja vanrækslu en í öllum þessum þrem dæmum sem Sigurður tók fyrir þá voru 

hrossin ekki með skjól eða hey. Þó að Sigurður hafi sagt frá þessum þrem dæmum þá er 

ekki þar með sagt að allir hugsi illa um dýrin sín.  

Sem betur fer þá eru flestir með meðferðina gagnvart dýrum sínum til 

fyrirmyndar og ekkert hægt að setja út á neitt hjá þeim. Sigurður hafði það á orði að það 

ætti að vera í lögunum að hafa skjól fyrir hrossin og nautgripi ætti að vera til staðar í 

öllum beitarhögum og ekki ætti að leyfa þessa beitarhaga nema þessu væri fylgt eftir. 

Það virðist oft gleymast að það þarf líka að hugsa um dýrin eftir að þau eru komin út. 

Eins og með útigangshrossin sem eru í beitarhögum þá er heyið ekki ótakmarkað og þó 

að íslenski hesturinn sé harðger og gerður fyrir íslenska veðráttu þá má öllu ofgera 

(Sigurður Sigurðsson 2012).  

Á mínum yngri árum fór ég oft í sveitina til afa og ömmu og eyddi sumrunum 

þar langoftast. Afi og amma voru með kýr, kindur, hænur, kisu og einn hund. Alltaf 

varð maður var við það ef kalt var úti þá sæktust dýrin í það að fá að fara inn í hús, 

alveg eins með kýrnar þegar fór að koma að mjaltartímanum þá hópuðust þær saman að 

girðingarhliðinu og biðu eftir því að fá að komast heim. Þó svo að margir séu á móti því 

að láta loka dýrin inni, þá virðist það vera staðreynd að þau eru jafn mikið háð 

mönnunum eins og mennirnir eru háðir dýrunum. Flest allar afurðir koma frá dýrunum á 
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einn eða annan hátt. þau dýr sem ekki gefa manni afurðir gera samt gagn eins og til 

dæmis með kisurnar þær sjá til þess að halda músunum í skefjum og erfitt er að ímynda 

sér að fara í göngur á haustin án þess að vera með hund. Auk þessa þá gefa dýrin manni 

líka svo margt annað eins og til dæmis allan félagsskapinn, ef maður býr einn þá getur 

verið gott að eiga eitthvað dýr sem hægt er að spjalla við og þau hlusta alltaf á mann. 

Mörg dýranna eins og kýr, hænur og hundar geta ekki verið án mannsins lengur. Mörg 

dýranna eru orðin svo háð mannskepnunni að þau eru búin að gleyma því hvernig á að 

lifa án mannskepnunnar.   

 Árið 2011 voru fjórir bændur sem hleyptu ekki kúnum sínum út eða settu þær of 

lítið út yfir sumartímann eins og gert er ráð fyrir. En lögum samkvæmt þá verður að 

hleypa þeim út að minnsta kosti átta vikur á ári. Einn þessara bænda neitaði að hleypa út 

kúnum sínum og neitaði jafnframt að borga sektina sem því fylgdi. Hann sagði að á 

meðan það væri bjart í fjósinu hjá kúnum og góð loftræsting, þær fengu nóg fóður og 

hann var með lausagöngufjós þá væri hann ekki að hugsa illa um kýrnar sínar. Hann sá 

bara enga ástæðu til að vera hleypa kúnum sínum út fyrir tvo mánuði á ári. Aðalrökin 

sem hann notaði til að styðjast við að hleypa þeim ekki út voru þau að kýr þoli ekki 

snöggar breytingar, en það veldur því að kýrnar fari að mjólka verr. Ólafur 

Dýrmundsson landráðunautur hjá bændasamtökunum í lífrænum búskap og landnýtingu 

sagði að það væru bara engin haldbær rök fyrir því sem þessi bóndi setti fram, nema þá 

að það sé þægilegra fyrir bóndann að hleypa ekki kúnum út. Ólafur segir jafnframt að 

þegar kýr fari út á sumrin þá verði mjólkin hollari, betri og ríkari af omega – fitusýrum 

(Ásta Sigrún Magnúsdóttir, 2012). 

 

Kafli 5.2 

Verksmiðjuvinna 

Árið 2010 var sagt frá því að stærri svínabúin á Íslandi stæðu fyrir því að gelda karlkyns 

grísi án deyfingar, en þá væri skorið í punginn á þeim og eistun slitin út. Samkvæmt 

lögum þá má ekki gelda dýr nema það sé dýralæknir sem geri það og það er bara 

dýralæknirinn sem hefur aðgang að deyfilyfjum. Ástæðan fyrir því að grísirnir væru 

geldir væri vegna þess að þá á bragðið að vera betra og svo eru grísir sem séu ógeldir 

með meiri hegðunarvandamál. Sigurborg Daðadóttir dýralæknir sagði það í fréttinni að 

hún vissi ekki hvort öll svínabúin gerðu þetta en þetta hefði vissulega verið gert og þá 

sérstaklega þeim stærri. Matvælastofnun hafði leyfi á þessum tíma til að veita mönnum 

leyfi til geldingar sem höfðu fengið slíka þjálfun en samkvæmt Sigurborgu þá var engin 
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með slík leyfi í höndunum. Þó svo að þetta væri bannað gelda grísi á þennan hátt þá var 

engin sem gerði neitt í málinu (Erla Hlynsdóttir 2010). 

Árið 2011 kom frétt um slæma meðferð á hæsnfuglum á Íslandi. Fréttin sagði frá 

því að flest öll egg sem séu framleidd á Íslandi koma frá hænum sem aldrei hafa komið 

undir bert loft, þær eru hafðar í búri alla sína ævi. Sif Traustadóttir dýralæknir sagði frá 

því að hún ásamt öðru fólki hefðu stofnað félag sem bæri nafnið Velbú. Félagið hefur þá 

stefnu að fræða almenning um þá meðferð sem dýr fá í svona verksmiðjum og jafnframt 

að fá framleiðendurna til að hugsa betur um dýrin (Erla Hlynsdóttir 2011).  

 Í Evrópusambandinu gengu þau lög í gildi 1 janúar 2012 að bætt aðstaða hænsna 

varð betri en hún hefur verið. Nýju lögin kveða á um að bannnað hefur verið 

svokallaðar búraraðir og hænsnabúin eiga að vera búrlaus eða þá stærri og bætt búr og 

hver hæna fær núna 750 fersentimetra í staðinn fyrir 550 fersentimetra sem var áður. 

Sömuleiðis fá hænurnar meira prikpláss og að ekki sé minnst á pláss til að róta og gogga 

í gólfið. Þær fá sitt sérrými til að verpa fjarri öllum hænsnahópnum. Í 

Evrópusambandinu hefur hænunum fækkað mikið þar sem kostnaðurinn við að halda 

þeim uppi og fara eftir lögunum er meiri en var áður. Þeim búum sem ekki fara eftir 

þessu verður bannað að flytja egg sín til annarra landa og jafnframt mega þau ekki selja 

egg sín til smásölu. Þau sem hafa lofað að bæta sína aðstöðu fá að selja egg sín til 

matariðnaðar en annars ekki (Kristinn R. Ólafsson 2012). 

 

Kafli 5.3 

Slæm meðferð réttlætanleg? 

Ill meðferð á dýrum fyrirfinnst þó að það sé erfitt að trúa því, þá gerist það jafnvel hjá 

þeim sem ætla sér það ekkert en stundum vita þau bara ekkert betur. Verksmiðjuvinna 

er því miður eitthvað sem fyrirfinnst á Íslandi, þá aðallega í formi svína- og hænsnabúa. 

Það var frekar algengt að það væri verið að gelda grísi án deyfingar og slík vinnubrögð 

geta flokkast undir slæma meðferð á dýrum. Með tilkomu ESB þá hafa margar 

verksmiðjur þurft að velja, bæta aðstöðu dýranna eða þá leggja upp laupana og hætta. Ef 

Ísland gengur í ESB þá munu verksmiðjurnar á Íslandi þurfa gera sömu breytingar. 

Slæm meðferð gegn dýrum getur ekki talist réttlætanleg og sumir spyrja sig 

kannski að því hvað sé slæm meðferð? Er það ekki slæm meðferð þegar bóndi neitar að 

hleypa kúnum sínum út á sumrin? Honum finnst það ekki. Lögin segja okkur hvað sé 

slæm meðferð gegn dýrunum okkar, hvar mörkin liggja sem manni er skylt að fara eftir.   
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6. Kafli  

Lögin 

Fyrstu lögin sem fundust um dýravelferð voru frá því í júní 1849. Lögin fjölluðu 

aðallega um veiði á Íslandi, hver mátti veiða hvar og snerist líka að stórum hluta um að 

bændur megi ekki veiða á annarra manna landi, alveg eins og það er í dag. Það verður 

að biðja bændurnar um leyfi til að fá að skjóta gæsir, endur eða önnur dýr á þeirra landi 

(Tilskipun um veiði á Íslandi 1849). Samkvæmt fyrstu greininni þá voru það bara 

jarðeigendur sem áttu einhvern rétt á því að veiða dýr en því var breytt 1954 (Tilskipun 

um veiði á Íslandi, L. 63/1954). Það var svo ekki fyrr en 1925 sem sett voru upp lög um 

að bannað væri að skjóta seli nálægt þar sem kóparnir væru. Þetta voru fyrstu merkin 

um að öryggi selanna hafi verið að einhverju leyti í fyrirrúmi  En fram að því þá höfðu 

lögin meira snúist um réttindi mannanna miklu fremur en réttindi dýranna. Eins og til 

dæmis ef bóndi skaut önd á flugi yfir landi annars bónda hver átti þá öndina sá sem 

skaut eða sá sem átti landið? Svarið er sá sem á landið þar sem öndin dó á þá öndina 

líka (Tilskipun um veiði á Íslandi, 1849 nr 20 júní). 

Árið 1994 var lagt í ítarlegri lagabreytingu á dýravernd annarsvegar og svo lög 

um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum hins vegar. Lögin 

um dýravernd voru samin 16 mars árið 1994. Þau tóku gildi 1 júlí 1994. Eftir það 

breyttust þau með reglulegu millibili samt leið ekki lengri tími en tvö til þrjú ár á milli 

breytinga síðasta breytingin á lögunum fór fram árið 2011 og tóku þau gildi seinna það 

sama ár, lögin urðu strangari og ítarlegri. Það var meira farið að huga að velferð 

dýranna fremur en réttindi mannanna eingöngu (Lög um dýravernd, 1994 nr 15 16 

mars).  

 

Kafli 6.1 

Umræðan um dýraverndunarlögin 

13 október árið 2011 þá var tekið fyrir á Alþingi dýravernd á Íslandi. Allt í allt þá voru 

það 11 þingmenn sem ræddu þessi mál í ræðustólnum og þó svo að umræðan hafi ekki 

verið nema rétt um 35 mínútur þá voru allir þingmenn sammála því að það þyrfti að 

breyta dýraverndunarlögunum eins og þau voru. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir kom með 

margar spurningar til fyrrverandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra Jóns 

Bjarnasonar um dýravernd og jafnframt kom hún með umræðu um breytingu á lögunum 

um dýravernd, en það var hennar mál að ekki hefði verið mikil umræða um dýravernd 

nema þá kannski umfjallanir sem hafa birst í fréttum og er það þá oftar en ekki varðandi 
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slæma eða illa meðferð á dýrum. Eins og Guðfríður Lilja bendir á þá var engin 

heildstæð löggjöf um velferð dýra til og var þörf á að bæta úr því. Sömuleiðis var 

umhirða um dýrin hjá ráðuneytum og stofnunum óskýr og á margan hátt hægt að sneiða 

framhjá lögunum án þess að brjóta þau. Úrræðin eru af skornum skammti til bregðast 

við þegar brotið er á vissum dýraverndunarlögum. Guðfríði Lilju finnst það vera 

meginskylda fyrir dýrahaldi og þá ekki síst til að tryggja velferð dýranna. Guðfríður 

lýkur máli sínu á að spyrja ráðherra um hvaða úrbætur ættu að vera fyrir hendi í 

sambandi við eins og til dæmis dýralækna og aðra heilbrigðisþjónustu er snúa að 

dýrum. Eins og staðan var árið 2011 fyrir breytingu nýju laganna þá höfðu ekki allir 

bændur gott aðgengi að dýralæknaþjónustu sem ættu að hafa rétt á því. Guðfríður spyr 

ráðherra um verksmiðjubúskap sem hún segir að sé með öllu óviðunandi og siðlaus í 

sinni nöturlegustu mynd. Verksmiðjubúskapur ætti ekki að viðgangast vegna illrar 

meðferðar á dýrum en hún er samt lögleg kemst Guðfríður svo að orði. Guðfríður spyr 

svo hvort að maður viji fá ódýra matvöru þar sem dýrin hafa þurft að þola illa meðferð 

og þjáningar allt frá fæðingu og fram á dauðastund eða vill maður fá matvöru þar sem 

dýrin hafi fengið alla þá alúð og nærgætni sem þau eiga skilið fá. Mengunin spilar líka 

stórt inn í þar sem margt fólk hugsar um það í dag bæði hvernig aðbúnaður dýra sé og 

hversu mikil mengun kemur frá starfseminni eins og til dæmis verksmiðjubúskapnum 

(Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2011). Eins og staðan er hinsvegar í dag þá eru bara 

ekkert allir sem hafa efni á því að kaupa kjötvörurnar sem eru með betra gæðamerki.  

Fyrrverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason var sammála 

Guðfríði að því leytinu til að það væri þörf á að taka þetta mál upp. Jón talar að mörgu 

leyti um skýrsluna sem nefndin gerði og kemur með marga punkta upp úr henni hvað 

hún lagði til að yrði gert í sambandi við dýraverndunarlögin. Má meðal annars nefna að  

Jón segir að það sé skylda mannanna að sjá til þess að dýrin njóti þeirra réttinda sem 

þau eiga rétt á þar sem dýrin geti ekki tjáð sig til þesss að berjast fyrir sínum eigin rétti. 

Jón segir jafnframt að það skipti ekki máli hvort að maður sé bóndi eða 

gæludýraeigandi, það sé frumskylda að aðbúnaðar sé gætt varðandi dýrin. Jón lítur til 

þess að þegar maður sé bóndi þá verði maður að passa upp á að húsdýrin séu að fá þá 

umhirðu sem þau eiga skilið, alveg frá getnaði og til dauðadags. Jón segir að það sem 

hafi valdið töfum á því að fylgja eftir eftirliti á velferð dýra sé vegna þess að tvö 

embætti sáu um dýraverndunarlögin. Annars vegar dýraverndunarlögin sem 

umhverfisráðuneytið sá um og hins vegar lögin um búfjárhald sem landbúnaðar- og 

sjávarútvegsráðuneytið sá um. Jón tekur fram að það sé nefnd sem hafi verið sett saman 
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til að skoða þau lög sem voru þá í gangi og koma með tillögur um breytingar og 

úrbætur. Jón segir frá því að þessi nefnd leggi til þess að landbúnaðar- og 

sjávarútvegsráðuneytið sjái um dýraverndunarlögin og sérfræðingar matvælastofnunar 

sjái um eftirlit með þeim lögum (Jón Bjarnason 2011). 

Þeir þingmenn og konur sem á eftir komu í ræðupúltið voru meðal annars Einar 

K Guðfinnsson, Ólína Þorvarðardóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson Birgitta Jónsdóttir, Jón 

Gunnarsson, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson og Margrét 

Tryggvadóttir öll voru þau sammála um að þörf væri á endurskoðun 

dýraverndunarlaganna. Voru þau jafnframt öll sammála því að flestir dýraeigendur vilji 

umgangast dýrin sín af virðingu þó að einn og einn geri það ekki hvort heldur sem er af 

ásetningi eða ekki. Sigurður Ingi hafði það á orði að með aukinni fjölgun dýraeigenda 

þá fjölgi jafnframt þeim sem litla sem enga þekkingu sem þarf til að eiga dýrin og þá 

skiptir ekki máli hvort það eru kettir eða hestar sem maður á. Sigurður Ingi tók það 

jafnframt fram að þegar verið væri að gera kröfur um lækkandi matarverð þá gengi það 

gegn öryggi og réttinda dýranna. Sigurður Ingi vildi jafnframt láta færa ábyrgðina meira 

á hendur dýraeigendanna frekar en sveitafélögin og aðra einkaaðila. Sigurður minnist 

líka á það í ræðu sinni að Íslendingar þekki ekki iðnaðarframleiðslu sem slíkrar eins og 

þeirrar sem sést hefur í sjónvarpinu. En þegar verið er að gera meiri kröfur um lægra 

matarverð og vöruverð þá gengur það gegn öryggi dýranna og getur kostað meiri 

þjáningu fyrir dýrin en ella. Með þessum kröfum þá er líka meiri hætta á að 

iðnaðarframleiðslan sem slík fari að fyrirfinnast hér á Íslandi (Sigurður Ingi Jóhannsson 

2011). Birgitta Jónsdóttir vildi  fá að vita hvers vegna það væri látið viðgangast að 

dýralæknar séu þeir einu sem megi gelda svín en samt væru það starfsmenn svínabúa 

sem sæju yfirleitt um að gelda svínin og þó svo að þetta sé nú lögbrot þá er ekkert gert í 

málinu. Birgitta leitaði jafnframt eftir svörum við því hvort að það yrðu sett lög í 

sambandi við dýraslátrun til þess að dýrin þyrftu ekki að þjást að óþörfu. Birgitta hélt 

áfram með spurningarnar og spurði hvað yrði gert í sambandi við gæludýraeigendur 

hvort að þeir megi eiga endalaust af þeim. Allir þingmennirnir tala um að bæta eigi 

lögin og ekki síst þá hvað varðar dýr sem eru í þjónustu mannanna. Þá er aðallega verið 

að tala um að bæta aðstöðu húsdýranna, bæði hvað viðvíkur á bóndabænum og svo líka 

í sláturhúsinu. Flestir þingmennirnir virðast hugsa meira um hús- og gæludýrin frekar en 

að hugsa um villtu dýrin, sem hlýtur þá að þýða að annaðhvort finnist þeim ekki þörf á 

því eða þá að þeir líti svo á að villtu dýrin eigi sig sjálf (Birgitta Jónsdóttir 2011). Jón 

Gunnarsson talar um veiðar á villtum dýrum og þá sérstaklega hvölunum og gagnrýnir 
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hann þá veiðar á kameldýrum hjá Áströlum, en Ástralarnir hafa gagnrýnt hvalveiðar 

lengi vegna þess að þeim finnst skipin sem notuð eru við veiðarnar óhentugar vegna 

þess að þau eru svo völt og drápsaðferðirnar ekki beint mannúðlegar. Segir Jón 

Gunnarsson að á meðan Ástralarnir gagnrýni hvalveiðar þá drepi þeir kameldýrin úr 

þyrlum og segir Jón Gunnarsson þetta vera tvöfalt siðgæði og Íslendingar verði að hafa 

það í huga þegar kemur að löggjöf um dýravernd (Jón Gunnarsson 2011).  

Gunnar Bragi Sveinsson talar um það að hann vilji láta loka á allan 

dýrainnflutning til Íslands. Vill hann aðallega gera þetta til að varna því að 

smitsjúkdómar komi hingað eins gerst hefur. Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins 

sagði að hættulegir smitsjúkdómar í dýrum hefðu ekki komið til Íslands í hartnær 50 ár. 

Segir Gunnar Bragi að það að flytja inn dýr geti komið með hættulega smitsjúkdóma og 

þetta geti gengið á heilbrigði velferð dýra. Þess vegna vill Gunnar Bragi láta loka á allan 

innflutning dýra (Gunnar Bragi Sveinsson 2011). 

Margrét Tryggvadóttir var síðust til að taka til máls áður en Guðfríður Lilja og 

Jón Bjarnason kæmu til að svara spurningum sem upp höfðu komið. Margrét sagði að 

hún vildi sjá breytingar á hundaræktunum sem væru á Íslandi þar sem farið væri með 

hunda eins og hluti. Sem hvolpar fengju þeir litla sem enga snertingu frá mönnunum, 

sem er nauðsynlegt ef þeir eiga að vera góðir heimilishundar seinna meir. 

Hundaræktunin sem Margrét talar um er eins og verksmiðja þar sem hundarnir hírast í 

pínulitlum búrum og lifa hundarnir við hörmulegar aðstæður sem er ekki bjóðandi 

nokkrum manni. Þessar verksmiðjur bjóða líka sjúkdómunum heim þar sem 

þrifnaðurinn er ekki upp á sitt besta. Hundarnir verða stressaðir og hræddir sem getur 

beinlínis verið hættulegt þegar þeir verða eldri. Margrét talaði líka um að á Íslandi væru 

tegundir dýra sem þyrftu sæðingu og gangast svo undir keisaraskurð þar sem þau séu 

komin svo langt frá því sem náttúrlegt ætti að vera (Margrét Tryggvadóttir 2011). 

Guðfríður Lilja kemur svo í ræðupúltið þegar allir þingmennirnir hafa tekið til 

máls og lýsir ánægju sinni með því að svo margir þingmenn hafi fundist þörf á 

breytingu dýraverndunarlaganna. Vildi Guðfríður Lilja tryggja það að 

verksmiðjubúskapurinn sem var minnst á hér fyrr að hann fengi ekki að koma hingað til 

Íslands. Guðfríður lýkur svo máli sínu með því að segja að það sé ekki nóg að setja 

lögin það verði líka að framfylgja þeim og til þess þarf aukið mannafl og peninga 

(Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2011).  

Jón Bjarnason fyrrverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra var svo síðastur 

í ræðupúltið til að tala um þessi mál og svaraði hann þá spurningum sem brunnu á 
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þingmönnum. Jóni fannst það mikilvægt í sambandi við gæludýrahald að það væri nú 

þegar leyfisskylda eins og með ketti og hunda. Atvinnureksturinn með dýrin er 

sömuleiðis skylda til að vera með eftirlit með þeim. Jón lýkur svo máli sínu með því að 

láta vita nú þegar væri í smíðunum frumvarp til að taka á svínabúunum og að það væri 

ekki síður mikilvægt að hugsa vel um dýrin sem fara til slátrunar (Jón Bjarnason 2011). 

 

Kafli 6.2 

Mikilvægi laganna 

Lögin skipta ekki síður máli fyrir dýrin eins og fyrir manninn. Þó að hér áður fyrr hafi 

lögin að mestu snúist um réttindi mannanna þá eru þau í dag meira farin að snúast um 

velferð dýranna. Hvað það sé sem kemur dýrunum best. Allir þingmenn voru því 

sammála að dýravernd væri eitthvað sem þyrfti að laga og bæta. Allir þingmenn voru 

jafnframt sammála því að það ætti að hugsa vel um öll dýr, frá þeim smæstu til þeirra 

stærstu og að það skipti ekki síður máli að hugsa vel um þau dýr sem færu á sláturhús 

eins og þau dýr sem maður ætlar að eiga. 

 

7. Kafli  

Endurskoðun laganna 

Árið 2008 ákvað ráðuneytið að endurskoða dýraverndunarlögin í heild sinni og var þá 

sett saman sérstök nefnd sem átti að skoða lögin og koma með umbætur um það sem 

mátti betur fara. En ekki hafði verið gerð svona róttæk breyting síðan 1994. En eins og 

áður sagði þá var megin ástæðan fyrir breytingunum að gera heildstæðari útgáfu af 

lögunum og það var margt sem  betur mátti fara í sambandi við lögin. Með nýja 

frumvarpinu sem lagt var fyrir Alþingi á 140 löggjafarþingi árið 2011 – 2012 þá urðu 

greinarnar um velferð dýra alls 41. Árið 2009 á fundi tiltekinnar nefndar var lagt fram 

minnisblað frá Umhverfisstofnun að Matvælastofnun yrði falið að sjá um eftirlit um 

velferð dýra sem voru í umsjá manna auk þess sem þau áttu sjá um viðbrögð ef grunur 

lék á um illa meðferð á dýrum. Ákveðið var að skipa nýja nefnd sem átti að sjá um 

endurskoðun dýraverndunarlaganna. Í þeirri nefnd sátu þau Kristinn Hugason 

stjórnsýslufræðingur, sem var tilnefndur af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og 

var jafnframt formaður, Halldór Runólfsson yfidýralæknir, sem hafði verið tilnefndur af 

Matvælastofnun, Hjalti J. Guðmundsson sviðsstjóri, var tilnefndur af Umhverfisstofnun, 

Sif Traustadóttir dýralæknir, var tilnefnd af Dýralæknafélagi Íslands, Sigurborg 

Daðadóttir dýralæknir var tilnefnd af Dýraverndarráði og Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, 
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tilnefnd af umhverfisráðuneytinu. Af þeim sem voru tilnefnd í nýju nefndina þá var 

Halldór Runólfsson sá eini sem var ekki í fyrri nefndinni. Auk nefndarinnar þá voru 

ráðin Margrét B. Sigurðardóttir fagsviðsstjóri á Matvælastofnun, Kjartan Ingvarsson 

lögfræðingur hjá Umhverfissstofnun og Steinþór Arnarson lögfræðingur hjá 

Matvælastofnun. Steinþór átti líka að sjá um ýmis lögfræðileg atriði er varðaði frágang 

lagafrumvarpsins (Sjávarútvegsráðuneytið, 2011).  

 Aðalástæðan fyrir því að ákveðið var að ráðast í enduskoðun 

dýraverndunarlaganna var sú að einstök mál sem upp höfðu komið á undanförnum árum 

fengu ekki þann  árangur sem vænst hafði verið eftir. Mátti það meðal annars rekja til 

þess að þau lög sem um ræðir voru 15/1994 um dýravernd og 103/2002 um búfjárhald 

voru ekki nægjanleg og á vissum sviðum þá gáfu þau ákveðið svigrúm svo það var hægt 

að sveigja frá lögunum á vissum sviðum. Eins og lögin voru þá var skortur á úrræðum 

þegar brotið var á þeim og margt sem mátti laga í sambandi við þau. Úrræðin sem voru 

fyrir hendi varðandi búfjárhald voru bara þau að kæra til lögreglu og svo að taka dýrin 

af eigandanum. Kæran til lögreglu skilar oftar en ekki litlum árangri og tekur það 

lögregluna góðan tíma að fara yfir málið og þar sem skortur hefur verið á 

fangelsisplássum hér á Íslandi þá hlýtur að vera til einhver betri leið en þær sem fyrir 

eru. Það að fjarlægja dýr úr umsjá eigenda sinna hefur alltaf verið álitið neyðarúrræði og 

ekki gert nema það sé brýn nauðsyn á því. Dýrin þurfa að hafa liðið mikinn skort og illa 

hugsað um þau til þess að gripið sé til þessa ráðs. Til þess að þessi aðferð gangi upp 

þurfa Matvælastofnun, lögreglustjóri og sveitarfélag viðkomandi máls að vinna saman, 

en þessir aðilar hafa allir sínum skyldum að gegna. Úrræðin fyrir dýravernd eru lítið 

betri og þar sem Matvælastofnun sér um búfjárhald en Umhverfisstofnun sér um 

dýravernd þá geta þessi mál stundum stangast á og erfitt getur verið í sumum tilfellum 

að sjá hver á að sjá um hvað. Ákveðið var að Matvælastofnun á að sjá um að bæði 

lögunum búfjárhald og dýraverndina yrði framfylgt en Umhverfisstofnun heldur utan 

um lögin (Sjávarútvegsráðuneytið, 2011).   

 Nefndin athugaði hvernig málunum var hagað í nágrannaþjóðunum og líka var 

hugsað um um hvernig reglurnar voru í Evrópusambandinu. Aðallega var þó samt 

skoðað reglurnar hjá Norðmönnum og stuðst við þær. Jafnframt var lagt til þess að 

hætta að nota orðið dýravernd og byrja að nota orðið dýravelferð. Þar sem þessi 

málaflokkur á að snúast um velferð dýra og hag þeirra en dýravernd snýst meira um 

vernd dýra. Nefndinni þótti líka orðið dýravernd vera orðið úrelt og úr sér gengið en 

velferð dýra lýsir sér meira um hag dýranna og hvað sé þeim fyrir bestu. Velferð er 
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notað í dag í fleiri orðasamböndum heldur en bara varðandi dýrin. Orðið er líka farið að 

sjást í lögunum um dýravernd sem ná alveg aftur til ársins 1993. Tímarnir breytast og 

mennirnir með því þótti upplagt að breyta þessu hugtaki úr dýravernd yfir í dýravelferð 

(Sjávarútvegsráðuneytið, 2011).   

 Nefndin lagði til margar breytingar varðandi velferð dýra og eitt af þeim 

breytingum var að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið sjái um löggjöfina og 

Matvælastofnunin sjái um að lögunum um dýravelferð sé framfylgt, en mikil 

fagþekking um dýravelferðina verður að vera til staðar í stofnuninni. Matvælastofnun er 

jafnframt skylt að leita til ráðherra eða annarra fagráðgefandi aðila ef svo ber undir. 

Ráðlagt var að sveitafélögin þyrftu ekki lengur að sjá um störf búfjáreftirlitsmanna 

heldur myndi það fara til Matvælastofnunar. Stærsta breytingin varðandi þessi lög var 

sú að leggja niður núverandi Dýraverndarráð og í staðinn yrði stofnað sérstakt 

velferðarráð sem hefði aðsetur hjá Matvælastofnun og er þetta gert til að styrkja stöðu 

Matvælastofnunar, jafnframt að samhæfa og einfalda stjórnsýsluna. Með þessum 

ákvæðum þá á að auka velferð dýra og sjá til þess að dýrin fái betri umönnun. Má líka 

segja það að með þessum lögum þá er verið að viðurkenna það að dýrin eigi sínar 

tilfinningar alveg eins og mennirnir. Kettir og hundar finna til ef það er stigið á skottið á 

þeim alveg eins og mennirnir finna til ef það er stigið á fótinn á þeim. Dýrin verða líka 

svöng og þreytt alveg eins og mennirnir. Með nýju lögunum er þess krafist hvort sem 

um er að ræða húsdýr, gæludýr eða villt dýr að þau séu virt upp að vissu marki. Lög um 

veiðar á villtum dýrum verður núna að framfylgja. Ef á þeim er brotið þá getur það 

varðað sektum og ef lögin eru hunsuð ítrekað þá er það fangelsi. Leyfisskyldan verður 

aukin til þess að auðvelda eftirlit, en passað verður samt upp á það að hún sé ekki 

íþyngjandi eða þvingandi (Sjávarútvegsráðuneytið, 2011).  

 

Kafli 7.1 

Velferð dýra 

Lögin um dýravelferð er hægt að skoða á tvenna vegu. Annars vegar er það frumvarpið 

sem var samþykkt árið 2011. þingskjal 1185. Hinsvegar er svo hægt að skoða flokkana 

inn á althingi.is, en flokkunum þar hefur verið skipt upp og eru flokkarnir alls 29 talsins. 

Flokkarnir eru um allt frá veiði við Ísland, matvælaframleiðslu og útflutning hesta svo 

eitthvað sé nefnt. Lög um dýravernd tekur fyrir í heild sinni almennt séð allt er varðar 

uppihald á dýrum og er varðar heilbrigði þeirra. Lögin komu fyrst fram árið 1994. Lögin 

eiga að ná til allra dýra, en þau dýr sem eru í höndum mannanna eru samt aðalatriðið í 
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lögunum. Sérstaklega þar sem það eru til lög sem eru bara fyrir villt dýr á Íslandi 

(althingi.is, 2012 ).  

Nefndin tók fyrir lögin um velferð dýra í heild sinni. Þau tóku fyrir hverja grein 

fyrir sig. Í fyrstu greininni var tekið fram í byrjun á umræðunni um lögin að það væru 

tvö markmið sem stefnt væri að til að stuðla að velferð dýra, aðal markmiðið með 

lögunum væri að stuðla að því að dýrin séu laus við óþarfa sársauka, hungur, þorsta, 

meiðsli eða sjúkdóma. Seinna markmiðið er að sjá til þess að dýrin eigi að hafa 

möguleika á að sýna eins mikið af sínu eðlilega atferli og þau mögulega geta. Jafnframt 

er sagt frá því að dýrin eigi að hafa sinn sjálfstæða tilverurétt alveg óháð því hvort þau 

gagnist manninum eitthvað eða geti aukið fjárhag hans eitthvað. Innan 

Evrópusambandsins og margra annarra Evrópuríkja er það mikilvægur þáttur í því að 

viðurkenna að dýrin hafi sinn rétt á að lifa og að það sé í verkahring mannsins að sjá til 

þess að þau séu heilbrigð, en það hefur sitt að segja þegar kemur að 

matvælaframleiðslunni og að vinna úr þeim afurðum sem koma frá dýrunum eins og til 

dæmis mjólkinni. Stefnt er að því að það eigi að fylgja „frelsunum fimm“ en þau fela í 

sér, að dýrin þurfa ekki að þola hungur eða þorsta, þurfi ekki að þola mikinn sársauka, 

ekki óþarfa álag eða hræðslu, laus við alla sjúkdóma og að þau geti sýnt sitt sanna eðli 

eins mikið og hægt er að leyfa þeim. Hins vegar var mönnum það ljóst þegar þessi frelsi 

voru gerð að ekki er hægt að ganga til fulls með frelsin fimm. Gæti til dæmis orðið 

frekar erfitt að leyfa minki að hegða sér eins og hann gerir í náttúrunni í minkabúum 

(Sjávarútvegsráðuneytið 2011). 

 

Kafli 7.2 

Réttindi villtra dýra 

Þó að réttindi villtra dýra eigi líka part í lögunum um dýravernd þá eiga villtu dýrin líka 

sín lög um dýravelferð alveg eins og heimilisdýrin okkar. Lögin snúast um friðun, 

verndun, veiðar, föngun og allt annað sem hugsanlega getur náð til villtra dýra (Lög um 

vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum 164/2002). Samkvæmt annarri 

grein laganna þá eiga lögin að ná til allra hryggdýra, ýmissa sjávardýra eins og 

tífætlukrabba og smokkfiska og svo býflugna. Hryggdýrin teljast meðal annars vera öll 

spendýr, fuglar, fiskar, skriðdýr og froskdýr (sjávarútvegsráðuneytið 2011). Býflugurnar 

eru einu skordýrin sem hafa einhverskonar vernd  en það eru aðallega býflugur sem 

notaðar eru til framleiðslu, önnur skordýr ná ekki að falla í þennan flokk. Einu 

spendýrin sem ekki ná í þennan flokk eru hvalir og selir en þessi dýr eru með heilan 
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lagaflokk út af fyrir sig (Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum 

2002). Aðal takmarkið með frumvarpinu er að tryggja sem fjölbreyttasta náttúru og að 

koma upp skipulagi er varða veiði á dýrunum eins og til dæmis með rjúpuna og 

hreindýrin. Það hefur nú alltaf verið heilmikil umræða um rjúpnaveiðarnar fyrir hver jól 

en flestir rjúpnaveiðmenn hafa verið frekar ósáttir hversu stutt veiðitímabilið stendur 

yfir og hversu lítið megi skjóta af rjúpu (Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum 

fuglum og spendýrum 1994 nr 64 19 maí).  

Í þriðju grein frumvarpsins er tekið fyrir hálfvillt dýr, sem er nýtt hugtak en það eru dýr 

sem áður voru í umsjá manna en var svo sleppt út í náttúruna einhverra hluta vegna. Það 

hefur verið mikið um það í gegnum árin að fólk sé að sleppa kanínunum sínum út í 

náttúruna. Á Akureyri er þeim sleppt í Kjarnaskóg þar sem þær lifa góðu lífi og hafa 

verið duglegar við að fjölga sér í gegnum árin. Það sem verra er, er að fólk er að henda 

út kettlingunum sínum og stundum í lokuðum plastpokum eða pappakössum og 

auðvitað eiga dýrin þá sér enga lífsbjörg sérstaklega ekki ef þetta eru kettlingar. 

Lögreglu er það skylt núna ef hún sér dýr í vanda villt eða ekki þá á að tilkynna það 

ráðherra ef um dýr í útrýmingarhættu er að ræða ef það er ekki villt dýr þá á að finna 

eigandann annars er það næsti dýralæknir sem er settur í málið (Sjávarútvegsráðuneytið, 

2011). 

 

Kafli 7.3 

Dýravelferð 

Dýravelferð skiptir miklu máli í dag og oftar en ekki blöskrar manni þegar maður sé dýr 

sem verður fyrir slæmri eða illri meðferð af einhverju tagi hvort heldur sem er af 

ásetningi eða ekki. Þegar maður verður var við sært eða látið dýr er sjáanlegt, þá er 

manni skylt að hlúa að dýrinu og kalla til yfirvöld ef eigandi dýrsins er hvergi 

sjáanlegur eða ekki vitað hver eigandinn er. Ef um villt eða hálfvillt dýr er að ræða þá er 

það manni skylda að hjálpa dýrinu og tilkynna það til yfirvalda. Gert er ráð fyrir að 

viðkomandi sveitarfélag beri upp kostnaðinn sem til að borga fyrir aðhlynningu dýrsins. 

Ef um dýr í útrýmingarhættu er að ræða þá fellur sá kostnaður á hendur 

umhverfisráðherra. Gefin er ákveðin heimild til neyðaraflífunar ef það er útséð að 

kostnaður að aðhlynningu dýrsins sé of mikill (Sjávarútvegsráðuneytið 2011).  

 Ef maður verður vitni að slæmri eða illri meðferð gagnvart dýrum þá er manni 

skylt að tilkynna það til Matvælastofnunar. Matvælastofnun er það þá skylt að fylgja 

þeim tilkynningum eftir og kanna þessar aðstæður hvort rétt sé. Það sem er hins vegar 
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nýtt í sambandi við þessi lög er að núna hægt að bjóða upp á nafnleynd, en það hefur 

orðið fólki til trafala að ef um fjölskyldu- eða vinatengsl. En fólk hikar meira ef um 

þessi tengsl er að ræða, þá er það Matvælastofnun sér svo um að koma því áleiðis til 

ráðherra, en það þarf að gerast innan tveggja vikna frá því tilkynningin barst.  Jafnframt 

þá er það núna bannað að einstaklingur yngri en 16 ára beri ábyrgð á dýri heldur verður 

annar eldri einstaklingur að vera með og sem ber þá aðalábyrgð á velferð dýrsins. 

Aðalástæðan fyrir þessu er sú að ekki eru öll börn tilbúin til að takast á við þá ábyrgð að 

hugsa um dýr. Gæti verið frekar erfitt fyrir 12 ára gamall barn að fara út að ganga með 

hund sem væri kannski 50 kg og sterkara en barnið, þannig að hugsunin á bak við þetta 

er ekki síður til að hugsa um velferð barnsins eins og að hugsa um dýrið 

(Sjávarútvegsráðuneytið 2011).  

Samkvæmt 12 gr í dýraverndunarlögunum þá þarf leyfi frá umhverfisstofnun til 

að fá að halda dýr vegna ræktunar, verslunar, þjálfunar, geymslu og ef maður ætlar að 

leigja dýr í atvinnuskyni sem ekki er hægt að flokka sem búfjárhald. Einnig þarf leyfi 

frá Umhverfisstofnun ef maður ætlar að stofna dýragarð, verða einhversskonar 

dýrasýningar já eða dýrahappdrætti. Ef maður ætlar að hafa í dýragarðinum villt dýr þá 

þarf líka leyfi frá ráðherra til þess að fá að fanga dýrið (Lög um dýravernd L 126/2011). 

Hins vegar er það nýtt að núna að hluta til er manni skylt að sækja um leyfi til dýrahalds 

vegna áhuga þegar maður er komin upp fyrir ákveðin fjölda dýra sem maður heldur á 

heimili sínu. Að baki þessu liggur að passa upp á það að einstaklingur sem er ekki í 

stakk búinn til að hugsa um nema ákveðin fjölda dýra fari ekki upp fyrir þá tölu. Ef það 

kemur fyrir þá er meiri hætta á að dýrinu sé sýnd sú vanvirðing eða vanræksla að vera 

illa hugsað um það eins og til dæmis með of litlu húsnæði eða vanfóðrun. Leyfin er 

hægt að sækja um hjá Matvælastofnun sem sér um að samþykkja eða neita leyfinu 

(Sjávarútvegsráðuneytið 2011). En þó að maður afli sér allrar þeirrar þekkingar sem 

þarf til að halda dýrið þá er það ekki nóg það þarf líka að afla sér þekkingar er varðar 

velferð dýrsins. En það getur margt annað spilað inn í til að það vanti eins og til dæmis 

andleg eða líkamleg fötlun viðkomandi og getur þá komið upp sú staða að það þarf að 

taka dýrið úr vörslu einstaklingsins og það getur kostað mikla sálarangist fyrir 

einstaklinginn og jafnvel dýrið líka. Sérstaklega ef einstaklingurinn hefur bundist dýrinu 

miklum tilfinningaböndum en það er ekki alltaf nóg að þykja vænt um dýrið þó að það 

segi mikið að þykja vænt um það (Sjávarútvegsráðuneytið 2011). Tilfinningaböndin 

skipta ekki síður máli en peningaútgjöldin sem þarf kannski að borga, ef maður tekur 

sem dæmi kostnað af því að halda kött á Akureyri er kannski ekki mjög ódýrt. 
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Ársgjaldið er 9000 kr og svo þarf að ormahreinsa hann, kaupa handa honum mat og 

kattarsand. Ef kisa verður veik eða lendir í slysi þá þarf að borga dýralækninum, en það 

hefur hins vegar sýnt sig í kreppunni að fólk er meira en lítið tilbúið til að hjálpa öðrum 

ef svo ber undir, jafnvel þó manneskjan sé bláókunnug. Viljinn til að hugsa um 

gæludýrið sitt er ekki síður mikilvægur, vanræksla til að hugsa um dýr virðist ágerast 

með kreppunni varla líður sú vika núna að maður sjái ekki fréttir í blöðum, netinu eða 

sjónvarpi af fólki sem hafði skilið dýrið eftir einhversstaðar úti til þess eins að deyja. 

Einfaldlega vegna þess að þau áttu ekki pening eða tímdu því ekki að borga fyrir 

svæfinguna. Fólk fær sér gæludýr og gerir sér svo ekki grein fyrir því hvað það þarf til 

að halda dýrið („Samþykkt um kattahald“, 2011).  

Kettir virðast vera í meirihluta í þessum hópi sem er mjög skrítið sérstaklega í 

ljósi þess að núna er til Kattholt í Reykjavík sem tekur ketti sem vantar heimili og á 

Akureyri er stúlka sem heitir Ragnheiður Gunnarsdóttir. Ragnheiður tekur að sér ketti í 

fóstur í sama tilgangi og nefnist það Kisukot. Hún segist líka vera tilbúin til að passa 

kisur fyrir fólk sem skreppur í ferðalög. Ragnheiður tekur að sér kisur sem ráfa um 

Akureyri á vergangi og reynir að finna þeim heimili eða lætur svæfa þá ef ekkert annað 

úrræði gengur. Ef svo vill til að kisurnar fái heimili þá eru þær geltar áður en þær fara á 

heimilið og þetta gerir hún án allrar aðstoðar frá bænum. Fólk hefur líka getað leitað til 

hennar ef það hefur týnt sinni kisu eða þarf að losna við kisuna sína af einhverjum 

ástæðum þá hjálpar hún þeim að finna nýtt heimili handa kisu. 

 Sú manneskja sem hefur verið dæmd ítrekað fyrir brot á dýraverndunarlögum 

má ekki lengur fá dýr til vörslu. Það er bannað að gefa dýr ef vitað er að sá einstaklingur 

er ekki í stakk búin til að hugsa um dýrið á einn eða annan hátt, en það hefur verið 

mikið um það á undanförnum árum að fólk hefur verið að gefa hæsnfugla eða svín sem 

tækifærisgjafir án þess að manneskjan hafi endilega þá aðstöðu  sem til þarf til að hugsa 

um dýrið. Jafnframt er það orðin skylda fólks hvort heldur sem er um að ræða bændur 

eða ekki, ef þú átt dýr þá verðuru að hugsa um dýrið að minnsta kosti einu sinni á dag. 

Er þetta sérstaklega gert með það í huga að sjá til þess að hugsað sé um dýr sem eru á 

eyðijörðum. Það virðist líka hafa færst í aukana að bændur eru farnir að halda sumhver 

dýrin sín inni allt árið. En eins og lögin kveða á um þá er lágmarkstími sem dýrin verða 

að vera úti á hverju ári og er þetta gert til þess að dýrin nái að viðhalda sem eðlilegasta 

eðli, til dæmis að naut fái tækifæri til að hegða sér eins og naut þegar út í náttúruna er 

komið  (Sjávarútvegsráðuneytið 2011).  
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14 grein frumvarpsins er eitt af lögunum sem er að mestu leyti nýtt á nálinni. 

Hún skiptist niður í sjö liði og fjallar hún um svokallað sérstakt bann gagnvart dýrum 

þar sem þeim hefur verið sýnd ófyrileit hegðun sem gæti talist ónáttúruleg. Það er sem 

sagt bannað að sýna dýrum á einn eða annan hátt þá hegðun eins og hefur verið fjallað 

hérna um í ritgerðinni. Eins og til dæmis að meiða dýrin, etja dýrum gegn hverju öðru í 

keppnum, þvinga dýrin til að borða eitthvað sem þau vilja ekki eða eiga við þau 

samræði. Jafnframt er það ekki leyfilegt að skilja dýr eftir án þess að geti náð sér í fóður 

eða vatn (Sjávarútvegsráðuneytið, 2011). Samkvæmt 19 grein frumvarpsins þá er 

bannað að nota lifandi dýr í tilraunastarfsemi og þá skiptir ekki máli hvort það er til 

kennslu eða ekki. Það er bara Matvælastofnun sem getur gefið undanþágu frá þessum 

lögum, en því fylgir að það verður að vera undir ströngu eftirliti. Dýrið má ekki þurfa 

þola óþarfa þjáningar eða hræðslu við tilraunirnar og það er bannað að vera með 

tilraunastarfsemi á lifandi dýrum er kemur að snyrtivörum. Matvælastofnunin á að sjá til 

þess að einungis þeir sem eru menntaðir og með sérþjálfun sem geta séð um þessa 

tilraunastarfsemi (frumvarp til laga, 2011 - 2012). Þeir einstaklingar sem verða 

sakfelldir fyrir eitthvað af þessum greinum geta annaðhvort fengið sekt eða fangelsi allt 

upp í eitt ár en ef einstaklingur er síendurtekið að brjóta af sér getur varðað fangelsi allt 

upp í tvö ár (Frumvarp til laga um velferð dýra, 2011 – 2012).  

   

Kafli 7.4 

Búfjárlögin 

Búfjárlögin komu fyrst fram árið 2005 og snerust lögin aðallega um það að tryggja gott 

líf fyrir búfénaðinn á meðan búfénaðurinn er í haldi mannanna. Samkvæmt lögum þá á 

sveitastjórnin að halda skrá yfir alla sem eru með búfé og á hverju ári verður að uppfæra 

þessa skrá og ef um hjón er að ræða þá verður að skrá þau bæði sem eigendur dýranna. 

Samkvæmt sjöundu grein laganna þá er búfjáreigendum skylt að halda graðpeningi í 

vörslu meira og minna allt árið. Eins og til dæmis með nautin þá verða þau að vera í 

vörslu allt árið frá sex mánaða aldri, hrútar og hafrar verða að vera í vörslu frá 1. 

Nóvember til 1. maí og graðhestarnir verða að vera í vörslu frá 10 mánaða aldri allt árið. 

Varslan felur í sér að þessi dýr verða að vera í rammgirtri girðingu og hafa aðgang að fá 

að vera innanhúss líka í slæmum veðrum. Ef brotið er á þessum lögum síendurtekið þá 

er dýrunum annaðhvort slátrað eða seld í nauðungarsölu. Þau dýr sem eru úti eiga að 

hafa aðgang að skjóli fyrir veðrum og frjálsan aðgang að fóðri, eigendur dýranna verða 
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að vitja dýranna minnst daglega og er þetta gert til að sjá til þess að dýrin þurfi ekki að 

líða neinn skort af neinu tagi (Búfjárlögin, 2002 nr. 103 15 maí). 

 

Kafli 7.5 

Dýrainnflutningur 

Eins og áður sagði þá var það Gunnar Bragi Sveinsson alþingismaður sem vildi láta loka 

fyrir allan innflutning á dýrum til Íslands aðallega vegna sjúkdómahættunnar (Gunnar 

Bragi Sveinsson 2011). Samkvæmt 18 grein frumvarpsins þá er það nú bannað að 

stunda ræktun á dýrum sem geta augljóslega ekki átt afkvæmi sín á eðlilegan hátt. 

Þannig að þau eigi afkvæmi sín með keisaraskurðum ítrekað og afkvæmin verði óeðlileg 

í útliti eins og til dæmis með óeðlilega stór höfuð stærð miðað við búkinn þá telst sú 

æxlun óheimil. Þetta eru einu lögin í nýja frumvarpinu sem eitthvað er hægt að tengja 

við innflutning á dýrum. (Sjávarútvegsráðuneytið, 2011).   

Innflutningur á dýrum helst að mestu óbreyttu eins og áður. Innflutningur á 

dýrum er bannaður á Íslandi en landbúnaðarráðherra getur veitt ákveðna heimild fyrir 

innflutning á dýri ef ákveðnum reglum er fylgt strangt eftir. Samkvæmt lögunum þá er 

bannað að flytja inn dýr þá skiptir ekki máli hvort þau séu villt eða ekki. 

Innflutningsbannið nær samt sem áður ekki til krabbadýra, fiska eða lindýra sem koma 

frá öðrum eldisstöðum. Með meðmælum frá yfirdýralækni þá getur ráðherra vikið frá 

banninu og leyft innflutning á dýri eða dýrum, en það verður að fara eftir ströngum 

fyrirmælum eins og áður sagði. Þau dýr sem hafa verið flutt inn án heimildar verður 

lógað og þeim eytt til þess að skapa enga hættu. Eggjum, sæðum eða fósturvísum skal 

eytt af sömu ástæðu og sömuleiðis dýr sem notuð hafa verið sem fósturmæður og einnig 

þeim afkvæmum sem kunna að hafa fæðst af völdum innflutningsins (Lög um 

innflutning dýra 1990 nr 54 16. Maí) 

 Yfirdýralæknirinn getur veitt undanþágu frá fyrstu málsgrein annarrar 

greinar til að leyfa flutning á gæludýrum. Eigandi dýrsins þarf að leggja fram 

upplýsingar um heilbrigði dýrsins og heilbrigðis- upprunavottorð sem eiga að staðfesta 

þær bólusetningar sem dýrið þarf til að koma til Íslands. Ef ástæða þykir þá má krefjast 

skapgerðarmats á hundunum. Enginn undanþága er hinsvegar leyfð á hundum sem eru 

blendingar af úlfum, eða þeim dýrum sem geta verið hættuleg. Öll dýr og fósturvísar 

sem eru flutt inn til Íslands skulu vera einangruð á sóttvarnarstöð eins lengi og 

Matvælastofnun telur vera þörf fyrir. Dýrin eiga jafnframt að vera undir stöðugu eftirliti 

sóttvarnardýralæknis. Eldisdýr eru undanskilin frá þessari reglu. Ef ráðherra telur það í 
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lagi þá má hann flytja inn loðdýr, sem eru í búrum og frjógvuð alifuglaegg frá 

kynbótabúum svo eitthvað sé nefnt. Þegar lögin eru brotin þá getur það varðað fangelsi 

eða sekt (Lög um innflutning dýra 1990 nr 54 16. Maí). 

 

Kafli 7.6 

Tilraunastöðin að Keldum 

Vegna þess hve Ísland er smátt þá er frekar erfitt að stunda ólöglegar tilraunir á dýrum. 

Lögin um tilraunir á dýrum eru jafnframt mjög ströng og mega þau bara fara fram í 

þágu vísindanna og það útséð að ekki sé talið fullnægjanlegt að gera tilraunirnar á 

látnum dýrum. Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði er stödd að Keldum og tengist 

hún jafnframt læknadeild og hefur sérstaka stjórn og fjárhagurinn er sjálfstæður. Allur 

kostnaður af stöðinn kemur úr ríkissjóði og einnig sértekjum sem stöðinni er heimilt að 

hafa. Meginhlutverk stofnunarinnar er meðal annars að vera með rannsóknir á líf- og 

læknisfræði dýra og manna. Stöðin sér jafnframt um að þróa, framleiða eða flytja inn 

bóluefni og lyf sem séu ætluð fyrir búfé og önnur dýr. Dýralæknar geta jafnframt fengið 

endurmenntun í stöðinni ef aðstæður leyfa. Tilraunastöðin er með stjórnaráð sem er 

skipað af háskólaráðinu og situr þetta ráð í fjögur ár í einu. Stjórnaráðið hefur meðal 

annars þau hlutverk að sjá til þess að stofnunin hafi einhverja stefnu sem er tekin í 

samráði við forstöðumann og sérfræðinga stofnunarinnar. Bera ábyrgð á reikningum 

stöðvarinnar ásamt því að sjá til þess að samþykkja starfs- og fjárhagsáætlanir og þau 

fjalla árlega um skýrslu forstöðumannsins. Forstöðumaðurinn er prófessor við Háskóla 

Íslands, ásamt því að hann verður að hafa lokið háskólaprófi í læknisfræði dýra eða 

manna. Hans aðalhlutverk er að vera andlit stofnunarinnar út á við og hann á að fylgjast 

með rekstri og fjárhag stofnunarinnar og þarf jafnframt að skila inn árlegri skýrslu um 

þessi mál. Lögin um þessi mál skal endurskoða á fimm ára fresti frá því að þau tóku 

gildi (Lög um Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum 1990 nr 67 11 

maí).  

  

Kafli 7.7 

Lögin, í þágu manna eða dýra? 

Eins segir hérna framar í ritgerðinni þá voru lögin um dýrin fyrst til að byrja með meira 

í þágu manna heldur en dýranna. Lögin snerust fyrst og fremst um veiði á dýrum, 

fremur en hvernig eða hvaða dýr mátti halda. Í dag snúast lögin um veita þeim dýrum 

ákveðin réttindi sem eru í haldi manna. Þau dýr sem eru villt má sumhver veiða í 
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ákveðinn hluta af árinu og kallast það veiðitímabil. Þau dýr sem eru notuð í tilraunir eru 

höfð undir ströngu eftirliti til þess að þjáningarnar séu sem minnstar og á íslandi er 

bannað að stunda tilraunir á dýrum í þágu snyrtivara. Lögin eru um dýravelferð og taka 

mið af því að hugsa vel um dýrin, en á heildina litið þá eru lögin í þágu mannanna. 

Velferð dýranna snýst um að hugsa vel um dýrin til þess að mennirnir geti fengið að 

njóta þess besta frá dýrunum. Eins og til dæmis kattanna að, hugsa vel um kisurnar og í 

staðinn fær maður félagsskapinn frá þeim og ef maður á kindur þá fær maður mikið af 

ull og gott kjöt ef hugsað er vel um þær. 
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Lokaorð  

Lögin taka það fram að dýrin eigi ekki að þurfa þjást að óþörfu, eins og með 

dýrapyntingar og tilraunir á dýrum sem er að sjálfsögðu bæði bannað. Það er hægt að 

vera hrifin af dýrum og borða samt kjötið af þeim. Kyssa og kjassa lömbin á vorin og 

svo um haustið er þetta sama lamb borðað með brúnni sósu, brúnuðum kartöflum og 

sultu. Það verður sjálfsagt seint hægt að segja að það sé ekki réttlætanlegt að senda 

dýrin ekki á sláturhús á haustin eftir að það er búið að vera úti allt sumarið og kom í 

heiminn til þess eins að deyja aftur nokkrum mánuðum síðar. Sumum finnst það í lagi 

að stoppa upp dýrin ef allt annað er tekið af dýrinu og notað. Það er í lagi að stoppa upp 

dýrin sérstaklega í ljósi þess til að varðveita söguna og útlit dýrsins.  

 Dýraverndunarlögin voru samin með réttindi mannanna í huga, svo þegar árin 

liðu þá fóru réttindin meira að snúast um velferð dýranna og hvað sé þeim fyrir bestu. Í 

lögunum er samt enn hægt að sjá að þau séu með réttindi mannanna í huga. Ef vel er 

hugsað um dýrið þá er það ávinningur mannanna. Dýrin voru sem sagt sköpuð með það 

í huga af Guði eða einhverjum öðrum til að þjóna manninum og vera honum innan 

handar hvort heldur sem er sem fæða eða félagi en ekki sjálfstæð vera, nema þá villt sé.  

 Auk þess að hafa lært um lögin í sambandi við velferð dýra þá er sjálfsvitundin 

um umhverfið meira og þá ekki bara umhverfið í kringum dýrin heldur allt umhverfið í 

heild sinni. Gagnrýnin á hvernig fólk hugsar um dýrin sín og umhverfið er meira og 

sterkara. Auk þess sem viljinn til að hugsa betur um umhverfið og sýna dýrunum betri 

virðingu er meiri.  
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http://www.ruv.is/pistlar/kristinn-r-olafsson/haenum-lidur-betur-egg-kosta-meira
http://www.althingi.is/raeda/140/rad20111013T152543.html
http://www.althingi.is/raeda/140/rad20111013T155257.html
http://www.visir.is/enginn-islendingur-verid-drepinn-af-isbjornum/article/2011988598200
http://www.visir.is/enginn-islendingur-verid-drepinn-af-isbjornum/article/2011988598200
http://www.visir.is/dyrin-i-husdyragardinum-fa-sumarleyfi/article/200994266574
http://www.althingi.is/raeda/140/rad20111013T154040.html
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Jón Hákon Halldórsson. (10 apríl 2012). Virðast ráðast á hvaða hund sem er. 

Vísir. Sótt 10 apríl 2012 af http://www.visir.is/virdast-radast-a-hvada-hunda-sem-

er/article/2012120419942 

Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. Nr 25 7 apríl með áorðnum  

breytingum 87/1995, 73/1996, 82/1998, 31/2001, 63/2003, 103/2003, 116/2003, 

76/2005, 167/2007, 88/2008, 143/2009 og 126/2011. Sótt 1 maí 2012 af 

http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1993025.html&leit

o=innflutning\0innflutninga\0innflutningana\0innflutninganna\0innflutningar\0innflutningarni

r\0innflutningi\0innflutninginn\0innflutninginum\0innflutnings\0innflutningsins\0innflutningu

m\0innflutningunum\0innflutningur\0innflutningurinn#word1 

Lög um dýravernd. Nr 15/1994 16 mars með áorðnum breytingum 73/1996, 

82/1998, 90/2002, 164/2002, 76/2005, 123/2005, 167/2007, 88/2008, 165/2008 og 

126/2011. Sótt 1 janúar 2012 af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994015.html  

Lög um innflutning dýra. Nr 54/1990 16 maí með áorðnum breytingum 40/1996, 

82/1998, 44/1999, 175/2000, 142/2001, 153/2002, 164/2002, 103/2003, 116/2003, 

76/2005, 128/2005, 141/2007, 167/2007, 118/2009 og 126/2011. Sótt 28 apríl af  

http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leit

o=innflutning\0innflutninga\0innflutningana\0innflutninganna\0innflutningar\0innflutningarni

r\0innflutningi\0innflutninginn\0innflutninginum\0innflutnings\0innflutningsins\0innflutningu

m\0innflutningunum\0innflutningur\0innflutningurinn\0d%FDr\0d%FDra\0d%FDran\0d%FDra

nna\0d%FDrar\0d%FDrara\0d%FDrari\0d%FDrast\0d%FDrasta\0d%FDrastan\0d%FDrastar\0d

%FDrasti\0d%FDrastir\0d%FDrastra\0d%FDrastrar\0d%FDrastri\0d%FDrasts\0d%FDrastur\0d

%FDri\0d%FDrin\0d%FDrinu\0d%FDrir\0d%FDri%F0\0d%FDrra\0d%FDrrar\0d%FDrri\0d%FDrs

\0d%FDrsins\0d%FDrt\0d%FDru\0d%FDrum\0d%FDrunum\0d%FDrust\0d%FDrustu\0d%FDrus

tum#word1 

Lög um Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Nr 67/1990 11 

maí með áorðnum breytingum 83/1997, 76/2005, 167/2007 og 126/2011. Sótt 28 apríl 

2012 af  

http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990067.html&leit

o=d%FDr\0d%FDra\0d%FDran\0d%FDranna\0d%FDrar\0d%FDrara\0d%FDrari\0d%FDrast\0d%

FDrasta\0d%FDrastan\0d%FDrastar\0d%FDrasti\0d%FDrastir\0d%FDrastra\0d%FDrastrar\0d%

FDrastri\0d%FDrasts\0d%FDrastur\0d%FDri\0d%FDrin\0d%FDrinu\0d%FDrir\0d%FDri%F0\0d

%FDrra\0d%FDrrar\0d%FDrri\0d%FDrs\0d%FDrsins\0d%FDrt\0d%FDru\0d%FDrum\0d%FDrun

um\0d%FDrust\0d%FDrustu\0d%FDrustum#word1 

http://www.visir.is/virdast-radast-a-hvada-hunda-sem-er/article/2012120419942
http://www.visir.is/virdast-radast-a-hvada-hunda-sem-er/article/2012120419942
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1993025.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1993025.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1993025.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1993025.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn#word1
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994015.html
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn/0d%FDr/0d%FDra/0d%FDran/0d%FDranna/0d%FDrar/0d%FDrara/0d%FDrari/0d%FDrast/0d%FDrasta/0d%FDrastan/0d%FDrastar/0d%FDrasti/0d%FDrastir/0d%FDrastra/0d%FDrastrar/0d%FDrastri/0d%FDrasts/0d%FDrastur/0d%FDri/0d%FDrin/0d%FDrinu/0d%FDrir/0d%FDri%F0/0d%FDrra/0d%FDrrar/0d%FDrri/0d%FDrs/0d%FDrsins/0d%FDrt/0d%FDru/0d%FDrum/0d%FDrunum/0d%FDrust/0d%FDrustu/0d%FDrustum#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn/0d%FDr/0d%FDra/0d%FDran/0d%FDranna/0d%FDrar/0d%FDrara/0d%FDrari/0d%FDrast/0d%FDrasta/0d%FDrastan/0d%FDrastar/0d%FDrasti/0d%FDrastir/0d%FDrastra/0d%FDrastrar/0d%FDrastri/0d%FDrasts/0d%FDrastur/0d%FDri/0d%FDrin/0d%FDrinu/0d%FDrir/0d%FDri%F0/0d%FDrra/0d%FDrrar/0d%FDrri/0d%FDrs/0d%FDrsins/0d%FDrt/0d%FDru/0d%FDrum/0d%FDrunum/0d%FDrust/0d%FDrustu/0d%FDrustum#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn/0d%FDr/0d%FDra/0d%FDran/0d%FDranna/0d%FDrar/0d%FDrara/0d%FDrari/0d%FDrast/0d%FDrasta/0d%FDrastan/0d%FDrastar/0d%FDrasti/0d%FDrastir/0d%FDrastra/0d%FDrastrar/0d%FDrastri/0d%FDrasts/0d%FDrastur/0d%FDri/0d%FDrin/0d%FDrinu/0d%FDrir/0d%FDri%F0/0d%FDrra/0d%FDrrar/0d%FDrri/0d%FDrs/0d%FDrsins/0d%FDrt/0d%FDru/0d%FDrum/0d%FDrunum/0d%FDrust/0d%FDrustu/0d%FDrustum#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn/0d%FDr/0d%FDra/0d%FDran/0d%FDranna/0d%FDrar/0d%FDrara/0d%FDrari/0d%FDrast/0d%FDrasta/0d%FDrastan/0d%FDrastar/0d%FDrasti/0d%FDrastir/0d%FDrastra/0d%FDrastrar/0d%FDrastri/0d%FDrasts/0d%FDrastur/0d%FDri/0d%FDrin/0d%FDrinu/0d%FDrir/0d%FDri%F0/0d%FDrra/0d%FDrrar/0d%FDrri/0d%FDrs/0d%FDrsins/0d%FDrt/0d%FDru/0d%FDrum/0d%FDrunum/0d%FDrust/0d%FDrustu/0d%FDrustum#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn/0d%FDr/0d%FDra/0d%FDran/0d%FDranna/0d%FDrar/0d%FDrara/0d%FDrari/0d%FDrast/0d%FDrasta/0d%FDrastan/0d%FDrastar/0d%FDrasti/0d%FDrastir/0d%FDrastra/0d%FDrastrar/0d%FDrastri/0d%FDrasts/0d%FDrastur/0d%FDri/0d%FDrin/0d%FDrinu/0d%FDrir/0d%FDri%F0/0d%FDrra/0d%FDrrar/0d%FDrri/0d%FDrs/0d%FDrsins/0d%FDrt/0d%FDru/0d%FDrum/0d%FDrunum/0d%FDrust/0d%FDrustu/0d%FDrustum#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn/0d%FDr/0d%FDra/0d%FDran/0d%FDranna/0d%FDrar/0d%FDrara/0d%FDrari/0d%FDrast/0d%FDrasta/0d%FDrastan/0d%FDrastar/0d%FDrasti/0d%FDrastir/0d%FDrastra/0d%FDrastrar/0d%FDrastri/0d%FDrasts/0d%FDrastur/0d%FDri/0d%FDrin/0d%FDrinu/0d%FDrir/0d%FDri%F0/0d%FDrra/0d%FDrrar/0d%FDrri/0d%FDrs/0d%FDrsins/0d%FDrt/0d%FDru/0d%FDrum/0d%FDrunum/0d%FDrust/0d%FDrustu/0d%FDrustum#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn/0d%FDr/0d%FDra/0d%FDran/0d%FDranna/0d%FDrar/0d%FDrara/0d%FDrari/0d%FDrast/0d%FDrasta/0d%FDrastan/0d%FDrastar/0d%FDrasti/0d%FDrastir/0d%FDrastra/0d%FDrastrar/0d%FDrastri/0d%FDrasts/0d%FDrastur/0d%FDri/0d%FDrin/0d%FDrinu/0d%FDrir/0d%FDri%F0/0d%FDrra/0d%FDrrar/0d%FDrri/0d%FDrs/0d%FDrsins/0d%FDrt/0d%FDru/0d%FDrum/0d%FDrunum/0d%FDrust/0d%FDrustu/0d%FDrustum#word1
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/140a/1990054.html&leito=innflutning/0innflutninga/0innflutningana/0innflutninganna/0innflutningar/0innflutningarnir/0innflutningi/0innflutninginn/0innflutninginum/0innflutnings/0innflutningsins/0innflutningum/0innflutningunum/0innflutningur/0innflutningurinn/0d%FDr/0d%FDra/0d%FDran/0d%FDranna/0d%FDrar/0d%FDrara/0d%FDrari/0d%FDrast/0d%FDrasta/0d%FDrastan/0d%FDrastar/0d%FDrasti/0d%FDrastir/0d%FDrastra/0d%FDrastrar/0d%FDrastri/0d%FDrasts/0d%FDrastur/0d%FDri/0d%FDrin/0d%FDrinu/0d%FDrir/0d%FDri%F0/0d%FDrra/0d%FDrrar/0d%FDrri/0d%FDrs/0d%FDrsins/0d%FDrt/0d%FDru/0d%FDrum/0d%FDrunum/0d%FDrust/0d%FDrustu/0d%FDrustum#word1
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Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum nr. 164/1994 

með áorðnum breytingum 144/1995, 73/1996, 93/1996, 140/1996, 83/1997, 82/1998, 

121/1999, 100/2000, 90/2002, 164/2002, 60/2003, 94/2004, 36/2005, 56/2008, 88/2008, 

123/2010, 63/2011 og 126/2011. Sótt 12 apríl 2012 af  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994064.html 

Margrét Tryggvadóttir. (13 október 2011). Dýravernd. Sótt 1 janúar 2011 af  
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