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þessum skrifum.    

 

   Reykjavík, 18. apríl 2016 

Alexandra Jóhannesdóttir 

  



4 
  

 

EFNISYFIRLIT 

1 Inngangur ............................................................................................................................. 6 

2 Hugmyndafræðilegur grundvöllur og forsaga dýraverndar ................................................. 8 

2.1 Helstu kenningar og fræðimenn .................................................................................. 10 

2.2 Breytt hugsun á síðari hluta 18. aldar .......................................................................... 13 

2.3 Peter Singer og nútíma viðhorf ................................................................................... 15 

2.4 Dómaframkvæmd á grundvelli eldri löggjafar ............................................................ 16 

2.5 Nýleg framkvæmd í Noregi ........................................................................................ 19 

3 Markmið, gildisvið og nýmæli laga nr. 55/2013 um velferð dýra ..................................... 23 

3.1 Markmið ...................................................................................................................... 23 

3.2 Hugtakanotkun ............................................................................................................ 25 

3.3 Gildissvið .................................................................................................................... 26 

3.4 Helstu nýmæli í löggjöfinni ........................................................................................ 27 

4 Refsiverð háttsemi ............................................................................................................. 32 

4.1 Almennt ....................................................................................................................... 32 

4.2 Vanræksla á tilkynningarskyldu .................................................................................. 32 

4.3 Vanræksla á umönnunarskyldu ................................................................................... 37 

4.4 Sérstakt bann ............................................................................................................... 41 

4.5 Dýr sem eru þjálfuð og notuð í keppnir og sýningar .................................................. 49 

4.6 Ákvæði sem falla undir h. lið 1. mgr. 45. gr. dýravelferðarlaga ................................. 52 

4.6.1 Aðgerðir og meðhöndlun ...................................................................................... 52 

4.6.2 Flutningur dýra og rekstur búfjár .......................................................................... 56 

4.6.3 Ræktun .................................................................................................................. 57 

4.6.4 Tilraunir, kennsla og læknisfræðileg starfsemi .................................................... 58 

4.6.5 Aflífun ................................................................................................................... 59 

4.6.6 Merkingar dýra ..................................................................................................... 61 

4.6.7 Slepping dýra út í náttúruna .................................................................................. 62 

4.6.8 Handsömun dýra ................................................................................................... 62 

4.6.9 Dreifing og merking dýraafurða ........................................................................... 63 

4.6.10 Föngun villtra dýra ............................................................................................. 63 



5 
  

4.6.11 Veiðar ................................................................................................................. 64 

4.6.12 Meindýr ............................................................................................................... 64 

4.6.13 Skilyrði varðandi útbúnað villtra dýra í dýragörðum ......................................... 65 

4.6.14 Dýrahald, aðferðir og útbúnaður ......................................................................... 65 

4.7 Aðbúnaður dýra ........................................................................................................... 65 

4.7.1 Tilraun og hlutdeild .............................................................................................. 67 

4.7.2 Huglæg skilyrði .................................................................................................... 69 

5 Aðbúnaðarreglugerðir dýra með hliðsjón af lögmætisreglu .............................................. 71 

5.1 Almennt ....................................................................................................................... 71 

5.2 Bráðabirgðaákvæði aðbúnaðarreglugerða ................................................................... 71 

5.2.1 Reglugerð um velferð svína nr. 1276/2014 .......................................................... 71 

5.2.2 Aðrar aðbúnaðarreglugerðir með stoð í dýravelferðarlögum nr. 55/2013 ............ 74 

5.2.3 Um lögbundnar refsiheimildir og skýrleika refsiheimilda .................................... 76 

6 Eftirlit með dýravelferðarlögunum .................................................................................... 80 

6.1 Stjórnvaldsfyrirmæli og viðurlög Matvælastofnunar skv. X. kafla laga nr. 55/2013 . 80 

6.1.1 Heimildir Matvælastofnunar og skylda umráðamanna ......................................... 81 

6.1.2 Stöðvun á starfsemi ............................................................................................... 81 

6.1.3 Dagsektir og úrbætur á kostnað umráðamanns ..................................................... 82 

6.1.4 Vörslusvipting dýra og haldlagning ...................................................................... 83 

6.1.5 Úrbætur þola ekki bið ........................................................................................... 87 

6.1.6 Tímabundið bann við dýrahaldi ............................................................................ 89 

6.1.7 Stjórnvaldssektir ................................................................................................... 89 

6.1.8 Leyfissvipting ....................................................................................................... 89 

6.1.9 Heimildarsvipting með dómi ................................................................................ 90 

6.2 Málsmeðferð Matvælastofnunar ................................................................................. 90 

7 Lokaorð .............................................................................................................................. 95 

HEIMILDASKRÁ ................................................................................................................. 100 

DÓMASKRÁ ......................................................................................................................... 103 

 

 

 



6 
  

 

1 Inngangur 

Löggjöf um málefni sem varða vernd og velferð dýra hefur tekið stakkaskiptum á síðustu 

árum, bæði hér á landi og í nágrannalöndum okkar. Löggjöfin hefur breyst í kjölfar 

vitundarvakningar um sjálfstæðan tilverurétt dýra. Dýr eru ekki lengur álitin einungis hlutir 

sem heyra undir eignarétt eigenda sinna heldur hefur sjálfstæður tilveruréttur þeirra verið 

viðurkenndur í löggjöf og má einmitt sjá þess stað í lögum um velferð dýra nr. 55/2013. Sú 

löggjöf er meginumfjöllunarefni þessara skrifa. Þrátt fyrir að hugarfar hafi breyst að miklu 

leyti eru dýr ennþá undirorpin eignarétti fólks þó svo að meðferð þeirra hafi verið sett ákveðin 

takmörk með lögum. Þannig er sjálfstæður tilveruréttur dýra einungis viðurkenndur að því 

marki sem hann skarast ekki á við hagsmuni fólks. Því er gríðarlega mikilvægt að þær reglur 

sem settar hafa verið til þess að vernda dýr og huga að velferð þeirra séu skýrar og 

framkvæmdin á grundvelli laga og reglna skilvirk. Með nýju lögunum um velferð dýra var 

framkvæmd, miðað við eldri löggjöf í sama málaflokki, einfölduð svo um munar og færð 

undir hatt einnar stofnunar, þ.e. Matvælastofnunar. Efni þessarar ritgerðar er greining á lögum 

um velferð dýra frá 2013 og verður skoðað hvaða framfarir hafa náðst í málaflokkinum með 

bættri löggjöf, hvernig framkvæmdinni er háttað og hversu árangursrík hún er. Í kjölfarið 

verður kannað hvort enn sé svigrúm til bóta á annars ágætum lögum og reglum. 

 Í 2. kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt um hugmyndafræðilegan grundvöll að baki 

dýravernd og forsögu hennar. Farið er yfir hugmyndir og kenningar helstu fræðimanna allt frá 

tímum Forn-Grikkja og fram til forsprakka nútíma dýraverndar, sem hafa leitt þá 

hugmyndavinnu er liggur að baki bættri löggjöf á sviði dýravelferðar á Vesturlöndum. Þá eru 

helstu dómar Hæstaréttar á grundvelli eldri dýraverndarlöggjafar greindir og í lok kaflans er 

fjallað um dómaframkvæmd síðustu ára í Noregi. Dómaframkvæmd, úrskurðir og álit 

íslenskra eftirlitsstjórnvalda eru af skornum skammti og verður því stuðst við norska 

dómaframkvæmd, heimildir og lögskýringargögn eftir atvikum, en íslenska 

dýravelferðarlöggjöfin er byggð á þeirri norsku. Þó ekki sé hægt að draga ályktanir um 

íslenskan rétt af lestri og greiningu fyrrgreindra heimilda koma þær að góðum notum við 

skýringar og túlkun á íslensku lögunum og þeirri framkvæmd sem byggir á þeim. Í 3. kafla er 

gerð grein fyrir lögum um velferð dýra nr. 55/2013. Fyrst er fjallað um markmið laganna og 

hugtakanotkun. Þá er gildissvið þeirra afmarkað og að lokum fjallað um helstu nýmæli í 

löggjöfinni. Í 4. kafla er refsiverð háttsemi skilgreind og ítarlega farið yfir hvert þeirra 
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ákvæða sem mæla fyrir um refsiverða háttsemi samkvæmt lögunum. Því næst er farið yfir 

mörk tilraunar og hlutdeildar og tekin dæmi sem sýna hvar þessi mörk geta legið. 

Ásetningsstigin eru útskýrð með dæmum tengdum lögunum og stuttlega farið yfir 

gáleysisábyrgð. Í 5. kafla er fjallað um aðbúnaðarreglugerðir dýra með hliðsjón af 

lögmætisreglunni og valdmörk ráðherra skoðuð. Umfjöllun kaflans er þungamiðja 

ritgerðarinnar ásamt 6. kafla sem fjallar um eftirlit með lögunum og miðast að mestu við 

skoðun á starfsemi Matvælastofnunar. Eftirlit með lögunum og eftirfylgni vegna alvarlegra 

brota gegn dýrum er tekin sérstaklega fyrir. Að lokinni þeirri umfjöllun er að endingu að finna 

lokaorð í 7. kafla ritgerðarinnar.1 

  

                                                
1 Efnistök ritgerðarinnar eru að nokkru leyti byggð á grein Ragnheiðar Bragadóttur „Brot gegn lögum nr. 
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum“, sem birtist í 2. tbl. 56. árg. Úlfljóts 
árið 2003. 
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2 Hugmyndafræðilegur grundvöllur og forsaga dýraverndar 

Í byrjun er gagnlegt að líta til mismunandi kenninga er varða samskipti manna og dýra og 

þannig leiða okkur að forsendum þeirrar löggjafar sem er megin umfjöllunarefni þessara 

skrifa. Hér verður gerður greinarmunur á mönnum annars vegar og dýrum hins vegar, þó að í 

fræðiskrifum sé iðulega talað um menn og önnur dýr, þar sem það liggur ljóst fyrir að menn 

eru dýr. Í löggjöf á Íslandi er hins vegar gerður skýr greinarmunur á mönnum og dýrum, og 

verður því notast við þá hugtakanotkun.2 

Það fyrirfinnst mikið misræmi í samskiptum manna við dýr og má til að mynda greina 

mikinn mun á milli dýrategunda. Það er breytilegt eftir heimshlutum hvaða stöðu eða 

hlutverki dýr gegna í samskiptum sínum við menn. Ákveðin spendýr, til að mynda gæludýr 

eins og hundar og kettir á Vesturlöndum, eru af mörgum álitin mikilsverður hluti af þeirri 

fjölskyldu sem þau tilheyra. Þó þykir eðilegt að leggja sér kjöt annarra spendýra til munns, 

m.a. þeirra er tilheyra húsdýrum t.d. svín, kindur og nautgripir. Í öðrum samfélögum eru 

fyrrgreind dýr álitin heilög en nærtækast er að nefna nautgripi, aðallega kýr, í kenningum og 

siðum hindúa. Samkvæmt siðum hindúa er óheimilt að neyta nautgripa og bannhelgt að sýna 

þeim óvirðingu, vanhelga eða vanvirða á nokkurn hátt.3 Þá er í kenningum búddisma iðkuð 

samkennd og samúð í garð allra lífvera og eru dýr þar með talin. Sambærilegar kenningar, trú 

eða siði er ekki að finna á Vesturlöndum og fyrstu lögin, er vörðuðu takmarkanir á illri 

meðferð á dýrum, voru ekki sett fyrr en 1822 á Englandi, þekkt sem Martin´s Act.4 Lögin tóku 

einungis til illrar meðferðar á nautgripum. Árið 1835 var verndarandlag laganna rýmkað 

þannig að þau næðu einnig til illrar meðferðar á hundum, geitum og sauðfé og þá var lagt 

blátt bann við hana- og bjarnarati sem var vinsæl afþreying á Englandi á 19. öld.5 Það var ekki 

fyrr en 1876 sem fyrstu heildarlögin um meðferð á dýrum voru lögfest, en lögin voru sett í 

kjölfar áralangra umræðna og deilna um gagnsemi og siðferðislega réttlætingu þess að 

framkvæma tilteknar lífeðlisfræðilegar tilraunir á dýrum sem viðgengust í Frakklandi og 

Þýskalandi á fyrri hluta 19. aldar. Mættu slíkar tilraunir mikilli mótstöðu á Englandi. 

Tilraunirnar fólust í kvikskurði (e. vivisection) á m.a. hundum og hrossum sem höfðu hvorki 

                                                
2 Þennan greinarmun má til að mynda sjá í 170-174. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 
3 Norman Brown: „The Sanctity of the Cow in Hinduism“, bls. 245-248. 
4 Peter Singer: The Animal Liberation Movement, bls. 1. 
5 Judith E. Hampson: „Updating the British Cruelty to Animals Act of 1876: Can the Center Hold?“, bls. 126. 
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verið deyfð né svæfð. Kvikskurður felur í sér uppskurð á lifandi dýri sem hefur verið bundið 

eða neglt niður á meðan á aðgerð stendur.6  

 Ensku lögin frá 1876 byggðu á ákveðinni hugarfarsbreytingu í garð dýra þar sem 

hagsmunir þeirra fram að því höfðu ekki skipað stóran sess í samfélagsvitundinni. Skrefið var 

hins vegar ekki stigið til fulls þar sem í lögunum var ekki dreginn í efa réttur manna til þess 

að nýta dýr á hvern þann hátt sem þeir vildu, heldur settu lögin einfaldlega bann við því að 

sýna dýrum grimmd, grimmdarinnar vegna eða sýna þjáningum dýra algjört skeytingarleysi.7 

Það var því enn heimilt að gera tilraunir á dýrum sem ollu þeim gríðarlegum kvölum og 

sársauka, án þess að deyfa eða svæfa dýrin, svo framarlega sem tilraunin hafði eitthvert 

notagildi, t.d. í læknisfræðilegum tilgangi. Þá var ekki talið grimmilegt eða andstætt lögunum 

að geyma húsdýr, t.d. svín, í svo þröngum stíum að þau gætu ekki sinnt eðlislægum þörfum 

sínum þar sem markmið með slíkri meðferð var hagkvæm framleiðsla matvæla fyrir 

mannfólk.8 Það var því enn fyrir að fara hugarfari tegundamismununar sem setur dýr í annan 

og lægri flokk en mannfólk. Í kjölfar lagasetningarinnar í Englandi 1876 fylgdu fleiri lönd í 

Evrópu fordæmi Englendinga og samþykktu ýmis lög og reglur er tóku til tilrauna á dýrum og 

almennrar meðferðar þeirra. Heildstæð löggjöf varðandi velferð dýra var ekki sett á Englandi 

fyrr en árið 1996, en fram að því höfðu lögin ekki verndað villt spendýr að nokkru leyti.9 Þess 

má geta að fyrsta ákvæði er varðar vernd og velferð dýra hér á landi var að finna í þrítugasta 

kapítula almennra hegningarlaga frá 1869. Í 299. gr. sagði „Hver, sem verður brotlegur í 

þrælslegri misþyrmingu á skepnum, einkum húsdýrum, eða annarri grimmilegri og 

miskunnarlausri meðferð á þeim, skal sæta sektum allt að 100 rd. eða einföldu fangelsi allt að 

4 mánuðum“.10 Var ákvæðinu skipaður staður með þeim ákvæðum laganna sem tóku til þess 

að ónýta eða skemma eigur annarra. Gefur það ef til vill mynd af því hvernig litið var á dýr á 

tíma lagasetningarinnar, ekki sem einstaklinga heldur eign manna. Má lesa þann skilning úr 

dýravelferðarlögunum þar sem að fjallað er um dýr sem eign og á forræði umráðamanna 

sinna. 

                                                
6 Judith E. Hampson: „History of Animal Experimentation Control in the UK“, bls. 237. 
7 Peter Singer: The Animal Liberation Movement, bls. 2. 
8 Judith E. Hampson: „History of Animal Experimentation Control in the UK“, bls. 237, Peter Singer: The 
Animal Liberation Movement, bls. 2. Þessi sjónarmið má sjá enn þann dag í dag og verður fjallað sérstaklega um 
aðbúnað dýra í 5. kafla um aðbúnaðarreglugerðir dýra. 
9 Judith E. Hampson: „History of Animal Experimentation Control in the UK“, bls. 238. 
10 Alþt. 1867, 11. löggjafarþing, bls. 122.  
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2.1 Helstu kenningar og fræðimenn 

Af skrifum Forn-Grikkja má sjá að þeir voru talsmenn þess að virða ætti önnur dýr en menn. 

Hins vegar trúðu þeir að það væri grundvallar munur á milli manna og dýra sem leiddi til þess 

að dýr væru lægra sett mannskepnunni. Maðurinn var ólíkur öðrum dýrum m.a. að því leyti að 

hann bjó við ríkisstjórn, lifði í samfélagi við aðra, gat talað og tjáð sig með orðum, og greint á 

milli góðs og ills.11  

Gríski heimspekingurinn Aristóteles (384-322 f. Kr.) taldi allt efni heimsins hafa form, 

hin stighækkandi form væru form hluta, jurta, dýra og maðurinn tróndi síðan á toppi 

sköpunarverksins.12 Kenningar hans í náttúruvísindum einkenndust af því að sál lífvera væri 

það afl sem skapaði þeim líkamlegt atgervi við hæfi. Hann taldi það sameiginlegt með 

mönnum og dýrum að þau væru skyni gæddar verur með þrár og langanir. Það sem hins vegar 

skildi menn frá dýrum og jurtum væri hin yfirskilvitlega og skapandi sál sem gerði manninum 

kleift að hugsa, vita og skilja og stuðlaði þ.a.l. að andlegum vexti einstaklingsins. Mannssálin 

gæti aldrei verið í gervi dýrs og sál dýrsins aldrei í gervi manns. Það væri sál mannsins og 

eiginleikar hennar til rökhugsunar sem skildu manninn frá öllu öðru sköpunarverki heimsins 

og gerði hann æðri öðrum lífverum.13 Þannig hélt hann því fram að þar sem dýr hefðu ekki 

rökhugsun, þá væri mönnum heimilt að nýta og fara með þau á þann hátt sem þeim sýndist. 

Þau væru sköpuð til afnota fyrir manninn.14 Þessi kenning Aristótelesar um rétt manna til þess 

að nota dýr að eigin geðþótta, hefur verið viðloðandi vestræn samfélög allt til dagsins í dag og 

má sjá þeim stað í skrifum annarra fræðimanna.  

Heilagur Frans frá Assisi (1181-1226) var brautryðjandi í þeirri hugsun að maðurinn, ekki 

bara einstaklingurinn, heldur allt mannkyn, ætti að sýna auðmýkt og virðingu gagnvart öllum 

lífverum sem guð skapaði. Sköpunarverkið í heild sinni ætti  í heilögu sambandi við skapara 

sinn og grundvallaði tilvist sína á því sambandi, rétt eins og Frans sjálfur.15 Hann boðaði 

jafnræði meðal skepna og að allar lifandi verur væru bræður manna og systur. Til eru margar 

frásagnir sem segja frá samtölum hans við dýr, en Frans talaði við þau sem jafningja og með 

virðingu en þau eiga að hafa hlýtt boði hans. Í veraldarsögunni hafa margir litið á hann sem 

                                                
11 Ian A. Robertsson: Animals, Welfare and the Law, bls. 44. 
12 Gunnar Dal: Aristóteles, bls. 47. 
13 Gunnar Dal: Aristóteles, bls. 62-65. 
14 Ian A. Robertsson: Animals, Welfare and the Law, bls. 44. 
15 Fred Van Dyke: Between Heaven and Earth, bls. 82 og 87. 
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verndardýrðling dýra og hefur hann verið tilbeðinn sem slíkur, þó hugmyndir hans og 

prédikanir hafi ekki fengið viðtækan hljómgrunn fyrr en í seinni tíð.16 

Í skrifum ítalska guðfræðingsins Tómasar frá Akvínó (1225-1274) má sjá áhrif frá 

kenningum Aristótelesar sem voru útlistaðar hér að ofan, en í fræðiskrifum sínum samtvinnar 

Tómas kristilegar kenningar og heimspeki Aristótelesar. Tómas hélt því fram að maðurinn 

væri æðri dýrum og drottnaði yfir þeim. Dýr hefðu verið sköpuð til þess að maðurinn gæti 

haft not af þeim. Menn ættu hins vegar ekki að sýna dýrum grimmd eða fara illa með þau þar 

sem það stuðlaði að því að mannfólk sýndi öðru mannfólki sambærilega grimmd. Það að hlífa 

dýrum við þjáningum og illri meðferð grundvallaðist því ekki á því að það þyrfti að huga að 

þeim sem lífverum og koma fram við þau sem skyni gæddar verur, heldur voru það 

hagsmunir manna sem voru hafðir að leiðarljósi.17  

Kenningar franska stærðfræðingsins og heimspekingins René Descartes (1596-1650) 

höfðu bagalegar afleiðingar og neikvæð áhrif á velferð dýra, en viðhorf hans reyndust 

langlíf.18 Í störfum sínum fékkst Descartes við það að skýra muninn á sál og líkama. Hann 

taldi mannshugann og sálina aðskilda öðru í heiminum og tengdi mannskepnuna þannig við 

guð. Önnur dýr en menn hefðu ekki sál, hugvit og rökhugsun. Þannig hélt hann því fram að 

þó svo að dýr gætu heyrt, séð og snert, þá hefðu þau ekki meðvitund eða tilfinningar og gætu 

því ekki skynjað sársauka eða þjáningar.19 Þau væru einfaldlega vélar og grátur dýra þegar 

þau væru særð eða barin, væri ekkert nema vélræn hljóð án tilfinninga eða þjáninga. 

Kenningar Descartes leiddu til þess að dýrum var ekki sýnd hin minnsta manngæska eða 

samkennd og voru þau nýtt eins og hver annar dauðlegur hlutur að geðþótta manna. Voru 

hundar til að mynda negldir niður, barðir og notaðir í kvikskurðartilraunir til þess að kanna 

hvernig blóðrásarkerfi þeirra virkaði, án deyfingar eða svæfingar. Kenningar Descartes hlutu 

stuðning páfans Piusar XII en haft var eftir honum að grátur, væl og ýlfur í dýrum sem sættu 

misþyrmingum, ættu ekki að kalla fram órökrétta miskunn eða meðaumkun hjá mannfólki. 

Sársaukinn og þjáningarnar væru ekki raunverulegar.20  

                                                
16 Fred Van Dyke: Between Heaven and Earth, bls. 86, Lynn White Jr.: „The Historical Roots of our Ecologic 
Crisis“, bls. 273-274 og Mike Radford: Animal Welfare Law in Britain, bls. 22. 
17 Richard Wade: „Animal Theology and Ethical Concerns“, http://aejt.com.au og Mike Radford: Animal 
Welfare Law in Britain, bls. 16. 
18 Ian A. Robertsson: Animals, Welfare and the Law, bls. 54-55. 
19 Ian A. Robertsson: Animals, Welfare and the Law, bls. 55 og Mike Radford: Animal Welfare Law in Britain, 
bls. 17. 
20 Ian A. Robertsson: Animals, Welfare and the Law, bls. 56 og Lorna Chamberlain og Rod Preece: Animal 
Welfare and Human Values, bls. 27-29. 
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Breski heimspekingurinn John Lock (1632-1704) hélt því fram í kenningum sínum að það 

væri siðferðislega rangt að sýna dýrum ónauðsynlega grimmd og skeytingarleysi. 

Röksemdafærsla hans grundvallaðist þó ekki á velferð eða hagsmunum dýranna, heldur á því 

að pyntingar og dráp á dýrum gætu leitt til grimmdar gagnvart mannfólki.21 Eru það svipuð 

sjónarmið og sjá má í kenningum Tómasar frá Akvínó sem lýst er hér að ofan. 

Þýski heimspekingurinn Immanuel Kant (1724-1804) tók í sama streng og Lock. Hann 

hélt því fram að mannfólk hefði aðeins skyldum að gegna gagnvart öðru mannfólki, dýr hefðu 

ekki sjálfsvitund og því væru þau í raun jafngild dauðum hlutum. Mönnum væri því í 

sjálfsvald sett hvað þeir gerðu við dýr.22 Hann taldi þó að grimmd og ill meðferð dýra væri 

andstæð siðferði mannsins þar sem slíkar athafnir sem drægju úr samkennd og skilningi á 

þjáningu dýranna leiddu einnig til skeytingarleysis gagnvart mannlegri þjáningu. 23 

Rannsóknir síðari tíma hafa sýnt fram á tengsl á milli grimmdar gagnvart dýrum og 

ofbeldisglæpa gagnvart mönnum og hefur því ákveðin vitundarvakning átt sér stað varðandi 

mikilvægi þess að taka á ofbeldisbrotum gagnvart dýrum til þess að mögulega fyrirbyggja 

ofbeldi gagnvart mannfólki.24 Siðferðislegar vangaveltur að baki því eru þó ekki byggðar á 

hagsmunum dýranna, heldur hagsmunum mannfólks, eins og svo oft áður. 

Rithöfundurinn John Lawrence (1753-1839) var einn af fyrstu fræðimönnum og 

rithöfundum til þess að skrifa á gagnrýninn hátt um réttindi og velferð dýra og talaði hann 

fyrir verndarskyldu mannsins gagnvart öðrum dýrum. Í bók hans A Philosophical and 

Practical Treatise on Horses, and on the Moral Duties of Man Towards the Brute Creation, 

sem gefin var út 1796, er ítarleg lýsing og útskýringar á reiðmennsku og sambandi manna við 

hross. Í bókinni er merkilegur og stefnumótandi kafli sem ber yfirskriftina On the Rights of 

the Beasts, þar sem Lawrence sárbænir og biðlar til fólks um að koma fram við dýr af gæsku 

og góðvild, en dýr séu skyni gæddar vitsmunaverur með sál.25 Hann taldi umönnunar- og 

verndarskyldu hvíla á mannverum gagnvart öðrum dýrum og talaði fyrir lagasetningu þess 

efnis, grundvallaðri á réttlæti og mannúð (e. humanity).26 Á þeim tíma er bókin var skrifuð 

voru engin lög á Englandi er tóku til misþyrminga eða illrar meðferðar á dýrum, nema á 

                                                
21 Ian A. Robertsson: Animals, Welfare and the Law, bls. 56. 
22 Lori Gruen: Ethics and Animals, bls. 55-58. 
23 Ian A. Robertsson: Animals, Welfare and the Law, bls. 56-57 og Lori Gruen: Ethics and Animals, bls. 55-59. 
24 „First Strike: The Violence Connection“, http://www.humanesociety.org. 
25 John Lawrence: A Philosophical and Practical Treatise on Horses, and on the Moral Duties of Man Towards 
the Brute Creation, bls. 120-121. 
26 John Lawrence: A Philosophical and Practical Treatise on Horses, and on the Moral Duties of Man Towards 
the Brute Creation, bls. 123. 
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grundvelli eignaréttar, nánar tiltekið sem eignaspjöll á eigum annarra. Þannig var eigendum 

dýra frjálst að misþyrma þeim og hagnýta að eigin geðþótta, en mönnum var gerð sekt eða 

önnur refsing fyrir eignaspjöll á eigum annarra, þ.m.t. dýrum.27 Þó margt hafi breyst má enn 

sjá þessi sjónarmið m.a. í dómum Hæstaréttar, en í dómi réttarins Hrd. 1998, bls. 2489 var 

ákærði dæmdur fyrir að hafa brotið gegn þágildandi dýraverndarlögum með því að drepa hund 

nágranna síns með aðferðum sem brutu gegn ákvæðum laganna. Ákærði var einnig dæmdur 

fyrir brot á 257. gr. almennra hegningarlaga um eignaspjöll þar sem hundurinn var 

undirorpinn eignarétti nágrannans. Dómurinn verður reifaður ítarlega í kafla 2.4.  

2.2 Breytt hugsun á síðari hluta 18. aldar 

Í mannkynssögunni fyrirfinnast ekki bara ómannúðleg og grimmileg viðhorf og meðferð á 

öðrum dýrum en mönnum, heldur einnig gagnvart mannfólkinu sjálfu, ólíkum kynþáttum, 

menningu og þjóðum. Þá hafa ýmsir minnihlutahópar í gegnum söguna þurft að sæta mótlæti, 

ofsóknum og óréttlæti. 

Upplýsingaöldin hófst á síðari hluta 18. aldar í kjölfar vísindabyltingarinnar. Með 

upplýsingunni fór að bera á breyttum viðhorfum í garð mannréttinda og kröfum um aukið 

jafnrétti. Árið 1792 gaf kvenréttindakonan, heimspekingurinn og rithöfundurinn Mary 

Wollstonecraft (1759-1797) út bókina A Vindication of the Rights of Woman.28 Fjallaði hún 

ekki aðeins um réttindi kvenna heldur talaði hún fyrir jöfnum grundvallarréttindum öllum til 

handa. Ritið var mjög framúrstefnulegt á sínum tíma og mætti mikilli mótspyrnu m.a. frá 

fræðimanninum Thomas Taylor (1758-1835). Hann skrifaði og gaf út háðsrit sem hann 

kallaði A Vindication of the Rights of Brutes þar sem hann líkti því að berjast fyrir jöfnum 

réttindum kvenna og karla við það að berjast fyrir því að borða ekki kjöt vegna þjáninga dýra. 

Honum fannst hugmyndirnar jafn afleitar. Wollstonecraft fannst samlíkingin hins vegar ekki 

gera lítið úr hugmyndum hennar um jafnræði og hvatti m.a. til þess að mikilvægi manngæsku 

og siðferðileg meðferð dýra sem grundvölluð væri á skynsemi og réttlæti, ætti að vera kennd í 

skólum.29 

Jeremy Bentham (1748-1832) var enskur lögfræðingur og heimspekingur sem talinn er 

einn áhrifamesti talsmaður sögunnar um velferð dýra. Hann er einnig álitinn faðir 

nytjastefnunnar. Í grunninn byggðu nytjastefnukenningar Benthams á því að með hverri 
                                                
27 John Lawrence: A Philosophical and Practical Treatise on Horses, and on the Moral Duties of Man Towards 
the Brute Creation, bls. 125-126.  
28 Mike Radford: Animal Welfare Law in Britain, bls. 24. 
29 Lorna Chamberlain og Rod Preece: Animal Welfare and Human Values, bls. 32-33. 
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athöfn ætti að stefna að því að hámarka hamingju eða ánægju og takmarka eða fyrirbyggja 

þjáningar allra sem viðkomandi athöfn snerti.30 Hann taldi þetta lögmál ná til allra, þar með 

talið minnihlutahópa og dýra. Hann færði rök fyrir því í bók sinni An Introduction to the 

Principles and Morals of Legislation þar sem hann líkti yfirráðum manna yfir dýrum við 

þrælahald: „If the blackness of the skin does not give us a right to exploitation, neither does 

the number of legs, the amount of reason or the degree of conversability.“31 Þar næst tók hann 

dæmi þar sem hann líkti fullvaxta hesti eða hundi við hvítvoðung og færði rök fyrir því að 

dýrin væru vitsmunalegri verur en ungbarn og sú staðreynd að dýr geta þjáðst gerði það að 

verkum að á mönnum hvíldi siðferðileg skylda til þess að koma fram við dýr á mannúðlegan 

hátt. Það skipti ekki máli hvort þau hefðu rökhugsun eða hæfileikann til að tjá sig með 

tungumáli. Ef það ætti að vera marktækur mælikvarði fyrir það hverjum veita ætti 

mannúðlega meðferð, bæri mannfólki engin skylda til þess að huga að ungbörnum framar 

dýrum: 

But a full-grown horse or dog is beyond comparison a more rational, as well as a more 
conversable animal, than an infant of a day, or a week or even a month old. But suppose the 
case were otherwise, what would it avail? The question is not, Can they reason? nor, Can they 
talk? but, Can they suffer?32 

Þannig færði hann rök fyrir því að þar sem dýr eru skyni gæddar verur sé mannfólki skylt að 

taka tillit til þess, í allri meðferð sinni á þeim, að þau geti þjáðst. Þær hugmyndir og kenningar 

sem Bentham setti fram í skrifum sínum urðu drifkraftur til lagasetningar er tók til velferðar 

dýra og staðhæfingu hans, um að dýr séu skyni gæddar verur, má sjá í fræðiskrifum 

heimspekinga eins og t.d. Peter Singer og er hún grundvöllur margvíslegrar lagasetningar er 

tekur til velferðar dýra enn þann dag í dag. Má m.a. sjá þess stað í lögum nr. 55/2013 um 

velferð dýra, en í fyrstu grein laganna segir: 

Markmið laga þessara er að stuðla að velferð dýra, þ.e. að þau séu laus við vanlíðan, hungur og 
þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar 
verur. Enn fremur er það markmið laganna að þau geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er 
unnt. (á.h.b. höf.). 

                                                
30 Lori Gruen: Ethics and Animals, bls. 34. 
31 Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles and Morals of Legislation, bls. 311 og Lori Gruen: Ethics 
and Animals, bls. 34. 
32 Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles and Morals of Legislation, bls. 311 og Lori Gruen: Ethics 
and Animals, bls. 34. 
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2.3 Peter Singer og nútíma viðhorf  

Árið 1975 gaf ástralski heimspekingurinn Peter Singer út bókina Animal Liberation. Í formála 

bókarinnar segir hann:  

This book is about the tyranny of human over nonhuman animals. This tyranny has caused and 
today is still causing an amount of pain and suffering that can only be compared with that which 
resulted from the centuries of tyranny by white humans over black humans. The struggle against 
this tyranny is a struggle as important as any of the moral and social issues that have been 
fought in recent years.33  

Skrif hans um velferð dýra hafa vakið verðskuldaða athygli um heim allan og þykir hann einn 

fremsti fræðimaður samtímans á sviði dýraverndar og dýravelferðar. Á áttunda áratug síðustu 

aldar kom hugtakið tegundamismunun (e. speciecsm) fyrst fram á sjónarsviðið í skrifum 

fræðimannsins Richard Ryder. Hann talaði fyrir því að fordómar byggðir á ólíkum tegundum 

dýra væru byggðir á því sem hann kallaði tegundamismunun. Stuttu síðar skilgreindi Singer 

hugtakið á ítarlegri hátt en hann setti tegundafordóma í sama flokk og kynþáttafordóma (e. 

racism) og kynjahyggju (e. sexism).34 Gagnrýni hans á ríkjandi ástand beinist að því að réttur 

til lífs byggist á tegund þeirrar lífveru sem um ræðir. Hann bendir á að þeir sem hafi 

kynþáttafordóma brjóti á grundvallar jafnræði með því að telja sinn kynþátt og húðlit æðri 

öðrum kynþáttum. Þegar komi að því að vega og meta hagsmuni þeirra innbyrðis, sé að mati 

þeirra er búa yfir kynþáttahatri, ófrávíkjanleg krafa að þeirra hagsmunir gangi fyrir 

hagsmunum hinna sem þeir telja sér óæðri. Að sama skapi leyfi þeir er aðhyllist 

tegundamismunun hagsmunum sínum að ganga fyrir hagsmunum óæðri lífvera, þó 

hagsmunirnir séu vart sambærilegir. Annars vegar er réttur manna til að nýta aðrar lífverur 

eins og hluti, að eigin geðþótta, t.d. sér til matar, klæða og skemmtunar, og hins vegar 

grundvallarréttur dýra til lífs. Það verði að taka tillit til lágmarkshagsmuna allra dýra og fyrst 

og fremst viðurkenna að allar lifandi verur hafi raunverulega hagsmuni sem taka verður tillit 

til. Það sé siðferðislega óhjákvæmilegt.35 Þau viðhorf sem Singer hefur talað fyrir hafa leitt til 

vitundarvakningar varðandi rétt dýra til lífs og frelsis og orðið drifkraftur lagasetningar þess 

efnis. Má sjá viðhorf hans og kenningar endurspeglast í íslenskri dýravelferðarlöggjöf sem 

fjallað verður um í 3. kafla. 

                                                
33 Peter Singer: Animal Liberation, bls. 9. 
34 Lori Gruen: Ethics and Animals, bls. 53. 
35 Lori Gruen: Ethics and Animals, bls. 53. 
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2.4 Dómaframkvæmd á grundvelli eldri löggjafar 

Dómaframkvæmd á sviði dýraverndar er ekki umfangsmikil hér á landi. Síðasta málið í 

málaflokknum sem fór fyrir Hæstarétt er frá 1998, er það dómur Hæstaréttar Hrd. 1998, bls. 

2489 sem fjallað verður um hér á eftir. Það eru því 18 ár síðan mál sem snerta dýravernd og 

velferð þeirra hefur farið fyrir Hæstarétt. Er því löngu orðið tímabært að ný framkvæmd 

skapist á grundvelli nýrrar og endurbættrar löggjafar. Því er mikilvægt að Matvælastofnun, 

sem er eftirlitsaðili með lögunum, kæri alvarleg mál til lögreglu svo hægt sé að ákæra í þeim 

málum sem líkleg þykja til sakfellingar og ný dómafordæmi skapist. Í tíð eldri löggjafar hafa 

refsingar við brotum verið afskaplega vægar og yfirleitt sektir. Hér á eftir verður fjallað um 

helstu Hæstaréttardóma í málaflokknum sem féllu á árunum 1976 til 1998. 

 Fyrsti dómurinn sem vert er að skoða er dómur Hæstaréttar Hrd. 1976, bls. 29. 

Samkvæmt ákæru var bónda gefið að sök að hafa brotið gegn lögum um dýravernd nr. 

21/1957 og:  
„...að hafa með illri aðbúð og umhirðu skepna á bæ sínum farið svo illa með búfénað sinn, 
einkum nautgripi og kindur, að við skoðun 30. mars s.l. voru allar mjólkurkýr ákærða 
vanfóðraðar og þar af ein horfóðruð, ein kvíga fengin var horfóðruð og 14 kálfar allir 
vanfóðraðir, sumar kúnna voru lúsugar og ein hárlaus á vinstri síðu, og allir voru gripirnir með 
flórklepra á lærum og kviði. Í fjárhúsum, óhæfum að umbúnaði, sem hvorki halda vatni né 
vindum og hanga uppi að því er virðist á hliðarstífum, voru 54 kindur allar vanfóðraðar. Auk 
þess á ákærði og heldur við sömu aðstæður 16 hross. Ákærða er gefið að sök að hafa allt frá 
árinu 1962 og til þessa, þrátt fyrir ítrekaðar aðfinnslur á því tímabili öllu af hálfu opinberra aðila 
og fyrirmæli um úrbætur, síðast fulltrúa sýslumanns í þinghaldi 9. apríl s.l., vanhirt og 
vanfóðrað svo búfénað sinn, að hann hefur liðið sakir fóðurskorts og illrar umhirðu. Áðurtalinn 
búfénað hafði ákærði á fóðrum s.l. vetur, þrátt fyrir að hann í lok október s.l. ætti, samkvæmt 
athugun forðagæslumanna, litlar sem engar heybirgðir og aðeins skemmt hey, það litla sem 
var… “ 

 

Eins og lýst er í ákæru á hendur bóndanum var aðbúnaður dýranna hræðilegur en dýrin voru 

vanfóðruð og mjög illa haldin til langs tíma. Það vekur athygli að málsmeðferðin frá því að 

fyrstu athugasemdir eru gerðar af yfirvöldum og fram til þess að dómur er kveðinn upp í 

málinu nær yfir 15 ára tímabil. Þannig verður ekki annað hægt að segja en að stjórnvöld hafi 

brugðist dýrunum þar sem ólöglegu ástandi var leyft að viðgangast í fjölda ára. Í dómsorði 

héraðsdóms í málinu var ákærði sviptur ævilangt heimild til að hafa í umráðum sínum búfé, 

eins og það var skilgreint í búfjárræktarlögum, en ekki þóttu efni til umfangsmeiri sviptinga. 

Þá var sérstaklega tekið fram að ekki lægi neitt fyrir í málinu um að ákærði hafi misþyrmt 

búpeningi sínum og þótti hæfileg refsing með hliðsjón af því 10.000 kr. sekt. Verður að telja 

þá túlkun alranga enda dýrin nánast svelt í hel. Í dómi Hæstaréttar var ákærði sýknaður af því 



17 
  

að hafa vanfóðrað eða vanhirt hross sín, en sakfelldur fyrir slæma meðferð, vanfóðrun, 

hirðingu, fóðrun og ófullnægjandi húsakost sauðfjár og nautpenings á bænum og sektin 

hækkuð í 30.000 kr. Hæstiréttur breytir dómi héraðsdóms einnig að því leyti að í stað þess að 

svipta ákærða heimild til að halda búfénað ævilangt, er hann sviptur heimild til þess að hafa í 

umráðum sínum nautgripi og sauðfé í 5 ár. Er áhugavert að líta til þess í samhengi við það 

hugarfar er ríkti á þessum tíma um mikilvægi þess að hlúð væri að velferð dýra, en hér virðast 

möguleikar bóndans til atvinnu metnir veigameiri en velferð þeirra dýra sem hann hafði haft í 

umsjá sinni. Ef dómur héraðsdóms hefði staðið hefði bóndinn misst lífsviðurværi sitt til 

frambúðar.  

 Í dómi Hæstaréttar Hrd. 1985, bls. 196 var ákærðu gefið að sök að hafa brotið gegn 

lögum um dýravernd nr. 21/1957 með því að vanfóðra og vanhirða hænsni og endur þannig 

að sum dýrin drápust úr hor. Við skoðun kom í ljós að hænsnin á bænum voru kleprótt af skít 

og grindhoruð. Þá virtist sem búið væri að tástýfa einhverja fugla þó svo að ekki hafi verið 

ákært fyrir það sérstaklega. Það var hins vegar ljóst að umráðamenn fuglanna höfðu látið það 

viðgangast að fuglarnir gengju um á tástúfum með opnum sárum, sem var brot á lögum um 

dýravernd, hvort sem umráðamenn voru valdir að þeim meiðslum eða þau hafi borið að með 

öðrum hætti. Umráðamenn dýranna sinntu þeim ekki sem skyldi en fuglarnir hefðu þurft 

læknishjálp við þessar aðstæður, enda gríðarlega kvalafullt fyrir dýrin að ganga um með 

afskorna fætur og opin sár. Í héraði voru ákærðu dæmdir til þess að greiða 10.000 kr. sekt 

hvor um sig og voru þeir sviptir heimild til að halda búfé, ævilangt. Í Hæstarétti var 

sektargreiðslan hækkuð í 15.000 kr. en það sama var síðan gert og í dómi Hæstaréttar Hrd. 

1976, bls. 29, og dæmt að aðilum væri óheimilt að halda alifugla til 5 ára. Virðist því enn fyrir 

að fara sömu sjónarmiðum um að eignaréttur og atvinnufrelsi manna, og þá möguleikar til 

þess að sjá fyrir sér, gangi framar réttindum dýra. Er það þó ekki rökstutt þannig af 

dómstólnum og ekki kemur fram hvaða sjónarmið höfðu áhrif við ákvörðun refsingar. 

 Í dómi Hæstaréttar Hrd. 1994, bls. 1191 var ákærðu gefið að sök að hafa aflífað 

ísbjörn með ólögmætum aðferðum sem ekki samræmdust ákvæðum dýraverndarlaga nr. 

21/1957, en á þessum tíma var heimilt að veiða ísbirni, sbr. 7. gr. tilskipunar um veiði á 

Íslandi frá 20. júní 1849, sem var í gildi á þeim tíma er atvikið átti sér stað. Málavextir voru 

þeir að ákærðu voru við grálúðuveiðar þegar þeir sáu ísbjörn á svamli nálægt skipinu og fengu 

skyndilega þá hugmynd að fanga ísbjörninn og færa hann lifandi til hafnar. Ekki er ljóst 

hvernig þeir hugðust meðhöndla lifandi ísbjörn þegar hann væri kominn um borð og þangað 
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til þeir kæmu að landi, en óhætt er að segja að það hefði verið nánast ógerningur og öllum 

skipverjum lífshættulegt, enda áttu þeir enn eftir tveggja daga siglingu þangað til þeir næðu 

heim til hafnar. Þeim virðist hins vegar ekki hafa komið það til hugar fyrr en atlaga að dýrinu 

var hafin. Til að veiða dýrið brugðu þeir vír um miðju þess og hófust handa við að hífa það 

um borð í skipið. Eðlilega brást ísbjörnin mjög illa við og barðist um á hæl og hnakka, en 

skipverjum varð fljótt ljóst að þeir myndu ómögulega ná dýrinu lifandi um borð og ákváðu á 

þeirri stundu að hengja ísbjörninn sem þeir gerðu með því að bregða nælontaug um háls hans 

og þrengja að þangað til þeir voru fullvissir um að dýrið væri dautt. Innbyrtu þeir síðan hræið 

um borð í skipið. Í dómi Hæstaréttar segir að ekki hafi verið sýnt fram á að þeir hafi með 

aðferðum við aflífun valdið ísbirninum meiri þjáningum en efni stóðu til og var eigi talið að 

skipverjar hefðu hlotið að sjá það fyrir að tilætlun þeirra myndi ekki takast. Ekki fæst séð 

hvernig hún hefði getað tekist en verknaðurinn virðist hafa verið framinn í flýti og án 

nokkurrar hugsunar. Hæstiréttur sýknaði ákærðu í málinu. Sama ár og dómurinn féll tóku 

gildi lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994, en 

með lögunum  voru hvítabirnir friðaðir á landi, hafís og á sundi, sbr. 1. mgr. 16. gr. laganna.  

 Í dómi Hæstaréttar Hrd. 1997, bls. 293 voru málavextir þeir að tamningamaður og 

dýralæknir voru ákærðir fyrir brot á lögum um dýravernd, og dýralæknirinn ennfremur 

ákærður fyrir brot á starfsskyldum sínum sem heilbrigðisstarfsmaður í þjónustu við dýr með 

því að hafa stuðlað að því að hestur, sem var alvarlega slasaður, tæki þátt í landsmóti 

hestamanna. Var það samverknaður þeirra tveggja, tamningamannsins sem keppti á hestinum 

og dýralæknisins sem átti þátt í því að hesturinn keppti með alvarleg meiðsl, sem leiddi til 

þess að líkamlegt ástand hestsins varð svo slæmt að það þurfti að aflífa hann að lokinni 

keppni. Dæmdi Hæstiréttur þá til greiðslu sektar, dýralækninn 120.000 kr. og 

tamningamanninn 170.000 kr. Samkvæmt gildandi dýravelferðarlöggjöf er þetta athæfi 

refsivert og getur numið allt að tveggja ára fangelsi. 

 Í dómi Hæstaréttar Hrd. 1998, bls. 2489 var ákærða gefið að sök að hafa með valdi 

náð hundi úr gæslu eiganda síns, tekið utan um háls hundsins og slegið með krepptum hnefa 

og fært inn í íbúð sína, en eigandi hundsins og ákærði bjuggu í sama stigagangi. Þegar ákærði 

hafði fært hundinn inn í íbúð sína hafi hann stigið margsinnis á höfuð hans og að endingu 

hengt hann í hálsól sinni við hurðarhún með þeim afleiðingum að hundurinn kafnaði og 

drapst.  Þá segir um líkamlegt ástand hundsins við krufningu: 

„...kom í ljós, að tíkin hlaut miklar blæðingar undir skinni á enni, miklar blæðingar yfir 
heilahimnu báðum megin í heilabúi og aftur með höfuðbeinum, og höfðu áverkar þessir valdið 
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meðvitundarleysi tíkurinnar. Enn fremur voru blæðingar að mænuopi og inn í mænugöng, 
mænukólfur og fremsti hluti mænu umflotinn blæðingum, sem olli lömun tíkurinnar, og 
jafnframt voru verulegir skaðar á trýni og vinstra auga hennar.“ 

 

Var háttsemin talin varða við 2. gr. og 1. mgr. 14. gr., sbr. 1. mgr. 19. gr. þágildandi laga um 

dýravernd nr. 15/1994. Í 2. gr. þeirra laga er mælt fyrir um skyldu til að fara vel með öll dýr, í 

1. mgr. segir að dýr skuli aflífuð á sársaukalausan og skjótan hátt. Skv. 19. gr. gat brot við 

lögunum varðað sektum eða fangelsi allt að einu ári, tveimur árum ef brot var stórfellt eða 

ítrekað. Þá var háttsemin einnig talin varða við 1. mgr. 257 gr. hgl. um eignaspjöll. Þótti 

sannað að hundurinn hafi drepist vegna áverka sem ákærði veitti honum. Héraðsdómur dæmdi 

ákærða í 30 daga varðhald. Í málinu var höfð uppi krafa um að ákærði yrði sviptur heimild til 

að hafa dýr í umsjá sinni, en þeirri kröfu var hafnað og það rökstutt á þá leið að slík 

heimildarsvipting eigi aðeins við í málum sem teljast stórfelld eða ítrekuð. Þá tók dómari 

einnig til skoðunar að eigendur hundsins höfðu virt húsreglur fjölbýlishússins sem þeir bjuggu 

í að vettugi, en hundahald var þar bannað með öllu. Í Hæstarétti var niðurstaða dómsins sú 

sama en refsiákvörðun önnur, en Hæstiréttur dæmdi ákærða til greiðslu sektar að upphæð 

200.000 kr. Við ákvörðun refsingar tók dómurinn inn í matið að hundurinn var hafður í 

húsinu í óleyfi og taldi dómurinn að eigendur hundsins hefðu með því sýnt af sér ögrandi 

framkomu við ákærða og aðra íbúa hússins. Dómurinn virðist því meta það ákærða til 

refsilækkunar að honum hafi verið ögrað af eigendum hundsins þar sem þeir höfðu hann í 

húsinu í leyfisleysi. Verður að telja það einkennilega röksemdafærslu þar sem þær þjáningar 

og kvalir sem hundurinn leið vegna barsmíða ákærða minnkuðu ekki þótt eigendur hans hefðu 

brotið húsreglur. Þá er atlagan að hundinum ekki smávægileg en niðurstöður úr krufningu 

sýna að hundurinn varð fyrir miklum og alvarlegum áverkum og hefur þurft að þola miklar 

kvalir. Þó að manninum hafi verið ögrað er þetta háttsemi sem er ekki hægt að afsaka með 

nokkru móti og einkennilegt að meta það honum til refsilækkunar. Ákvörðun um að sýkna af 

kröfu um heimildarsviptingu dýra var ekki tekin til endurskoðunar í Hæstarétti.  

2.5 Nýleg framkvæmd í Noregi 

Í Noregi hafa þeir sem gerst hafa brotlegir gegn lögum um dýravelferð verið dæmdir í 

fangelsi í fjölmörgum málum, en tekin verða nokkur dæmi hér á eftir. Í Sarpsborg tingrett, í 

máli réttarins TSarp-75352 frá 27. september 2012, var bóndi sakfelldur fyrir að hafa brotið 

gegn ákvæðum þágildandi dýravelferðarlöggjafar með því að búa ekki um dýr í sinni umsjá 

með fullnægjandi hætti. Hann hafði slösuð og veik svín í umsjá sinni og sinnti því ekki að 



20 
  

veita þeim tilhlýðilega læknisaðstoð eða aflífa dýrin til að lina þjáningar þeirra þegar svo bar 

við. Þá lét hann hjá líða að aflífa fimm alvarlega slasaða grísi, en norska matvælaeftirlitið 

hafði skipað honum að aflífa dýrin til að forða þeim frá frekari þjáningum. Matvælaeftirlitið 

varð að grípa inn í og aflífaði dýrin daginn eftir að bóndanum var skipað að gera það þar sem 

hann hafði ekki orðið við tilmælum þess. Aðbúnaður dýranna var einnig slæmur að öðru leyti, 

þau höfðu ekki aðgang að vatni, skjóli eða fullnægjandi hvíldarstað. Þá var hluti dýranna með 

slæm bógsár. Bóndinn var dæmdur í 45 daga fangelsi og sviptur heimild til að halda svín í 

fimm ár.  

 Í Gjøvik tingrett, í máli réttarins TGjov-15999 frá 28. desember 2012, var bóndi 

dæmdur í 75 daga fangelsi fyrir að hafa vanfóðrað dýr og ekki sinnt umönnun þeirra í fimm 

mánuði. Hann var með 19 dýr í umsjá sinni á þessum tíma. Ellefu þeirra drápust úr hor en átta 

voru send til slátrunar þegar þau fundust, til að lina þjáningar þeirra, en líkamlegt ástand 

þeirra var það slæmt að ekki var hægt að bjarga þeim. Hæfileg refsing þótti 90 daga fangelsi 

en refsingin var lækkuð um 15 daga þar sem sakborningur játaði brot sín fyrir dóminum. Þá 

var hann sviptur heimild til að halda búfénað í 10 ár.  

 Í Oslo tingrett, í máli réttarins TOslo-184419 frá 31. janúar 2013, voru mæðgin hvort 

um sig dæmd í 120 daga fangelsi fyrir að hafa misnotað hunda af Rottweiler tegund, yfir 

þriggja mánaða tímabil. Við skoðun á hundunum kom í ljós að annar þeirra var með 

blæðingar í báðum augum, meiðsl í eyrum og nefi, heilahristing, bólgur í andliti og skrámur 

og sár víðsvegar um líkamann. Þá var hann allur mjög veikburða. Sá hundur var tekinn af 

þeim. Eftir það keypti móðirin hvolp handa syni sínum, en hvolpurinn fannst dauður á 

heimilinu eftir 16 daga í umsjá sonarins. Við krufningu dýrsins kom í ljós að það var með 

miklar heilablæðingar, annars stigs brunasár, sár og rifur í endaþarmi og vatn í lungum, auk 

annarra smærri áverka. Auk 120 daga fangelsis var móðirin svipt heimild til að eiga hund í 

eitt ár, en sonurinn sviptur þeirri heimild ævilangt.  

 Í Tønsberg tingrett, í máli réttarins TTons-192744 frá 18. mars 2014, var 44 ára 

gamall maður dæmdur í eins árs fangelsi fyrir að hafa svelt 450 grísi sem hann hafði í sinni 

umsjá til dauða, en þeir höfðu hvorki aðgang að mat né vatni til langs tíma. Ákæruvaldið fór 

fram á 7 mánaða fangelsi en dómarinn dæmdi hann í 12 mánaða fangelsi. Hann hafði ekki 

sinnt umönnunarskyldu sinni að neinu leyti hvorki með því að sjá dýrunum fyrir fullnægjandi 

fæði né með því að lina þjáningar þeirra þegar ástandið var orðið það slæmt að dýrunum varð 

ekki bjargað. Þegar norska matvælaeftirlitið kom á staðinn fann það 400 svín sem höfðu 
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drepist úr hungri og þorsta. Rúmlega 50 svín fundust til viðbótar en þau voru svo vannærð að 

það varð að aflífa þau. Bóndinn bar því við fyrir dóminum að hann hefði átt við erfiðleika að 

stríða í fjölskyldunni sem hefðu leitt til þess að hann gat ekki sinnt umönnunarskyldu sinni 

gagnvart dýrunum. Hann hefði gert sér grein fyrir því að ástand þeirra var orðið mjög slæmt 

og hætti að vitja þeirra af því hann gat ekki horfst í augu við þær þjáningar sem dýrin liðu. 

Dómarinn var mjög harðorður í garð ákærða og svipti hann leyfi til þess að hafa með höndum 

nokkra þá starfsemi eða umráð með dýrum sem heyrir undir dýravelferðarlögin í 20 ár.  

 Í Namdal tingrett, í máli réttarins TNamd-163027 frá 14. janúar 2016, var bóndi 

dæmdur í 6 mánaða fangelsi fyrir að hafa svelt 92 kýr til dauða. Þar sem hann játaði brotin 

skýlaust fyrir dóminum þarf hann aðeins að afplána 4 mánuði. Dýrin fundust í mars á síðasta 

ári en við rannsókn kom í ljós að bóndinn hafði ekki gefið dýrunum frá því fyrir jól 2014. Þau 

dýr sem geymd voru í fjósi voru þar í myrkri, en ekki hafði verið kveikt á ljósum til langs 

tíma. Í dóminum segir að ákærði hafi haft fullan skilning og vitund um hvaða afleiðingar 

myndu hljótast af því að hann hætti að fóðra dýrin þar sem óhjákvæmilegt væri að þau myndu 

svelta til dauða. Hann hafi því haft ásetning til verknaðarins. Taldi dómurinn sannað að dýrin 

hefðu liðið vítiskvalir vegna aðgerðarleysis umráðamanns. Auk fangelsisrefsingar var 

bóndinn sviptur heimild til að halda dýr í 10 ár. Ekki er talið að eðlilegt samræmi sé í 

refsiákvörðunum í síðustu tveimur málunum sem dæmd eru með tiltölulega stuttu millibili og 

fjalla um sambærileg tilvik. Hefði refsing í síðara málinu átt að vera jafn þung og í hinu fyrra, 

ef ekki þyngri í ljósi þess langa tíma sem dýrin sultu og ásetnings bóndans til verksins.  

 Í þeim dómum sem hér hafa verið reifaðir eru verknaðarlýsingar það grófar og 

þjáningar dýranna svo umtalsverðar að það er erfiðleikum háð að ímynda sér aðstæður þar 

sem meðferð dýra og aðbúnaður er verri. Samt sem áður eru málin ekki metin sem stórfelld 

og refsirammi dýravelferðarlaganna aðeins nýttur til fulls í einu máli, en samkvæmt 37. gr. 

norsku dýravelferðarlaganna varða brot gegn lögunum allt að eins árs fangelsi, en stórfelld 

brot geta varðað allt að þriggja ára fangelsi. Þegar metið er hvort brot er stórfellt skal horft til 

alvarleika og umfangs þess og hvaða afleiðingar brotið hafði. Þá skal einnig horft til 

huglægrar afstöðu geranda. Í öllum þeim málum sem reifuð voru hér að ofan verður að telja 

að eðlilegt hefði verið að brotin yrðu flokkuð sem stórfelld brot gegn lögunum þar sem skýr 

ásetningur ákærðu var til þess að fremja brot gegn dýrunum og það á sérstaklega meiðandi og 

vítaverðan hátt. Er með öllu óskiljanlegt að það hafi ekki verið gert.  
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Það verður áhugavert að fylgjast með þróun mála hér á landi hvað varðar dýravelferð 

með tilkomu nýrrar löggjafar, en framkvæmdin ætti að sjálfsögðu að taka mið bæði af breyttu 

lagaumhverfi en einnig viðhorfsbreytingum í samfélaginu. Hjá Héraðsdómi Norðurlands 

eystra er nú mál til meðferðar þar sem ákærða er gefið að sök að hafa bundið kanínu við 

brunahana, hellt yfir hana bensíni og kveikt í henni lifandi þannig dýrið brann til dauða.36 Ef 

svo gróft brot gegn lögunum verður ekki talið varða fangelsisrefsingu er erfitt að gera sér í 

hugarlund háttsemi sem þykir brjóta gegn lögunum á nógu stórfelldan hátt svo að 

fangelsisrefsing þyki hæfileg refsing. 

  

                                                
36 Samkvæmt tölvupósti frá Eyþóri Þorbergssyni, fulltrúa lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Tölvupósturinn 
barst þann 16. febrúar 2016 kl. 12:15. Hjálögð var ákæra í málinu. 
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3 Markmið, gildisvið og nýmæli laga nr. 55/2013 um velferð dýra 

3.1 Markmið 

Lög nr. 55/2013 um velferð dýra (hér eftir dvl.), mæla fyrir um lágmarksreglur um vernd 

dýra. Lögin eru að mestu byggð á norsku dýravelferðarlögunum frá 2009 og verður því vísað 

til norskra lögskýringargagna og dómaframkvæmdar þegar við á. Í 1. gr. dvl. er að finna 

lögfest markmiðsákvæði, en það er orðið algengara en áður að lögfesta slík ákvæði í upphafi 

lagabálks. 37  Markmiðsákvæði laganna hefur þýðingu við framkvæmd og skýringu á 

einstökum ákvæðum þeirra sem og við setningu reglugerða á grundvelli laganna. 38 

Samkvæmt greinargerð með frumvarpi til dvl. felst ákveðin viðurkenning í lögunum á því að 

dýr séu lifandi verur sem geta fundið til sársauka, vanlíðunar og vellíðunar. Því beri að taka 

tillit til þessa við alla umgengni, ráðstöfun og meðhöndlun dýra. Er inntak 

markmiðsákvæðisins byggt á svokölluðum frelsunum fimm.39 Árið 1964 gaf rithöfundurinn 

Ruth Harrison út bókina Animal Machines, en í bókinni lýsir hún aðstæðum búfjár og alifugla 

sem aldir eru til manneldis í verksmiðjubúskap. Bókin vakti hörð viðbrögð hjá breskum 

almenningi sem leiddi til þess að ríkisstjórnin skipaði nefnd sem hafði það hlutverk að 

rannsaka þáverandi ástand í verksmiðjubúskap með tilliti til velferðar búfjár. Árið 1965 gaf 

nefndin út skýrslu sem nefnd hefur verið Brambell skýrslan, eftir formanni nefndarinnar, 

Roger Brambell. Í skýrslunni kom fram að öll dýr ættu að njóta frelsis til að geta staðið upp, 

legið, snúið sér, sinnt persónulegri umhirðu og teygt úr sér. Þessi atriði sem útlistuð voru í 

skýrslunni urðu síðan þekkt sem fimm frelsi Brambells. Í kjölfar útgáfu Brambell skýrslunnar 

var ráðgjafanefnd um dýravelferð sett á laggirnar (e. the Farm Animal Welfare Advisory 

Committee) til þess að hafa eftirlit með velferð dýra í verksmiðjubúskap. Árið 1979 var nafni 

nefndarinnar breytt í ráð um velferð búfjár (e. the Farm Animal Welfare Council), og í lok 

þess árs höfðu fyrrnefnd fimm frelsi Brambells, verið skilgreind nánar. Fela þau í sér skyldu 

til þess að sinna bæði andlegri og líkamlegri velferð dýra. Frelsin fimm eru eftirfarandi: 

1. Dýr eiga hvorki að vera svöng né þyrst. Það skal tryggt með því að ganga úr skugga um að 
þau hafi aðgang að fersku vatni og fæði sem er fullnægjandi til þess að viðhalda heilbrigði 
þeirra og þreki.  

                                                
37 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 186.  
38 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 19 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
39 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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2. Dýr eiga ekki að þurfa að þola óþægindi og vanlíðan. Það skal tryggt með því að sjá þeim 
fyrir viðeigandi umhverfi og aðbúnaði, þar með talið fullnægjandi skjóli og þægilegri aðstöðu 
fyrir þau til að hvílast.  

3. Dýr eiga ekki að þurfa að þola sársauka, meiðsl eða sjúkdóma. Skal það tryggt með 
viðeigandi umönnun og eftirliti þannig að hægt sé að greina sjúkdóma eða eymsl eins fljótt og 
auðið er og veita dýrunum í kjölfarið læknismeðferð við hæfi.  

4. Dýr eiga að njóta frelsis til að sýna eðlilegt atferli. Það skal tryggt með því að búa þannig um 
dýrin að þau hafi nægilegt rými til þess að athafna sig eins og þeim er eðlislægt, m.a. þannig 
að þau hafi rými til þess að hreyfa sig, standa upp, liggja, snúa sér og teygja úr sér. Þá skal 
þeim einnig tryggð samvera við önnur dýr af sömu tegund. 

5. Dýr eiga að lifa frjáls frá ótta og álagi. Skal það tryggt með því að ganga úr skugga um að 
aðbúnaður og umönnun sé með þeim hætti að það forði dýrum frá andlegum þjáningum og 
vanlíðan, eins og frekast er unnt.40 

 
Má sjá þessum viðhorfum stað í löggjöf víða, m.a. í norsku löggjöfinni sem íslensku lögin 

byggja á, íslensku dýravelferðarlögunum, og einnig í regluverki Evrópusambandsins er lýtur 

að sama málefni.41  

Þrátt fyrir að mælt sé fyrir um markmið löggjafarinnar með þessum hætti og áréttað 

mikilvægi þess að hafa velferð dýra að leiðarljósi við túlkun einstakra ákvæða, hafa önnur 

ákvæði laganna að geyma undantekningarreglur sem samræmast ekki lögfestu 

markmiðsákvæði þeirra og þarf því að líta til annarra ólögfestra markmiða og tilgangs hvers 

ákvæðis fyrir sig, við lögskýringu.42 Nánar verður fjallað um slík ákvæði hér á eftir. Markmið 

dýravelferðarlaganna felur í sér ákveðin grunngildi sem felast í fyrrnefndum frelsunum fimm, 

þ.e. að það beri að stuðla að velferð dýra og vellíðan, þannig þau séu laus við vanlíðan, 

hungur, þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsl og sjúkdóma. Þá er tilgangur laganna 

ennfremur sá að tryggja dýrum aðbúnað og aðstöðu sem gerir þeim kleift að sýna sitt eðlilega 

atferli, eins og frekast er unnt. Í lögunum má sjá breytta afstöðu til dýra frá tíð eldri löggjafar, 

en sú vernd sem mælt er fyrir um í lögunum og er sett sem markmið þeirra, er talin eðlileg og 

nauðsynleg í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur. Fram að setningu dýravelferðarlaga var 

sjálfstæður tilveruréttur dýra ekki orðaður í löggjöf hér á landi. Í lögunum er einnig fyrir að 

fara vernd annarra hagsmuna en velferð dýra, dýranna vegna. Í greinargerð með frumvarpi til 

dvl. kemur fram að velferð dýra stuðli að bættri heilsu þeirra, sem er veigamikið þegar litið er 

til matvælaframleiðslu til manneldis. Bætt heilsa dýra stuðli að öryggi og gæðum matvæla 

sem tryggi hagsmuni neytenda. 43  Þannig eru nýtingarmöguleikar og hámörkun á 

                                                
40 Stephen P. McCulloch: „A Critique of FAWC’s Five Freedoms as a Framework for the Analysis of Animal 
Welfare“, bls. 960-961.  
41 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
42 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 187. 
43 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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efnahagslegum ávinningi manna af dýrum, hagsmunir, sem talið er vert að tryggja með því að 

huga að velferð dýranna, án þess að það sé vegna dýranna sjálfra.  

3.2 Hugtakanotkun 

Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að tilefni hafi þótt til þess að gera 

breytingar á hugtakanotkun í löggjöf er varðar dýravernd, og skipta út orðinu dýravernd, fyrir 

orðið dýravelferð. Efnislegt inntak orðsins dýravelferð þótti eiga betur við, en er orðið 

víðtækara en dýravernd og meira lýsandi fyrir það markmið sem lögin stefna að þ.e. að stuðla 

að velferð einstakra dýra á öllum sviðum, þar með talið verndun þeirra fyrir illri og 

ósæmilegri meðferð.44 Margir hafa lagt sambærilegan skilning í hugtakið náttúruvernd og 

dýravernd og skilja það sem svo að dýravernd feli í sér verndun villtra dýra, t.d. þeirra sem 

eru í útrýmingarhættu. Í löggjöf á Norðurlöndunum og víðar í Evrópu hefur verið gerður 

greinarmunur á þessu tvennu. Annars vegar er talað um verndun dýra í skilningi 

náttúruverndar, það að tryggja afkomu ákveðins stofns eða tegundar, og hins vegar velferð 

dýra, sem á að tryggja einstaklingsmiðaða velferð, umönnun, aðbúnað og vellíðan.45 Í dómi 

Hæstaréttar Noregs, í máli réttarins HR-295-A frá 2. ágúst 2016, voru málavextir þeir að 

eigandi hunds aflífaði hann með því að binda hundinn við steypt rör og henda honum úr 

rúmlega sex metra hæð fram af brú og ofan í á, með þeim afleiðingum að rörið skall á 

hundinum. Það olli honum miklum sársauka, áður en hann dróst í strauminn og drukknaði að 

lokum eftir að berjast við strauminn í þrjár til fimm mínútur. Í dóminum segir að þó að norsk 

löggjöf heimili að deyða dýr og ástæða drápsins þurfi ekki að vera byggð á siðferðislegum 

gildum þá geri dýravelferðarlögin það að skilyrði að velferð dýra sé höfð að leiðarljósi á 

meðan dýrið lifir en einnig verði að aflífa það með þeim hætti að það þjáist ekki eða finni 

fyrir óþarfa ótta og vanlíðan. Að deyða hundinn með þessum hætti var talið alvarlegt brot á 

dýravelferðarlögunum og þótti varða við 12. gr. norsku dvl. sem tekur til aflífunar dýra og er 

sambærileg við 20. gr. íslensku dvl. Ákvæðið mælir fyrir um að dýr skuli aflífuð með skjótum 

og sársaukalausum hætti og að forðast skuli að valda dýrum óþarfa þjáningum eða hræðslu. 

Eðli máls samkvæmt fylgja því eflaust alltaf ótti og þjáningar að vera aflífaður, einkum og sér 

í lagi gegn eigin vilja. Í ákvæðinu er það gert að skilyrði að dýr sem hafa verið í umsjón 

manna, líkt og hundurinn hafði verið, skuli svipt meðvitund, nema þegar aflífunin veldur 

umsvifalaust meðvitundarleysi. En ljóst þótti að með því að deyða hundinn með þeim hætti 
                                                
44 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 18 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
45 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 18 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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sem var gert hafi hann bæði fundið fyrir ótta og þjáningum. Þá var brotið talið varða við a. lið 

14. gr. norsku dvl. en ákvæðið mælir fyrir um að óheimilt sé með öllu að beita dýr ofbeldi. 

Ekki er að finna sambærilega grein í íslensku dvl. en skv. 6. gr. þeirra er ill meðferð dýra 

óheimil. Má ætla að ofbeldi gagnvart dýrum falli undir skilgreiningu á illri meðferð. Var 

eigandi hundsins dæmdur í 120 daga fangelsi sem var lækkað niður í 90 daga þar sem hann 

gaf sig sjálfviljugur fram við lögreglu eftir að málið hafði fengið umtalsverða umfjöllun í 

fjölmiðlum. Þá var honum bannað að eiga, halda eða nota hunda eða önnur dýr í fimm ár frá 

uppsögu dómsins. 

3.3 Gildissvið 

Gildissvið laganna er víðfemara en gildissvið eldri laga um dýravernd nr. 15/1994, m.a. að 

því leyti að lögin taka til margvíslegra atriða sem áður heyrðu undir lög um búfjárhald.46 

Núgildandi lög um búfjárhald nr. 38/2013 eru afar fátækleg hvað varðar velferð dýra, en eina 

ákvæðið sem fjallar um velferð á einhvern hátt er að finna í 8. gr. laganna. Ákvæðið mælir 

fyrir um lágmarks umönnunarskyldu og tekur til þess þegar búfé kemst inn á friðað svæði. 

Umráðamanni þess lands sem um ræðir er þá skylt að tryggja að búféð hafi nægilegt fóður og 

vatn á meðan það er í vörslu hans. 

 Af lestri dýravelferðarlaganna má sjá að fyrst og fremst er fyrir að fara umgengnisreglum 

manna við dýr, í hvaða aðstæðum sem það er, og þá úrræðum til þess að bregðast við brotum 

á þeim reglum í öllum þeim ólíku tilvikum sem geta komið upp. Af því leiðir að flest ákvæði 

laganna taka til dýra sem eru í umsjá manna eða eru nýtt af mönnum á einhvern hátt, hvort 

sem það tengist t.d. veiði á dýrum, dýrahaldi til matvælaframleiðslu eða gæludýrum inni á 

heimilum. Lögin ná því ekki einvörðungu til hús- eða gæludýra heldur einnig til villtra og 

hálfvilltra dýra að því marki sem lögin taka til veiða, föngunar og aflífunar. Hálfvillt dýr eru 

þau dýr sem eru ekki einstaklingsmerkt í samræmi við 21. gr. dvl., en ganga laus.  

 Í 2. gr. laganna má finna upptalingu á þeim dýrum sem lögin taka til en þau eru hryggdýr, 

tífætlukrabbar, smokkfiskar og býflugur. Þau dýr er heyra undir flokk hryggdýra eru öll 

spendýr, fuglar, fiskar, skriðdýr og froskdýr. Til tífætlukrabba teljast krabbadýr, m.a. humar, 

krabbar og rækjur. Þá heyra smokkar og kolkrabbar bæði til smokkfiska. Býflugur falla undir 

lögin þó svo að önnur skordýr geri það alla jafna ekki, en líkt og vel er þekkt, eru þær nýttar 

                                                
46 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 18 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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til framleiðslu á hunangi47, sem er notað bæði eitt og sér, í ýmis önnur matvæli og snyrtivörur, 

svo fátt eitt sé nefnt. Þó taka lögin ekki til hefðbundinna veiða eða föngunar á villtum fiski, en 

þykir það réttlætanlegt þar sem að þær veiðiaðferðir sem eru notaðar eigi sér langa forsögu og 

sé erfiðleikum háð að finna betri eða mannúðlegri aðferðir við slíkar veiðar en nú þegar eru 

notaðar.48 

Þá er einnig að finna mikilvægt nýmæli í lögunum þar sem gildissviðið er ekki einskorðað 

við lifandi dýr heldur einnig til fóstra dýra þegar skynfæri fóstra eru komin á sama þroskastig 

og hjá lifandi dýrum. En fóstur á því stigi eru talin geta skynjað sársauka á sama hátt og 

lifandi dýr.49 Nánar verður fjallað um nýmæli í löggjöfinni hér á eftir.  

3.4 Helstu nýmæli í löggjöfinni  

Stór hluti laga um velferð dýra nr. 55/2013 hefur að geyma nýmæli í löggjöf miðað við tíð 

eldri laga um dýravernd nr. 15/1994. Verður farið yfir nokkur af nýmælum laganna sem þykir 

vert að taka fyrir sérstaklega, en lungi umfjöllunar er varðar refsiverða háttsemi, viðurlög, 

eftirlit með framkvæmd laganna og leyfisveitingar, verður tekin fyrir í einstökum köflum hér 

á eftir. Meginreglu laganna, í samræmi við lögfest markmiðsákvæði þeirra, má finna í 6. gr. 

dvl. Í ákvæðinu er mælt fyrir um skyldu til þess að fara vel með dýr, og ber umráðamaður 

þeirra ábyrgð á að það sé annast um þau í samræmi við lögin. Þá er ill meðferð dýra óheimil 

samkvæmt ákvæðinu. Það að ábyrgð hvíli ekki einvörðungu á eiganda dýrs, heldur 

umráðamanni þess hverju sinni, er breyting frá eldri löggjöf. Algengt er að dýr séu í umsjá 

annarra aðila en eigenda sinna og þótti mikilvægt að lögfesta ákvæði þess efnis að 

umráðaaðila dýrs, hverju sinni, beri að sjá til þess að umönnun og meðferð þess sé í samræmi 

við lögin.50 Skilgreiningu á illri meðferð má finna í greinargerð með frumvarpi til laganna, en 

þar segir að með illri meðferð sé átt við alla þá meðferð sem veldur dýri sársauka, ótta eða 

óþægindum og er talin ónauðsynleg.51 Það má velta því fyrir sér hvenær sársauki, ótti eða 

óþægindi eru dýrunum nauðsynleg, en þetta orðalag má sjá víðar í löggjöfinni. Í þeim 

tilvikum þar sem þarf að veita dýrum læknisaðstoð, þá getur sársauki, ótti og óþægindi verið 

óhjákvæmilegur fylgifiskur. Erfitt er að gera sér í hugarlund önnur tilvik þar sem sársauki, ótti 

eða óþægindi eru nauðsynleg, dýranna vegna. Í þeim tilvikum þar sem dýrin eru svokölluð 

                                                
47 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
48 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
49 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 21 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
50 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 22 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
51 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 22 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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nytjadýr, t.d. við mjólkurbúskap eða verksmiðjubúskap til kjötframleiðslu, er eðli máls 

samkvæmt erfiðleikum háð að forða þeim frá sársauka, ótta eða óþægindum. 

Í 7. gr. dvl. er að finna ákvæði sem kveður á um hjálparskyldu við dýr, en sambærilegt 

ákvæði var að finna í eldri dýraverndarlögum. Þó er að finna nýmæli í ákvæðinu þar sem 

mælt er fyrir um að í öllum bráðatilvikum, þar sem ljóst er að dýr kvelst eða er í sjálfheldu og 

fyrirséð er að það muni halda áfram að kveljast eða deyja verði því ekki komið til hjálpar, sé 

skylt að tilkynna til lögreglu, ef umráðamaður dýrs er óþekktur. Lögreglu ber þá að kalla til 

dýralækni, sé þess þörf. Þá er neyðaraflífun heimil ef fyrirséð er að ekki verði hægt að sinna 

dýrinu á viðeigandi hátt í tíma, eða ljóst þykir að dýrið muni deyja af sárum sínum eða 

sjúkdómi. Slíkar aflífanir er skylt að tilkynna til Matvælastofnunar ef um er að ræða búfénað 

eða gæludýr. Þá er einnig að finna nýmæli í 2. mgr. 7. gr. er varðar ábyrgð ríkis og 

sveitarfélaga á að koma hálfvilltum og villtum dýrum til hjálpar, en hingað til hefur ekki legið 

ljóst fyrir hver hefur heimild til ákvarðanatöku og ber ábyrgð á útlögðum kostnaði sem getur 

skapast við slíkar aðgerðir, t.d. þegar um er að ræða bráðaumönnun hvort sem það lýtur að 

björgunaraðgerðum eða aflífun á dýrum. Má sjá þessu stað í ýmsum tilvikum þegar spendýr 

sem ekki eru landlæg, t.d. eins og ísbirnir, hafa villst hingað til lands. Þá eru ríki og 

sveitarfélögum gefnar mjög rúmar heimildir til þess að ákvarða hvenær aflífun villtra dýra er 

nauðsynleg, en sú heimild er byggð á því að fyrirsjáanlegur kostnaður vegna föngunar eða 

umönnunar dýrs sé álitin verulegur. Í 8. gr. dvl. er fyrir að fara tilkynningarskyldu í þeim 

tilvikum sem ekki eru flokkuð sem bráðatilvik, líkt og mælt er fyrir um í 7. gr. dvl. Í 2. mgr. 

8. gr. er að finna nýmæli sem lýtur að nafnleynd þeirra einstaklinga sem tilkynna slæma 

meðferð á dýrum til lögreglu eða Matvælastofnunar. Í síðari málslið greinarinnar kemur fram 

að óski tilkynnandi nafnleyndar gagnvart öðrum en Matvælastofnun og lögreglu, skuli það 

virt, nema sérstakar ástæður mæli gegn því. Ákvörðun Matvælastofnunar um að heimila 

tilkynnanda ekki nafnleynd, er heimilt að skjóta til ráðherra innan tveggja vikna frá 

tilkynningu ákvörðunar til tilkynnanda. Í nefndaráliti frá atvinnuveganefnd um frumvarp til 

dýravelferðarlaga kemur fram, að gert sé ráð fyrir að almennar reglur stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 gildi um málsmeðferðina. Þannig sé réttur tilkynnanda til þess að kæra ákvörðun 

Matvælastofnunar um að veita tilkynnanda ekki nafnleynd, tryggður með ákvæðinu sem um 

ræðir. Hins vegar sé réttur þess sem tilkynntur er til Matvælastofnunar, tryggður samkvæmt 

almennum reglum stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þannig sé aðila máls, sem hefur einstaklegra 

og verulegra hagsmuna að gæta vegna málsmeðferðar Matvælastofnunar, heimilt að kæra 
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ákvörðun um nafnleynd til æðra setts stjórnvalds, og geti þá m.a. nýtt andmælarétt sinn 

samkvæmt 13. gr. þeirra laga. Þannig er réttur allra aðila að máli tryggður sem best verður á 

kosið.52 Að mati nefndarinnar er mikilvægt að hafa lögfest ákvæði um nafnleynd tilkynnanda, 

til þess að tryggja mönnum leið til þess að tilkynna um brot gegn lögunum þar sem dýr hafi 

ekki málsvara og geti sjálf ekki tilkynnt um illa meðferð eða óskað úrbóta þar á. Það hafi því 

miður verið þannig að ákveðin þöggun og aðgerðarleysi hafi fylgt þessum brotum þar sem 

það getur verið erfiðleikum háð að tilkynna um illa meðferð á dýrum sökum vinsemdar, 

nábýlis eða skyldleika tilkynnenda við meinta brotamenn.53 Í 2. mgr. 8. gr. segir að ef 

forsendur til þess að fallast á beiðni um nafnleynd tilkynnanda eru ekki til staðar þá sé 

tilkynnanda heimilt að draga tilkynningu sína til baka. Ef þær aðstæður koma upp er ekki ljóst 

hvernig brugðist verður við af hálfu Matvælastofnunar. Segjum sem svo að Matvælastofnun 

sé tilkynnt um alvarlegar misþyrmingar á búfénaði, en ekki er hægt að fallast á beiðni um 

nafnleynd og tilkynning er því dregin til baka, hvaða úrræðum getur Matvælastofnun beitt? 

Það verður að teljast harla ólíklegt og beinlínis andstætt markmiðum laganna og hlutverki 

stofnunarinnar sem eftirlitsaðila að hunsa þær upplýsingar sem þeir hafa undir höndum þó svo 

að tilkynningin hafi verið dregin til baka, ef ástæða fyrir þeirri afturköllun er einungis sú að 

nafnleyndar var ekki gætt. Líklegt verður að telja að Matvælastofnun þurfi þá og eigi að gera 

frumkvæðisathugun á því máli sem tilkynnt var í upphafi. Það samræmist ekki 

eftirlitshlutverki stofnunarinnar að láta hjá líða að kanna aðstæður þar sem dýr kunna að sæta 

slæmri meðferð þegar rökstuddur grunur liggur fyrir hendi. Ekki er tekin afstaða til þessa 

atriða í greinargerð með frumvarpi til laganna eða nefndaráliti. 

Í 9. gr. dvl. er það nýmæli að hver sá sem hefur dýr í umsjá sinni skuli búa yfir eða afla sér 

grunnþekkingar á þörfum og umönnun viðkomandi dýrategundar, og skal aðili ennfremur búa 

yfir getu til þess að sinna þessum grunnþörfum dýrs til þess að umönnun og umgengni við 

dýrið sé í samræmi við dvl. Mun greinin koma til skoðunar við leyfisveitingar til dýrahalds 

skv. 11. gr. laganna. Samkvæmt athugasemdum við 9. gr. dvl. í greinargerð með frumvarpi til 

laganna, má rekja flest mál á sviði dýravelferðar, er varða vanrækslu eða illa meðferð, til þess 

að umráðamenn eða eigendur dýra skortir heilsu, þekkingu eða vilja til þess að sinna dýrunum 

á fullnægjandi hátt, og gildir það sama um ítrekuð brot sama aðila.54 Við málsmeðferð í þeim 

málum þegar ekki er hægt að benda á ófullnægjandi húsakost eða girðingar, skort á fóðri eða 

                                                
52 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 46-47 og þskj. 1216, 141. lögþ. 2012-13, (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
53 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
54 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 22 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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öðru slíku, verður nægjanlegt að vísa almennt til ákvæða 9. gr. dvl. og telja fram viljaskort, 

getu- eða þekkingarleysi umráðamanns til þess að sinna dýrunum. Í 3. mgr. 10. gr. er þá að 

finna nýmæli er tekur til þess að óheimilt sé að fela börnum yngri en 18 ára aldri og ólögráða 

einstaklingum einum ábyrgð á dýrum. Í norsku dýravelferðarlögunum er miðað við 16 ára 

aldur, en það er samhljóða ákvæði í sáttmála Evrópuráðsins nr. 125 um vernd gæludýra, sem 

lögfestur var í Noregi árið 1992. Í 6. gr. sáttmálans er mælt fyrir um að óheimilt sé að selja 

gæludýr til einstaklinga sem ekki hafa náð 16 ára aldri, án samþykkis foreldra eða 

forráðamanna.  

Í greinargerð með frumvarpi til laganna varðandi 2. mgr. 10. gr. er tekur til þess að 

rekstraraðili leyfisskylds dýrahalds sé ábyrgur fyrir því að starfsfólk búi yfir nægilegri 

þekkingu, hæfni og færni til þess að sinna dýrunum, kemur fram að gerðar séu ríkari kröfur til 

rekstrar- og þjónustuaðila stórra búa og þjálfunarstöðva en gerðar eru til búfjáreigenda sem 

eru smærri í sniðum eða gæludýraeigenda. Að einhverju marki má fallast á að það sé eðlilegt 

þegar litið er til þess að umfangsmeiri starfsemi felur í sér aukinn fjölda dýra og hver 

starfsmaður er því ábyrgur fyrir velferð fleiri dýra en gengur og gerist á minni búum. Hins 

vegar miðar löggjöfin að einstaklingsmiðaðri velferð dýra sem eru í umsjá manna. Ef litið er 

til þessa verður ekki fallist á að eðlilegt sé að slakað sé á kröfum um hæfni og þekkingu þeirra 

sem hafa umsjá með dýrum og bera ábyrgð á velferð þeirra samkvæmt lögunum, þó svo að 

um sé að ræða umfangslitla starfsemi sem er ekki leyfisskyld eða jafnvel umönnun gæludýra. 

Hins vegar má einnig skilja það sem svo að ekki sé slakað á kröfum til þeirra sem eiga 

gæludýr eða reka smærri bú eða þjálfunarstöðvar, heldur séu gerðar ákveðnar lágmarkskröfur 

til allra umráðamanna dýra, en auknar kröfur séu gerðar til þeirra sem hafa umfangsmeiri 

starfsemi undir höndum, en sá skilningur er í betra samræmi við tilgang og markmið laganna.   

 Í 11. gr. er það nýmæli að lagt er bann við því að selja eða afhenda dýr með öðrum hætti 

til aðila þegar gera má ráð fyrir því að þann sem tekur við dýrinu skorti aðstöðu, getu eða vilja 

til þess að hugsa um dýrið á fullnægjandi hátt. Samkvæmt athugasemdum í greinargerð með 

frumvarpi til laganna kemur þó fram að ekki sé lögð rík rannsóknarskylda á þann aðila sem 

afhendir dýrið, en mælt sé fyrir um aðgæsluskyldu að þessu leyti. Er þá aðallega verið að vísa 

til þess að dýr sé ekki látið í hendurnar á einstaklingi þegar aðili hefur vitneskju sem gefur til 

kynna að illa verði hugsað um dýrið.55 Í 15. gr. er fjallað um sérstakt bann við vanrækslu eða 

illri meðferð á dýrum, en greinin hljóðar svo:  

                                                
55 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 24 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Bannað er að : 
a. ofbjóða kröftum dýrs eða þoli, 
b. yfirgefa dýr í bjargarlausu ástandi 
c. hafa samræði eða önnur kynferðismök við dýr 
d. nota lifandi dýr sem fóður, agn eða sem skotmark við skotæfingar eða skotkeppni 
e. etja dýrum saman til áfloga, 
f. þvinga fóður eða vatn ofan í dýr nema nauðsynlegt sé vegna læknismeðferðar, 
g. misbjóða dýrum á annan sambærilegan hátt. 

 

Í 18. gr. er að finna ákvæði er varðar flutning dýra og rekstur búfjár. Í 45. gr. dvl. er mælt 

fyrir um að brot gegn m.a. ákvæðum 15. gr. og 18. gr. laganna séu refsiverð, en eru brot gegn 

ofangreindum ákvæðum því eðli máls samkvæmt talin sérstaklega alvarleg. Verður fjallað um 

ákvæði 15. og 18. gr. hér á eftir í 4. kafla er varðar refsiheimildir dýravelferðarlaga.  
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4 Refsiverð háttsemi  

4.1 Almennt  

Lög nr. 55/2013 um velferð dýra eru sérrefsilög sem fela í sér hátternisreglur er taka á allri 

umgengni manna við dýr og útlista hvaða háttsemi er heimil og hver ekki. Það sama á við um 

þær reglugerðir og stjórnvaldsfyrirmæli sem sett eru með stoð í lögunum.56 Ákvæði laganna 

mæla ekki fyrir um hvort brot gegn þeim varði almennt refsingu og lýsa ákvæðin því ekki 

refsiverðri háttsemi sem slíkri. Í 45. gr. laganna er að finna ákvæði sem tekur til refsiábyrgðar 

samkvæmt lögunum. Samkvæmt ákvæðinu varðar brot gegn tilteknum ákvæðum laganna og 

stjórnvaldsfyrirmælum settum á grundvelli þeirra, sektum eða fangelsi allt að einu ári. Í 2. 

mgr. 45. gr. er mælt fyrir um að sé brot stórfellt eða ítrekað varði það fangelsi allt að tveimur 

árum, nema brot teljist meiri háttar en þá varðar það við 174. gr. almennra hegningarlaga, 

þegar um húsdýr er að ræða. Viðurlög við brotum samkvæmt fyrrnefndu ákvæði almennra 

hegningarlaga, eru allt að tveggja ára fangelsi, eða sektir ef málsbætur eru. Í 45. gr. dvl. er að 

finna upptalningu á þeim ákvæðum laganna sem lýsa háttsemi sem varðar refsiábyrgð. Brot 

gegn 1. og 2. mgr. 45. gr. varða refsingu hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Þá 

eru tilraun og hlutdeild í brotum gegn 1. og 2. mgr. 45. gr. einnig refsiverð samkvæmt 

almennum reglum hegningarlaga sbr. 5. mgr. 45. gr. dvl. Í kafla 6 verður fjallað sérstaklega 

um stjórnvaldsfyrirmæli og viðurlög sem Matvælastofnun er heimilt að beita, en skv. 4. gr. 

dvl. er stjórnsýsluframkvæmd og eftirlit með því að ákvæðum laganna sé framfylgt í höndum 

Matvælastofnunnar, undir yfirstjórn ráðherra.  

Hér næst verður fjallað um þau ákvæði laganna sem reynt gæti á sem refsiheimildir, en 

fjallað verður um ákvæði 29. gr. dvl. í sérstökum kafla samhliða 30. gr. laganna sem er þó 

ekki refsiheimild, en ákvæðin hafa að geyma lagastoðir fyrir aðbúnaðarreglugerðir dýra.  

4.2 Vanræksla á tilkynningarskyldu  

Í 8. gr. dvl. er ákvæði um almenna tilkynningarskyldu vegna gruns um ólögmæta meðferð á 

dýrum. Samkvæmt a. lið 1. mgr. 45. gr. dvl. eru brot gegn 8. gr. dvl. refsiverð. Í ákvæði 1. 

                                                
56 Helstu reglugerðir sem koma til álita við skrifin og settar hafa verið með stoð í lögunum eru: Rg. 
1160/2013 (um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu), sbr. 536/2015. Rg. 910/2014 (um velferð hrossa). Rg. 
1065/2014 (um velferð nautgripa). Rg. 1066/2014 (um velferð sauðfjár og geitfjár). Rg. 1276/2014 (um velferð 
svína), sbr. 1276/2014. Rg. 1277/2014 (um velferð minka).  
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mgr. 8. gr. segir, að leiki grunur á að meðferð á dýrum brjóti gegn dvl. eða reglugerðum 

settum samkvæmt þeim, sé þeim sem verður þess var skylt að tilkynna það til 

Matvælastofnunar eða lögreglu, svo fljótt sem auðið er. Sé mál tilkynnt til lögreglu skal 

lögregla tilkynna Matvælastofnun um það, sem athugar hvort umrædd tilkynning sé á rökum 

reist. Sambærilegt ákvæði varðandi tilkynningarskyldu var að finna í 18. gr. eldri laga um 

dýravernd nr. 15/1994, en því ákvæði var bætt í lögin árið 2002. Álíka ákvæði var einnig að 

finna í 16. gr. eldri laga um búfjárhald nr. 103/2002, en ákvæðið mælti m.a. fyrir um almenna 

skyldu til þess að tilkynna til héraðsdýralæknis ef aðili yrði var við að umráðamann búfjár 

skorti hús, fóður eða beit fyrir búfé sitt, hann vanfóðraði það eða beitti féð harðræði. Þegar ný 

lög um dýravelferð voru sett árið 2013, var ákveðið að leggjast samhliða í 

heildarendurskoðun á lögum um búfjárhald, og voru eldri lögin því felld úr gildi. Í 

greinargerð með frumvarpi til núgildandi laga um búfjárhald, nr. 38/2013, kemur fram 

breyttur tilgangur laga um búfjárhald, frá því sem áður var. Velferð dýra heyrir ekki lengur 

þar undir.57 Í dýravelferðarlögunum er mælt fyrir um að eftirlit með meðferð dýra, þar með 

talið búfjár, sé í höndum Matvælastofnunar. Í lögum nr. 38/2013 um búfjárhald er því ekki 

fyrir að fara ákvæðum er taka til velferðar dýra, heldur er tilgangur laganna samkvæmt 1. gr. 

takmarkaður við að vera regluverk varðandi vörslu búfjár, merkingar búfjár og öflun hagtalna, 

en Matvælastofnun annast öflun hagtalna og hefur eftirlit með merkingu búfjár. Samhliða 

þeirri breytingu er gerð var á tilgangi laganna voru störf búfjáreftirlitsmanna flutt frá 

sveitarfélögum til Matvælastofnunar. Skv. 2. gr. laga um búfjáreftirlit flokkast alifuglar, 

geitfé, hross, kanínur, loðdýr, nautgripir, sauðfé og svín sem búfénaður, en þau heyra öll undir 

verndarandlag dvl. skv. 2. gr. dvl.58  

Ákvæði 8. gr. dvl. um tilkynningarskyldu felur í sér að allir þjóðfélagsþegnar eru 

skyldaðir til þess að tilkynna það til lögreglu eða Matvælastofnunar hafi þeir grun um að dýr 

verði fyrir slæmri meðferð. Sé lögreglu tilkynnt um slík tilvik ber henni að tilkynna það til 

Matvælastofnunar, en eftirlitshlutverk hennar felur í sér að það er á valdi stofnunarinnar að 

athuga hvort tilkynningin sé á rökum reist og bregðast við í samræmi við lögin ef í ljós kemur 

að um brot er að ræða á lögunum. Hér eru bráðatilvik þó undanskilin en þau heyra undir 7. gr. 

laganna, en í þeim tilvikum verður að bregðast við strax.  

Líkt og greint var frá í kafla 3.4. er að finna nýmæli í 2. mgr. 8. gr. dvl. sem segir að gæta 

skuli nafnleyndar þess sem tilkynnir um hugsanlegt brot skv. 1. mgr. 8. gr. laganna. 
                                                
57 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 4-5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
58 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 4-5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Tilgangurinn að baki því að bæta ákvæði um nafnleynd í lögin var sá að stuðla að auknum 

vilja einstaklinga til þess að tilkynna hugsanleg brot gegn lögunum. Oft getur verið um að 

ræða tengsl á milli aðila sem tilkynnir meint brot og þess einstaklings sem hann tilkynnir, t.d. 

ef um er að ræða nágranna, vini eða fjölskyldu.59  

Ákvæðið virðist hafa skilað árangri, en í ársskýrslu Matvælastofnunar árið 2013 kemur 

fram að tilkynningar um illa meðferð á dýrum árið 2012, hafi verið 49 talsins. Árið 2013 hafi 

ábendingum fjölgað í 376. Í ársskýrslu stofnunarinnar frá 2014 má sjá enn frekari aukningu á 

ábendingum, en þeim fjölgaði úr 376 árið 2013 í 532 árið 2014.60 Mesta aukningin var á 

ábendingum vegna gruns um illa meðferð á hundum og köttum, en tvöföldun varð í þeim 

flokki á milli ára. Ályktar Matvælastofnun að umrædda aukningu á tilkynningum til 

stofnunarinnar megi rekja til þess að bæði hafi verklag hjá stofnuninni verið bætt og skráning 

ábendinga orðið skilvirkari. Þá hafi almenningi verið gert það auðveldara en áður að tilkynna 

meint brot gegn dýrum til stofnunarinnar. Árið 2013 var settur upp ábendingahnappur á 

heimasíðu Matvælastofnunar sem er öllum aðgengilegur og auðveldur í notkun. Getur sá sem 

tilkynnir meint brot til stofnunarinnar valið hvort ábendingin er send undir nafni eða 

nafnlaust, líkt og lögin gera ráð fyrir. 61  Samkvæmt nýútgefinni starfsskýrslu 

Matvælastofnunar 2015 voru ábendingar sem stofnuninni barst árið 2015 alls 561 talsins svo 

einhver aukning varð á milli ára þó svo að ábendingum hafi ekki fjölgað jafn mikið og árin á 

undan. Upphaflega var mesta aukningin í ábendingum sem snertu velferð gæludýra en fjöldi 

ábendinga eftir dýrategundum hefur þó náð meira jafnvægi milli áranna 2014 og 2015. Árið 

2015 bárust alls 271 ábending vegna gruns um slæma meðferð á búfénaði og 290 ábendingar 

vegna gruns um slæma meðferð á gæludýrum. Það liggur þó í hlutarins eðli að eftir því sem 

dýrahald er minna sýnilegt, þeim mun færri ábendingar berast frá almenningi vegna gruns um 

slæma meðferð.62 

Í 1. mgr. 5. gr. norsku dýravelferðarlaganna er að finna ákvæði um tilkynningarskyldu 

sem er að einhverju leyti sambærilegt ákvæði 8. gr. íslensku dvl., þó margt sé ólíkt með þeim 

engu að síður. Í ákvæðinu segir að almenningi beri skylda til þess að tilkynna tafarlaust til 

Matvælaeftirlitsins (n. Mattilsynet) eða lögreglu ef grunur vaknar um að dýr sæti illri meðferð 

eða alvarlegri vanrækslu. Samkvæmt athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu segir að 

                                                
59 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
60 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2013, bls. 43 og Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 39. 
61 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2013, bls. 43 og Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 39. 
62 Starfsskýrsla Matvælastofnunar 2015, bls. 39. 
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ákvæðið eigi við þegar um er að ræða alvarleg brot gegn lögunum. Gildissvið ákvæðisins er 

því talsvert þrengra en gildissvið a. liðar 1. mgr. 45. gr. dvl. sem mælir fyrir um refsingu ef 

brotið er gegn 8. gr. laganna, óháð alvarleika brots. Í 2. mgr. 45. gr. dvl. segir síðan að sé brot 

stórfellt eða ítrekað skuli refsingin nema fangelsi allt að tveimur árum, og teljist brot 

meiriháttar, varði það við 174. gr. almennra hegningarlaga. Ekki er ljóst hver mörkin eru á 

milli þess að brot teljist stórfellt og heyri þá undir dýravelferðarlög eða meiri háttar og heyri 

undir almenn hegningarlög, en skilin þar á milli eru ekki skýr. Ekki hefur reynt á þessi mörk í 

dómaframkvæmd. 

Í niðurlagi 1. mgr. 5. gr. norsku dýravelferðarlaganna segir að umrædd tilkynningarskylda 

eigi ekki við stangist hún á við önnur lög. Í frumvarpi með lögunum eru sérstaklega tilgreindir 

þeir aðilar sem vegna starfa sinna hafa afskipti af dýrum, t.d. dýralæknar og 

heilbrigðisstarfsmenn dýra. Þagnarskylda þeirra í starfi gengur þá framar tilkynningarskyldu 

samkvæmt lögunum.63 Í íslensku dvl. er sérstök grein helguð tilkynningarskyldu þeirra sem 

hafa afskipti af dýrum, það er 9. gr. dvl. Í ákvæðinu segir að hverjum þeim sem stöðu sinnar 

og starfa vegna hefur afskipti af málum dýra og verður var við þær aðstæður sem lýst er í 1. 

mgr. 8. gr. laganna, sé skylt að tilkynna það Matvælastofnun. Þá er lögð sérstök skylda á 

dýralækna og heilbrigðistarfsmenn dýra til að fylgjast með meðferð þeirra, aðbúnaði, 

aðgerðum og meðhöndlun, dýrahaldi og aðferðum við dýrahald og gera Matvælastofnun 

viðvart ef grunur leikur á að aðstæður dýrs séu þannig að það brjóti gegn 1. mgr. 8. gr. 

laganna. Í 3. mgr. er síðan sérstaklega tekið fram að tilkynningarskylda samkvæmt 9. gr. 

lagnna gangi framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfstétta. 

Því er um að ræða talsverðan mun á íslenska ákvæðinu og hinu norska þar sem lögð er ríkari 

skylda á þá aðila sem hafa afskipti af dýrum í starfi til að tilkynna meint brot gegn lögunum 

til Matvælastofnunar. Samhliða því er þeim einnig veitt aukið frelsi til slíkra tilkynninga þar 

sem tilkynning um meint brot gegn dýravelferðarlögunum hefur ekki áhrif á störf þeirra að 

öðru leyti og brýtur ekki í bága við siðareglur þeirra eða aðra löggjöf sem gildir um starfan. 

Dýralæknar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn dýra í Noregi eru ekki skyldaðir til þess að 

tilkynna það til þar til bærra yfirvalda ef grunur leikur á að dýr sæti illri meðferð en þeim er 

þó ekki óheimilt að gera það.64 Í 21. gr. norsku laganna um heilbrigðisstarfsfólk frá 1999, er 

mælt fyrir um almenna þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks sem á að tryggja trúnað varðandi 

þær upplýsingar sem það fær vitneskju um í starfi sínu. Í 5. lið. 23. gr. laganna er þó að finna 
                                                
63 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 96. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
64 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 96. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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undantekningu er tekur til þeirra tilvika þegar heilbrigðisstarfsfólk dýra hefur ástæðu til þess 

að ætla að dýr sem það sinnir sæti illri meðferð eða alvarlegri vanrækslu. Það þýðir að 

heilbrigðisstarfsfólk dýra hefur rétt til þess að tilkynna ef grunur leikur á því að brot hafi 

verið framið, þó því beri ekki skylda til þess. Í slíkum tilvikum er þá ekki um brot á 

trúnaðarskyldu að ræða. Samkvæmt ákvæði 5. liðar 23. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn er 

ekki gerð krafa um að sá sem tilkynnir viti fyrir víst að brot hafi verið framið, heldur er 

fullnægjandi að rökstuddur grunur sé fyrir hendi þ.e. „… når helsepersonell gjennom sin 

yrkesutøvelse har grunn til å tro at dyr blir utsatt for slik mishandling eller alvorlig svikt 

vedrørende miljø, tilsyn og stell…“. Þá verður heilbrigðisstarfsfólk í þessari stöðu að meta 

það í hverju tilviki fyrir sig hvort réttlætanlegt sé að nýta umrædda undanþágu á þagnarskyldu 

og tilkynna meint brot til yfirvalda. Í einhverjum tilvikum getur það verið dýrunum til hags að 

það sé ekki gert, t.d. ef það getur leitt til þess að tilkynning um hugsanlega vanrækslu eða 

slæma meðferð minnki líkur á að dýrið fái viðunandi meðferð og heilbrigðisstarfsmaður getur 

tryggt rétta meðferð og fylgst með því að látið sé af vanrækslu dýrsins, án þess að brot sé 

tilkynnt til yfirvalda.65 Á heimasíðu norska matvælaeftirlitsins er að finna ábendingahnapp 

sambærilegan þeim sem er á heimasíðu Matvælastofnunar, þar sem einstaklingum er gefinn 

kostur á að skila inn nafnlausri ábendingu standi vilji þeirra til þess.66 

Það vekur athygli að samkvæmt 45. gr. íslensku dýravelferðarlaganna er það ekki refsivert 

brot gegn lögunum að sinna ekki tilkynningaskyldu samkvæmt 9. gr. dvl. andstætt því sem 

gildir um brot gegn 8. gr. þeirra. Þá hefur Matvælastofnun ekki heldur heimild til að leggja á 

stjórnvaldssektir eða beita öðrum viðurlögum vegna brota á 9. gr. dvl. skv. 42. gr. laganna. Í 

ljósi yfirburðastöðu dýralækna og heilbrigðisstarfsfólks dýra til að greina það þegar dýr hefur 

sætt illri meðferð eða hefur verið vanrækt á einhvern hátt, og skyldu þeirra starfs síns vegna 

til þess að sinna heilbrigði og velferð dýra í hvívetna, verður að telja einkennilegt að málum 

hafi verið hagað með þessum hætti. Ekki var fjallað efnislega um greinina í greinargerð með 

frumvarpi til laganna og er því erfiðleikum háð að varpa ljósi á það hvað lá að baki þessari 

ákvörðun löggjafans. Í norsku löggjöfinni er að finna almennt refsiákvæði í 37. gr. sem mælir 

fyrir um refsingu við öllum brotum gegn ákvæðum laganna sem framin eru af ásetningi eða 

vítaverðu gáleysi, og varða brotin sektum eða fangelsi allt að einu ári, en þremur árum sé brot 

alvarlegt eða ítrekað. Í 3. mgr. 37. gr. norsku dvl. er sú háttsemi er heyrir undir 4., 5. og 6. gr. 

laganna, sérstaklega undanskilin refsiábyrgð. Þau ákvæði taka til hjálparskyldu, 
                                                
65 „Helsepersonell har rett til å varsle om mulig dyremishandling“, http://mattilsynet.no. 
66 Heimasíða norska matvælaeftirlitsins, http://mattilsynet.no. 
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tilkynningarskyldu og getu, hæfni og ábyrgðar þeirra aðila sem hafa dýr í sinni umsjá til að 

annast þau. Brot gegn tilkynningarskyldu þeirri er mælt er fyrir um í 8. gr. íslensku dvl. 67 

virðast því vera litin alvarlegri augum hér á landi en í Noregi. Í greinargerð með frumvarpinu 

og athugasemdum við greinina, eru ekki útskýringar á því hvers vegna brot gegn 4., 5. og 6. 

gr. norsku dvl. varða ekki refsingu. Þess má geta að sérstakt ákvæði er varðar 

tilkynningarskyldu aðila sem hafa afskipti af dýrum var ekki að finna í upprunalegu frumvarpi 

til íslensku laganna. Í nefndaráliti atvinnuveganefndar kemur fram að rétt hafi þótt að herða 

tilkynningarskyldu dýralækna og heilbrigðisstarfsmanna dýra og var í því samhengi vísað til 

17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, en það ákvæði mælir fyrir um tilkynningarskyldu þeirra 

aðila er hafa afskipti af börnum. Taldi nefndin að þörf væri á því að setja slíkt ákvæði til þess 

að tryggja vitneskju eftirlitsaðila um brot gegn ákvæðum dvl. Ekki var tekin afstaða til þess í 

nefndinni hvort brot gegn ákvæðinu ættu að sæta refsingu.68 

4.3 Vanræksla á umönnunarskyldu  

Samkvæmt b. lið 1. mgr. 45. gr. dvl. eru brot gegn 14. gr. dvl. refsiverð. Greinin mælir fyrir 

um reglur er varða umönnun, meðferð og meðhöndlun umráðamanna á dýrum. En 

umráðamönnum ber að tryggja dýrum í umsjá sinni góða umönnun. Það er ærið mismunandi 

eftir tegundum, kyni, aldri, heilsu og þreki hvers dýrs, hvaða umönnun fullnægir þörfum þess. 

Nýfædd dýr sem og dýr sem eru veik, slösuð eða veikburða, þurfa aukna umönnun, hlýju og 

fæði.69  Í a. lið 14. gr. dvl. segir að umráðamönnum beri skylda til að sjá til þess að þörfum 

dýranna sé sinnt að jafnaði einu sinni á dag. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til 

laganna segir að með ákvæðinu eigi m.a. að koma í veg fyrir að dýr séu skilin eftir á 

eyðibýlum eða stöðum þar sem enginn hefur búsetu. Undanskilin eru þó þau tilvik þegar dýr 

eru í sumarhögum. Sambærileg ákvæði er að finna í 1. mgr. 24. gr. norsku dvl., en ákvæði 

greinarinnar mælir fyrir um að umráðamönnum dýra beri að tryggja þeim góða umönnun og 

fullnægjandi eftirlit. Í athugasemdum við greinina í greinargerð með frumvarpi til laganna 

segir, að ef aðilar sem hafa stundað búskap og alið og haldið dýr í þeim tilgangi, ætli sér að 

hætta búskap, sé þeim skylt að koma dýrunum í hendur á þar til bærum aðila sem geti sinnt 

þeim á þann hátt er lögin mæla fyrir um. Ef sá kostur er ekki fyrir hendi ber umráðamanni að 

aflífa dýrin, þ.e. framkvæma einskonar líknardráp á þeim. Það er brot á ákvæðum laganna að 

                                                
67 Ákvæði 8. og 14. gr. laga nr. 55/2013. 
68 Þskj. 1216, 141. lögþ. 2012-13, bls. 11-12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
69 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 109. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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yfirgefa þau bjargarlaus og án þess að sá aðbúnaður og umönnun sem þeim er nauðsynleg til 

þess að þau geti lifað lífi lausu við þjáningar, hungur og vosbúð, sé tryggð.70  

Í b. lið 14. gr. dvl. segir að umráðamenn skuli tryggja dýrum vatn og næringu, þar með 

talið beitiland við hæfi, í samræmi við þarfir hverrar tegundar. Þegar um er að ræða hreindýr 

eða önnur dýr sem eru úti allan ársins hring en ekki villt, ber umráðamanni skylda til að 

tryggja að það umhverfi sem dýrin lifa í stuðli að heilbrigði þeirra og öryggi eins og framast 

er unnt. Til að mynda ber umráðamönnum að hafa eftirlit með veikum, vannærðum, 

hjálparlausum og slösuðum dýrum og tryggja eins og hægt er að dýr séu örugg fyrir árásum 

rándýra.71 

Í c. lið 14. gr. dvl. er að finna mikilsvert nýmæli sem segir að grasbítum skuli tryggja beit 

á grónu landi á sumrin. Með tilkomu og viðgangi verksmiðjubúskapar hefur það aukist að dýr 

séu höfð inni allt árið, einkum og sér í lagi nautgripir og hross. Í samræmi við 

markmiðsákvæði laganna, sem mælir fyrir um að leitast skuli við að tryggja dýrum frelsi til 

þess að sýna sitt eðlilega atferli, þótti það ekki samræmast markmiði þeirra að hafa dýrin 

bundin innandyra að sumri til.72 Í 1. mgr. 17. gr. reglugerðar um velferð nautgripa nr. 

1065/2014 segir að allir nautgripir, að undanskildum graðnautum, skuli komast á beit á grónu 

landi í átta vikur hið minnsta á tímabilinu 15. maí – 15. október ár hvert, en aðgangur að 

útigerði uppfyllir ekki kröfu um útivist á grónu landi.73 Undantekninguna varðandi graðnaut í 

1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar er ekki að finna í lögum um velferð dýra þar sem segja 

einfaldlega að grasbítum skuli tryggð beit á grónu landi á sumrin. Fyrirspurn var send til 

Matvælastofnunar varðandi þessa undanþágu frá lögunum og óskað upplýsinga um hvort 

graðnautum væri tryggð beit á grónu landi þrátt fyrir undantekningu reglugerðarinnar. 

Fyrirspurninni var ekki svarað. 

Í norsku dýravelferðarlögunum er ekki að finna sambærilegt ákvæði sem tekur sérstaklega 

til þess að grasbítum skuli tryggð beit á grónu landi á sumrin. Þó er að finna almennt ákvæði í 

23. gr. norsku dvl. sem mælir fyrir um að það umhverfi er dýr eru alin í stuðli að heilbrigði 

þeirra, en þar skal tekið tillit bæði til þarfa hverrar tegundar en einnig til einstaklingsmiðaðrar 

velferðar hvers dýrs, en segja má að það að tryggja grasbítum beitiland að sumri til geti fallið 

hér undir.74 Ákvæðið nær til allra dýra sem alin eru af mönnum og eru þar með talin dýr sem 

                                                
70 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 109. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
71 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 110. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
72 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
73 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
74 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 108. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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haldin eru til notkunar í tilraunum, dýr í sláturhúsum, hreindýr sem eru ekki villt, húsdýr, 

eldisfiskar og önnur sjávardýr sem eru ræktuð, gæludýr og dýr sem notuð eru til afþreyingar 

og til keppni, til að mynda hross. Greinin er ætlað að tryggja einstaklingsmiðaða velferð dýra 

sem er ærið mismunandi eftir tegund, ástandi og aðstæðum hvers dýrs. Í greinargerð með 

frumvarpinu er sérstaklega tekið fram að gerðar séu vægari kröfur til aðbúnaðar og umhverfis 

dýra er þau dvelja stutta stund í sláturhúsi áður en þau eru aflífuð, en gerðar eru til umhverfis 

dýra sem alin eru í landbúnaði og verksmiðjuframleiðslu til lengri tíma. Dýrum verður að vera 

kleift að sýna eðlilegt atferli eins og frekast er unnt, t.d. að geta hirt sig, búið til hreiðurstað 

fyrir sig og afkvæmi sín og lifað í samfélagi við önnur dýr sömu tegundar. Með aukinni 

þekkingu varðandi atferli dýra, þarfir þeirra og eðli, verða gerðar auknar kröfur samkvæmt 

greininni, en hún á að tryggja dýrum lágmarksaðbúnað miðað við þá vitneskju sem er til 

staðar á hverjum tíma og getur því eðli máls samkvæmt tekið breytingum.75  

Í d. lið 14. gr. dvl. segir að að umráðamönnum beri að vernda dýr gegn meiðslum, 

sjúkdómum og sníkjudýrum eða annarri hættu. Í greinargerð með frumvarpi til dvl. segir að 

með breyttum búskaparháttum, sem þróast hafa í átt að lífrænum búskap, hafi komið upp 

tilvik þar sem dýr hafi ekki verið meðhöndluð sem skyldi með lyfjum eða ormahreinsuð, til 

þess að tryggja að búskapurinn falli undir lífrænan búskap. Þetta getur haft mjög slæmar 

afleiðingar fyrir heilsu og heilbrigði þeirra dýra sem um ræðir. Því þótti nauðsynlegt að setja 

ákvæði í lögin sem tryggir dýrum lágmarksmeðhöndlun að þessu leyti. Þá var sú skylda lögð 

á herðar umráðamanna að forða dýrum frá slysum og sjúkdómum eins og frekast er unnt, m.a. 

með því að tryggja að það umhverfi sem dýrin eru alin í sé öruggt og hæfi hverri tegund fyrir 

sig.76 Í e. lið 14. gr. dvl. mælt fyrir um skyldu umráðamanna til þess að tryggja sjúkum eða 

slösuðum dýrum tilhlýðilega læknismeðferð, eða að sjá til þess að dýrin verði aflífuð ef annar 

kostur stendur ekki til boða. Samhljóða ákvæði er að finna í b. lið 24. gr. norsku 

dýravelferðarlaganna. Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir að sú skylda sem um 

ræðir taki til aðstæðna sem eru fyrirsjáanlegar en einnig til þess að brugðist sé rétt við 

aðstæðum og atvikum sem upp koma en ekki var hægt að sjá fyrir. Þá verður að meta 

verndarskylduna og hversu langt hún nær í hverju tilviki fyrir sig. Hjá ákveðnum 

dýrategundum eru tilteknir sjúkdómar eða sníkjudýr t.d. eðlilegur hluti af lífi þeirra og valda 

dýrunum hvorki skaða né óþægindum. Þegar dýr eru í sumarhögum á beit eða vistuð úti allan 

ársins hring er ekki hægt að gera þá kröfu til umráðamanna að vernda dýrin fullkomlega, líkt 
                                                
75 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 109. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
76 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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og auðveldara er að gera í vernduðu umhverfi sem þeir hafa fullkomna stjórn á svo sem þegar 

dýrin eru haldin í húsi. Þó eru alltaf gerðar lágmarkskröfur sem verður að uppfylla.77 Með því 

að tryggja grasbítum beit á grónu landi á sumrin og með því að hafa dýr úti við stóran hluta úr 

ári eða jafnvel allan ársins hring er tekin ákveðin áhætta varðandi vernd dýra gegn árásum 

rándýra og veðri og vindum, t.d. miklum snjóþunga og eldgosum hér á landi. En áhættan 

þykir þess virði til þess að hægt sé að tryggja dýrum réttinn til að vera úti við og lifa í sem 

eðlilegustu umhverfi þó ekki sé hægt að takmarka hættur á sama hátt og hægt er innandyra. 

Það er eðlilegt að tekið sé tillit til þess hvort þær aðgerðir sem farið er í til að tryggja sem best 

skilyrði fyrir dýrin séu hagnýtar og framkvæmanlegar, en velferð dýranna verður þó alltaf að 

hafa að leiðarljósi. Þannig er ekki hægt að ganga fram hjá þeirri skyldu sem mælt er fyrir um í 

greininni vegna þess að aðgerðir þær er þarf að framkvæma eru of kostnaðarsamar eða erfiðar 

í framkvæmd.78  

Sú hætta sem mælt er fyrir um í ákvæði d. liðar 14. gr. dvl. og 24. gr. norsku dvl. tekur til 

verndar fyrir rándýrum, en undir rándýr falla m.a. landdýr, fuglar, sjávarspendýr og fiskar. 

Undir ákvæði greinarinnar heyrir þá bæði líkamleg og andleg heilsa dýra. Þannig verður 

umhverfið sem þau lifa í að vernda þau fyrir álagi, streitu og kvíða. T.d. verður að tryggja að 

veikburða meðlimir hjarðar verði ekki fyrir áreiti eða einelti af hálfu stærri og sterkari dýra í 

hópnum. Þá verður að vernda dýrin fyrir ágangi annarra dýra t.d. árásum hunda, truflun, áreiti 

og árásum af völdum manna. Erfiðast er þó eflaust að vernda dýr fyrir hættu sem stafar af 

umferð t.d. þegar dýr komast út á vegi eins og títt er hér á landi.79  

Í f. lið 14. gr. dvl. er nýmæli sem mælir fyrir um að umráðamönnum beri að venja dýr við 

umgengni við menn eftir því sem við á. Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir að 

skyldan nái til þess að temja dýr eða venja þau á fullnægjandi hátt við umgengni við menn 

svo mögulegt sé að meðhöndla þau og annast á tilhlýðilegan hátt. Það þótti hins vegar ekki í 

samræmi við tilgang laganna og markmið þeirra ef skortur á tamningu leiddi til þess að 

ótamin dýr eða dýr sem ekki eru vön umgengni við menn, fengju ekki þá meðferð sem þeim 

er nauðsynleg þar sem mönnum stafaði hætta af því að sinna dýrunum. Þannig var sett ákvæði 

í g. lið 14. gr. dvl. sem mælir fyrir um skyldu umráðamanna til þess að tryggja sér útbúnað, 

t.d. tökubás, búr eða sérsniðið áhald, sem geri umráðamönnum kleift að annast dýr og 

                                                
77 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 110. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
78 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 110. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
79 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 111. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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meðhöndla á viðunandi hátt samkvæmt lögunum.80 Sambærilegt ákvæði er að finna í c. lið 24. 

gr. norsku dvl.  

4.4 Sérstakt bann  

Í 15. gr. dvl. er að finna upptalningu á háttsemi sem er sérstaklega bönnuð samkvæmt 

lögunum, en greinin er að mestu nýmæli. Greinin mælir fyrir um sérstakt bann við vanrækslu 

og slæmri meðferð á dýrum. Í norsku dýravelferðarlögunum er einnig ákvæði sem mælir fyrir 

um bann við tilgreindri háttsemi en það sem fellur undir sérstakt bann samkvæmt norsku 

lögunum er ekki það sama og hér á landi. Í norsku dýravelferðarlögunum ekki sérstaklega 

nefnd sú háttsemi að ofbjóða krafti dýrs eða þoli, að etja dýrum saman til áfloga eða að 

þvinga fóður eða vatn ofan í dýr þegar heilsa þeirra krefst þess ekki. Sú verknaðarlýsing er 

sérstaklega tilgreind í ákvæðum íslensku laganna sem heyra undir sérstakt bann. Samhljóða 

ákvæði má þó finna í öðrum greinum norsku dýravelferðarlaganna, þó þau heyri ekki undir 

þetta sérstaka bann. Sú háttsemi sem um ræðir í ákvæðum 15. gr. íslensku dvl. getur hæglega 

fallið undir önnur ákvæði íslensku laganna t.d., 6. gr. þeirra, en þar sem sú háttsemi sem fellur 

undir 15. gr. hefur verið gerð refsiverð samkvæmt c. lið 1. mgr. 45. gr. dvl., hefur þótt 

nauðsynlegt, á grundvelli meginreglunnar um skýrleika refsiheimilda81, að mæla með skýrum 

og ótvíræðum hætti fyrir um þá háttsemi sem varðar refsingu með ótvíræðum 

verknaðarlýsingum. Í 6. gr. laganna segir að ill meðferð dýra sé óheimil án þess að tilgreint sé 

hvað felst í illri meðferð. Í g. lið 15. gr. íslensku dvl. er að finna ákvæði sem mælir fyrir um 

sérstakt bann við háttsemi sem jafna má við eða er sambærileg þeirri háttsemi sem tilgreind er 

sérstaklega í ákvæðum 15. gr. laganna, en ekki er fyllilega ljóst hvort hægt er að beita g. lið. 

15. gr. sem refsiheimild í ljósi meginreglunnar um skýrleika refsiheimilda, þó svo að ákvæði 

greinarinnar sé tilgreint í 45. gr. laganna og háttsemi sem þar er lýst því refsiverð. Verður 

nánar fjallað um þetta í sérstakri umfjöllun um g. lið 15. gr. dvl. síðar í kaflanum. 

Í a. lið 1. mgr. 15. gr. segir að bannað sé að ofbjóða kröftum dýrs eða þoli. Hér undir getur 

t.d. fallið meðferð á hrossum sem notuð eru til keppni, útreiða og ferðalaga, til að mynda 

hross sem leigð eru út til ferðamanna. Þá getur einnig fallið undir greinina meðferð á dýrum 

sem notuð eru til flutninga og dráttar eins og sleðahundar. Í 3. gr. norsku 

dýravelferðarlaganna sem varðar almenna meðferð og meðhöndlun dýra er sambærilega orðað 

ákvæði. Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir að ákvæðið geti haft sjálfstætt gildi í 
                                                
80 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
81 Fjallað verður um skýrleika refsiheimilda og lögmætisregluna í kafla 5.2.3. 
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málum þar sem önnur ákvæði laganna taka ekki á þeirri háttsemi sem um ræðir. Ákvæðið geti 

sérstaklega haft þýðingu í málum þar sem um er að ræða brot sem framin eru af öðrum en 

umráðamönnum dýranna.82 Í 14. gr. norsku dýravelferðarlaganna er að finna ákvæði er tekur 

til sérstaks banns. Í a. lið 14. gr. laganna segir að bannað sé að beita dýr ofbeldi. Að beita dýr 

ofbeldi þýðir samkvæmt greininni að beita dýr slæmri meðferð af ásetningi eða gáleysi og 

innan þess fellur m.a. að ofbjóða kröftum dýrs eða þoli. Þá fellur þar einnig undir að leggja 

mikið álag á dýr, hvort sem er andlegt eða líkamlegt, án þess það sé nauðsynlegt vegna 

dýrsins sjálfs, eða löglegur tilgangur liggi þar að baki.83 Til dæmis er heimilt að valda dýri 

andlegum þjáningum þegar það er leitt til slátrunar þó svo að skylt sé að forða dýrum frá þess 

konar andlegum þjáningum eins og frekast er unnt. Ofbeldi felur alla jafna í sér bæði andlegt 

og líkamlegt ofbeldi sem dýrið verður fyrir. Oft er það þó þannig að dýr verður fyrir andlegu 

ofbeldi án þess að líkamlegt ofbeldi fylgi, en nánast ómögulegt er að sjá fyrir aðstæður þar 

sem dýr verða fyrir líkamlegu ofbeldi án þess að andlegar þjáningar fylgi. Einkenni þess að 

dýr séu undir of miklu andlegu álagi, sem flokkast þá sem ofbeldi, eru þau að dýrin eru 

hrædd, eirðarlaus, kvíðin og óróleg, en slíkt andlegt álag stefnir heilsu þeirra og velferð í 

hættu. Líkamlegt ofbeldi getur þá falið í sér að dýr séu lamin, sparkað í þau, þau brennd, fryst, 

pyntuð með ýmsum tækjum o.s.frv. Þá fellur einnig undir hugtakið líkamlegt ofbeldi að temja 

dýr með aðferðum sem valda þeim óþarfa álagi og streitu og ofbýður kröftum þeirra og þoli, 

líkt og nefnt er hér að framan. Þá er sérstaklega tiltekið í greinargerð með frumvarpi til 

laganna að notkun svokallaðra geltistoppara (e. barking collar, n. smertevoldende 

dressurmidler) falli undir ofbeldi og sé því refsivert að nota slík tæki.84 Geltistoppari er 

rafmagnskragi sem sendir sársaukafullan straum um líkama hunds í hvert skipti sem hann 

geltir. Ekki er tekið á þessu tilviki sérstaklega í greinargerð með frumvarpi til íslensku 

dýravelferðarlaganna, en leiða má líkur að því að slík háttsemi falli undir g. lið 15. gr. dvl. 

sem og önnur almennari ákvæði laganna þó ekki sé víst að heimilt sé að refsa fyrir slík brot á 

grundvelli meginreglunnar um skýrleika refsiheimilda. Háttsemi sem veldur innvortis 

meiðslum sem og útvortis meiðslum felur í sér ofbeldi gagnvart dýrinu. Ákvæði norsku 

dýravelferðarlaganna er því víðtækara en ákvæði íslensku laganna, þar sem ofbeldi gegn 

dýrum, hvað sem það ofbeldi felur í sér, líkamlegt eða andlegt, er refsivert samkvæmt 

lögunum. Íslensku lögin eru sértækari að þessu leyti og hafa þrengra gildissvið þar sem 

                                                
82 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 94. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
83 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 103. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
84 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 103. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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refsiverð háttsemi er tilgreind sérstaklega, en brot gegn almennu ákvæði laganna í 2. ml. 6. gr. 

sem mælir fyrir um að ill meðferð á dýrum sé óheimil, eru ekki refsiverð samkvæmt lögunum. 

Refsiábyrgð norsku dýravelferðarlaganna er því víðtækari hvað þetta varðar.85 

Ákvæði b. liðar 15. gr. dvl. leggur bann við því að yfirgefa dýr í bjargarlausu ástandi, þ.e. 

að dýr sé í slíkri aðstöðu að það geti ekki bjargað sér sjálft. Ákvæðið getur átt við þegar dýr 

eru skilin eftir ein í lengri tíma, án matar eða vatns, í hvaða aðstæðum sem það er.86 

Sambærilegt ákvæði er að finna í b. lið 14. gr. norsku dvl. en í greinargerð með frumvarpi til 

þeirra laga segir að ákvæðið geti t.d. átt við þegar dýr eru skilin eftir í bíl þar sem skortur er á 

súrefni og hitastig getur orðið annað hvort mjög hátt eða lágt og leitt til þjáninga eða óþarfa 

álags fyrir dýrið. Valdi einstaklingur dýri skaða, t.d. særir það eða slasar, ber honum að sinna 

því að dýrið fái tilhlýðilega hjálp. Ef einstaklingur skaðar dýr af ásetningi þá má þó leiða líkur 

að því að sá hinn sami aðili skeyti litlu um afkomu dýrsins, þó ekki sé hægt að fullyrða um 

það. Ákvæðið á einnig við í tilvikum þar sem dýr eru skilin eftir úti í náttúrunni t.d. þar sem 

dýrum sem eru almennt villt en hafa verið í umsjá manna er sleppt út í náttúruna. Ekki eru 

alltaf fullnægjandi forsendur fyrir því að dýrið geti séð um sig sjálft, líkt og eðli þeirra gerir 

ráð fyrir. Eru þau því bjargarlaus án umráðamanns eða eiganda og refsivert að skilja við þau í 

því ástandi.87 Í 23. gr. íslensku dvl. er ákvæði sem leggur bann við því að dýrum sem alist 

hafa upp hjá mönnum, sé sleppt út í náttúruna. Brot gegn 23. gr. dvl. varða refsingu sbr. h. lið 

1. mgr. 45. laganna. Hér verður einnig að skoða ákvæði 2. mgr. 10. gr. laga um vernd, veiðar 

og friðun villtra fugla og villtra spendýra nr. 64/1994, en þar er mælt fyrir um skyldu 

veiðimanns til að hirða bráð sína. Særi veiðimaður dýr þá ber honum að elta það uppi þá 

þegar og aflífa ef þess er kostur til að bjarga dýrinu frá þjáningum og kvölum. 

Í c. lið 15. gr. dvl. er mælt fyrir um bann gegn því að hafa samræði eða önnur 

kynferðismök við dýr. Er ákvæðið nýmæli í löggjöfinni en nágrannalönd okkar hafa sett 

sambærileg ákvæði í sína löggjöf. Ástæðan fyrir því að þörf þykir á slíkum ákvæðum eru 

ýmis mál sem hafa komið upp bæði hérlendis og erlendis, en dæmi eru um að dýr hafi verið 

notuð í kynferðislegum tilgangi gegn greiðslu. Ákvæðið á að tryggja velferð og heilbrigði 

dýra sem og að vernda þau fyrir ósæmilegri meðferð sem er niðurlægjandi fyrir þau.88 

Sambærilegt ákvæði er í c. lið 14. gr. norsku dvl. en það var einnig nýmæli í þeim lögum 

                                                
85 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 103. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
86 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
87 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 103-104. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
88 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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þegar þau voru sett árið 2009. Í athugasemdum við greinina í greinargerð með frumvarpi til 

norsku laganna segir að ákvæðið eigi við, þó svo að sá verknaður sem um ræðir valdi dýrinu 

ekki þjáningum eða álagi. Þá gildir ákvæðið óháð kyni dýrs eða aldri. Ákvæðið byggir á því 

að óheimilt sé fyrir menn að nýta sér dýr í kynferðislegum tilgangi. Við ákvarðanir í málum 

sem koma upp beri að hafa hliðsjón af ákvæðum norskra hegningarlaga frá 1902, til þess að 

ákvarða hvort verknaður falli undir skilgreiningu laganna á kynferðislegum verknaði eða 

samræði. Brot gegn ákvæðinu heyra bæði undir c. lið og a. lið 14. gr. norsku dvl., en a. liður 

leggur bann við því að beita dýr ofbeldi. Tæknisæðing og aðrar nauðsynlegar aðgerðir sem 

framkvæmdar eru á dýrum við eldi eru ekki flokkaðar sem kynferðisathafnir samkvæmt 

greininni. Það má gera athugasemd við það í einhverjum tilvikum þar sem heimilt er að örva 

dýr kynferðislega þegar tæknisæðing er framkvæmd. Þó svo að hvatinn að baki verknaðinum 

sé ekki kynferðislegur þá eru afleiðingarnar fyrir dýrið þær sömu. Ákvæðið mun einnig eiga 

við í málum sem varða dýraklám, en þá ber einnig að heimfæra brotið undir ákvæði 204. gr. 

norsku hegningarlaganna.89 Í Danmörku hefur þróun á sviði dýravelferðar og dýraverndar 

verið sú að sett hefur verið víðtækari og yfirgripsmeiri löggjöf en áður og mæla ákvæði 

laganna fyrir um bann við margskonar háttsemi sem er dýrum skaðleg. Samhliða hefur 

refsihámark vegna brota gegn velferð og vernd dýra hækkað. Ákvæði dönsku laganna, 

sambærilegt c. lið 15. gr. íslensku dvl., er að finna í 3. gr. a. dönsku dýraverndarlaganna og 

mælir ákvæðið fyrir um að óheimilt sé að hafa samræði eða önnur kynferðismök við dýr. Í 2. 

mgr. segir þó að bannið taki ekki til athafna sem framkvæmdar eru af dýralæknum eða 

dýraumsjónarmönnum í dýragörðum ef athafnirnar eru í tenglsum við ræktun á dýrum og eldi 

eða vegna annarra sambærilegra tilvika. Ákvæði dönsku dýraverndarlaganna er nýmæli og 

felur í sér að samræði og önnur kynferðismök manna við dýr séu refsiverð, án tillits til þess 

hvaða áhrif og afleiðingar verknaðurinn hefur fyrir dýrið. Þannig er það verknaðurinn sjálfur 

sem er refsiverður, án tillits til þess hvort hægt er að sýna fram á neikvæð áhrif verknaðarins á 

dýrið.90 

Fræðimenn eru ekki allir á sama máli þegar kemur að því að ríkið hafi afskipti af 

kynferðislegum athöfnum fólks að þessu leyti. Árið 2009 var birt athyglisverð grein sem 

varðar þetta efni sérstaklega. Þar eru settar fram fjórar helstu röksemdafærslur fyrir því að 

hvers konar kynferðislegt samneyti dýra og manna eigi að vera bannað með lögum og eru þær 

                                                
89 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 103-104. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
90 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 103-104. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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röksemdafærslur síðan hraktar. Höfundar greinarinnar leiða sig að þeirri niðurstöðu að ekki 

eigi að banna kynferðisathafnir manna með dýrum.  

Helstu rök sem færð eru fyrir því að banna eigi með öllu kynferðismök manna við dýr eru 

þau að: 
1. Slíkar athafnir feli alltaf í sér grimmd gegn því dýri sem notað er í þessum tilgangi. 
2. Slíkar athafnir feli í sér einhverskonar nauðung þar sem dýrið getur ekki gefið samþykki sitt. 
3. Slíkar athafnir og hugsanir megi leggja að jöfnu við barnagirnd og eigi því að vera refsiverðar. 
4. Að bann við slíkum athöfnum geri úrvinnslu í málum er varða kynferðisbrot gegn dýrum auðveldari 
þar sem skýr viðurlög liggja við háttseminni; auðveldara er að refsa fólki fyrir vikið.91  
 

Þá er því haldið fram að engin af fyrrnefndum röksemdafærslum gefi fullnægjandi ástæðu 

til þess að banna með lögum kynferðismök manna við dýr. Á þeim tíma er greinin var skrifuð 

var ekki í gildi neitt ákvæði í danskri löggjöf sem lagði sérstakt bann við kynferðismökum 

manna við dýr, en ákvæðið var eins og áður segir, nýmæli í dýraverndarlöggjöf þeirri er 

lögfest var árið 2014. Ekki verður farið yfir röksemdafærsluna og mótrök í heild sinni en vert 

er að nefna eftirfarandi atriði. 

Í greininni er því haldið fram að kynlíf manna með dýrum geti vissulega falið í sér 

misnotkun á þeim og í þeim tilvikum sem svo er eigi sá verknaður að vera refsiverður. Hins 

vegar sé það ekki alltaf svo og sé það einungis refsiverður verknaður að hafa samræði eða 

önnur kynferðismök við dýr ef verknaðurinn felur í sér misnotkun á þeim.92 Þeir sem halda 

því fram að það sé alltaf misnotkun á dýrum að nota þau í kynferðislegum tilgangi, hafa bent 

á að dýr geti ekki gefið samþykki sitt fyrir kynferðislegum athöfnum við menn og þar af 

leiðandi sé alltaf um nauðgun að ræða þegar menn notfæra sér dýr í kynferðislegum tilgangi. 

Þau geti ekki talað, geti ekki veitt samþykki fyrir því sem fer fram. Grundvallarröksemdin er 

s.s. sú að það sé rangt að gera eitthvað við dýr sem dýrin hafa ekki gefið samþykki fyrir. 

Vandamálið við þá röksemdafærslu er það að dýr, sérstaklega húsdýr, hafa alla jafna ekkert að 

segja um það hvernig lífi þeirra, aðbúnaði og velferð er háttað. Það þarf ekki endilega að fela í 

sér að dýrin þjáist vegna þess að þau eru undir umsjá umráðamanna sinna og hafi verið 

þjálfuð til umgengni við þá, þó það sé oft raunin. Til að mynda er heimilt að temja hross með 

viðurkenndum aðferðum sem valda hrossinu ekki þjáningum eða streitu. Dýrið getur ekki tjáð 

vilja sinn að þessu leyti, en háttsemin er engu að síður leyfileg. Séu hins vegar notaðar 

tamningaraðferðir sem valda hrossi þjáningum, kvíða eða streitu, fellur sú háttsemi undir 

                                                
91 Peter Sandøe, Stine B. Christiansen, Vagn Greve: „Bør det være strafbart at have sex med dyr?“, bls. 10. 
92 Peter Sandøe, Stine B. Christiansen, Vagn Greve: „Bør det være strafbart at have sex med dyr?“, bls. 12. 
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dýravelferðarlögin og er þar með talin refsiverð.93 Þá er því haldið fram að þó svo að dýr geti 

ekki talað þá geti þau samt sem áður tjáð sig með ýmsum hætti, m.a. með því að bíta, klóra og 

sparka í viðkomandi aðila ef þeim líkar ekki það sem við þau er gert.94 Ekki verður fallist á að 

það sé fullnægjandi ástæða til þess að heimila samræði eða önnur kynferðismök manna með 

dýrum þar sem umráðamenn eða aðrir aðilar geta auðveldlega bundið dýrin og lokað þau af á 

afviknum stöðum þar sem dýrin geta enga björg sér veitt.  

Við tæknisæðingu í svínaræktun eru gylturnar sem notaðar eru til undaneldis örvaðar 

kynferðislega til þess að reyna að tryggja að frjóvgun eigi sér stað. Sú háttsemi er heimil og 

ekki í andstöðu við dýravelferðarlögin, þar sem verknaðurinn þjónar ekki kynferðislegum 

tilgangi en er hluti af eldi og ræktun á svínum. Þannig vaknar sú spurning hvort það sé sú 

staðreynd að það er kynferðislegur hvati sem liggur að baki verknaði sem gerir hann 

refsiverðan, ekki áhrifin sem verknaðurinn hefur á það dýr sem um ræðir, en það virðist ekki 

vera svo. Enda er verknaðurinn sjálfur refsiverður án tillits til afleiðinga.95 Það er því mjög 

einkennilegt að kynferðisleg örvun sé heimiluð verknaðaraðferð við tæknisæðingu. 

Í d. lið 15. gr. dvl. segir að óheimilt sé að nota lifandi dýr sem fóður, agn eða sem 

skotmark við skotæfingar eða skotkeppni. Í 15. tl. 9. gr. laga um vernd, friðun og veiðar á 

villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994, segir ennfremur að óheimilt sé að nota 

lifandi dýr sem bandingja. Er ákvæði d. liðar 15. gr. dvl. nýmæli. Í 14. gr. norsku dvl. er að 

finna sambærilegt ákvæði sem leggur bann við að nota lifandi dýr sem fóður eða agn, en ekki 

er sérstaklega tekið fram að óheimilt sé að nota lifandi dýr sem skotmark við skotæfingar eða 

skotkeppni. Í greinargerð með frumvarpi til norsku laganna segir að í ákvæðinu felist að 

óheimilt sé að nota lifandi dýr sem fóður eða agn fyrir önnur dýr. Eru sérstaklega tiltekin þau 

tilvik þar sem snákum eru gefnar lifandi mýs og rottur til átu. Sé um að ræða lifandi fæðu til 

handa mönnum heyrir sú háttsemi undir önnur ákvæði laganna, t.d. þau ákvæði er mæla fyrir 

um bann við að beita dýr ofbeldi. Þau dýr sem falla utan við verndarandlag laganna heyra eðli 

máls samkvæmt ekki undir greinina, til að mynda ormar og kræklingar.96 Falla þau dýr einnig 

utan gildissviðs íslensku dýravelferðarlaganna. Í lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum 

fuglum og spendýrum nr. 64/1994, segir í 16. lið 1. mgr. 9. gr. að óheimilt sé að nota hunda til 

að hlaupa uppi bráð, nema við minkaveiðar. Þessi undantekning samræmist ekki 

                                                
93 Peter Sandøe, Stine B. Christiansen, Vagn Greve: „Bør det være strafbart at have sex med dyr?“, bls. 12. 
94 Peter Sandøe, Stine B. Christiansen, Vagn Greve: „Bør det være strafbart at have sex med dyr?“, bls. 13. 
95 Peter Sandøe, Stine B. Christiansen, Vagn Greve: „Bør det være strafbart at have sex med dyr?“, bls. 11. 
96 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 104. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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dýravelferðarlögunum og er ekki heimil samkvæmt 15. gr. laganna. Ef einstaklingur myndi 

nota hund til þess að elta mink uppi þá er það brot á dýravelferðarlögunum en þó heimilt 

samkvæmt lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum. Ekki virðist 

hafa verið tekin afstaða til þessa misræmis við setningu dýravelferðarlaganna. Brot gegn 

ákvæðum 15. gr. dvl. eru eins og áður segir refsiverð, en ólíklegt má telja að refsað yrði fyrir 

háttsemi sem leyfð er í gildandi lögum með tilliti til meginreglunnar um skýrleika 

refsiheimilda. Þá verður einnig að líta til einnar af meginreglum lögskýringarfræðanna lex 

posterior, en reglan felur í sér að yngra lagaákvæði njóti forgangs gagnvart hinu eldra ef tvö 

eða fleiri ákvæði geta átt við um sama tilvikið. Ef fyrrgreindri meginreglu er beitt við 

lögskýringu í þessu tilviki er ljóst að ákvæði d. liðar 15. gr. dvl. gengur framar undantekningu 

í 16. lið 1. mgr. 9. gr. laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. 

Því yrði óheimilt á grundvelli hins yngra lagaákvæðis, að nota hunda til að elta uppi mink.97 

Í e. lið 15. gr. dvl. segir að bannað sé að etja saman dýrum til áfloga, en sérstaklega er 

vísað til hundaats, hanaats og hrossaats í greinargerð með frumvarpi til laganna. Með því að 

banna fyrrgreinda háttsemi með öllu er stuðlað að velferð dýranna og stefnt að því að koma í 

veg fyrir að þau verði fyrir óþarfa sársauka eða slasist við það að vera notuð til afþreyingar 

fyrir menn.98 Í d. lið. 1. mgr. 26. gr. norsku dýraverndarlaganna er áþekkt ákvæði sem leggur 

bann við því að dýr séu þjálfuð og notuð til þess að berjast við önnur dýr eða menn. Er 

ákvæðið því víðtækara að því leyti að það tekur einnig fyrir þau tilvik þar sem dýr eru þjálfuð 

og notuð í bardögum við menn en ekki einungis dýr. Ákvæðið felur í sér þvert bann við öllum 

þeim tilvikum og aðstæðum sem fela í sér að dýrum er att saman við önnur dýr eða menn. Þá 

skiptir ekki máli hvort greiðsla er tekin fyrir þjálfun dýranna, áflog eða bardaga þeirra, en 

þekkt er að veðmálastarfsemi myndist í tengslum við slíka viðburði. Það hefur þá ekki áhrif á 

bann greinarinnar hvort áhorfendur eru að háttseminni eða ekki. Að nýta eða notfæra sér dýr í 

þessum tilgangi er alltaf refsivert samkvæmt lögunum.99  

Í f. lið 15. gr. er fjallað um þau tilvik þar sem fóður er þvingað ofan í dýr en þekkt er að 

slíkum aðferðum er beitt við fóðrun gæsa við framleiðslu á kæfu úr gæsalifur, betur þekkt 

sem „foie gras“. Við slíka þvingaða fóðrun eykst fitumagn í lifur gæsa sem veldur þeim bæði 

óheilbrigði og þjáningum og leiðir til sjúklegs ástands fyrir gæsirnar. Heimilt er að þvinga 

fóður ofan í dýr vegna ástæðna sem varða heilbrigði þeirra og velferð, en það skal gert í 

                                                
97 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 77-79. 
98 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 26-27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
99 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 112. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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samráði við dýralækni. 100  Í niðurlagi a. liðar 24. gr. norsku dýravelferðarlaganna er 

sambærilegt ákvæði. Í greinargerð með frumvarpinu segir að þó svo að læknisfræðilegar 

ástæður liggi að baki því að fóðra dýr með valdi og það sé gert vegna heilbrigði dýrsins, þá 

megi ekki undir neinum kringumstæðum nota meira afl en nauðsynlegt er eða beita 

óeðlilegum þvingunum til þess að fóðra dýrið.101 Það má þá leiða líkur að því að ef erfitt 

reynist til lengri tíma að fóðra dýr með þvingunum og dýrið er orðið mjög vannært og 

veikburða og líður þjáningar vegna þessa, þá sé í einhverjum tilvikum rétt að aflífa dýrið með 

þeim aðferðum sem heimilaðar eru í lögunum. Ef slíkar aðstæður koma upp er það háð mati 

umráðamanni dýrs hvort aflífa skuli dýrið, sbr. e. lið13. gr. íslensku dýravelferðarlaganna.  

Í ákvæði g. liðar 15. gr. dvl. segir að óheimilt sé að misbjóða dýrum á annan 

sambærilegan hátt, með vísan til fyrri liða ákvæðisins sem gerð er grein fyrir hér að framan. 

Þannig er sú háttsemi sem sérstaklega er bönnuð samkvæmt ákvæðum 15. gr. laganna, ekki 

tæmandi talin í greininni. Líkt og áður hefur verið sagt varða brot gegn ákvæðum 15. gr. dvl. 

refsingu, sbr. c. lið 1. mgr. 45. gr. laganna. Ein af grundvallarreglum refsiréttar mælir fyrir um 

að refsiheimildir verði að vera lögbundnar, en það er eðlileg krafa þar sem einstaklingar verða 

að geta gert sér grein fyrir því hvaða háttsemi getur bakað þeim refsiábyrgð. Í 1. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 og 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands er mælt fyrir um 

heimild til lögjöfnunar að þessu leyti, þ.e. heimild til þess að beita refsingu vegna tiltekinnar 

háttsemi sem öldungis má jafna við háttsemi sem lögð hefur verið refsing við í lögum. 

Ákvæði g. liðar 15. gr. dvl. er vissulega lögfest, en deila má um hvort ákvæðið sé nægilega 

skýrt til þess að hægt sé að heimfæra háttsemi, sem ekki er orðuð sérstaklega í lögunum, undir 

ákvæðið og beita refsingu vegna háttseminnar í kjölfarið. Í dómi sakadóms Reykjavíkur frá 8. 

nóv. 1988 voru málavextir þeir að framkvæmdastjóri hlutafélags var ákærður fyrir að hafa 

staðið að ólöglegum auglýsingum, en umræddar auglýsingar þóttu brjóta í bága við góða 

viðskiptahætti og neytendavernd.102 Brotið var m.a. talið varða við 26. gr. þágildandi laga nr. 

56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, en í greininni segir að í 

atvinnustarfsemi, sbr. 2. gr., sé óheimilt að hafast nokkuð það að, sem brýtur í bága við góða 

viðskiptahætti, sem tíðkaðir eru í slíkri starfsemi, eða er óhæfilegt gagnvart neytendum. Af 

lestri ákvæðisins má sjá að ekki er um að ræða neina sérstaka verknaðarlýsingu. Í forsendum 

dómsins segir að samkvæmt athugasemd í greinargerð við 26. gr. laganna sé greininni ætlað 

                                                
100 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
101 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 110. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
102 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 167. 
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að ná til ýmissa tilvika sem önnur sérákvæði laganna ná ekki til. Þannig er það að stórum 

hluta í höndum dómara að ákvarða hvað falli undir góða viðskiptahætti og hvort tækt sé að 

heimfæra háttsemi þá er um ræðir undir ákvæðið. Þá segir í forsendum dómsins; „Það er ein 

af meginreglum íslensks refsiréttar, sem fram kemur í 1. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19,1940, að ekki verði manni refsað fyrir aðra háttsemi en þá, sem refsiverð er lýst í lögum, 

nema þá fyrir fullkomna lögjöfnun. Af þessari reglu leiðir, að skoðun dómsins, að 26. gr. 

laganna um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sé svo almennt og óljóst 

orðuð, að hún geti ekki talist viðhlítandi refsiheimild í máli þessu.“ Vegna þessa var ákærði í 

málinu sýknaður af broti gegn 26. gr. laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 

viðskiptahætti. 103 Þegar g. liður 1. mgr. 15. gr. er skoðaður þá er í rauninni fyrir að fara 

heimild til fullkominnar lögjöfnunar við önnur ákvæði greinarinnar. Þannig þarf að fara fram 

mjög ítarlegt mat í hverju tilviki sem kemur til skoðunar til að ákvarða hvort réttlætanlegt sé 

að heimfæra tiltekna háttsemi undir ákvæðið og byggja á því sem refsiheimild. Ekki hefur 

reynt á þetta ákvæði í framkvæmd. Í a. lið 1. mgr. 15. gr. er mælt fyrir um að bannað sé að 

ofbjóða kröftum dýrs eða þoli, en verknaðarlýsing ákvæðisins er í raun engin. Þannig er 

beinlínis horft á afleiðingar óskilgreindrar háttsemi fyrir dýrin, einhver verknaður sem leiðir 

til þess að kröftum dýrs og þoli sé ofboðið. Ekki er fullkomlega ljóst hvað fellur undir ákvæði 

greinarinnar, en lestur athugasemda í greinargerð með frumvarpi bæði íslensku og norsku 

dýravelferðarlaganna gefur til kynna hvaða háttsemi er hægt að heimfæra undir greinina. Með 

hliðsjón af kröfunni um skýrleika refsiheimilda má færa rök fyrir því að skýra þurfi háttsemi 

ákvæðisins betur til þess að um fullnægjandi refsiheimild sé að ræða, þá einkum og sér í lagi í 

þeim tilvikum þar sem ekki er fullkomlega ljóst að háttsemi hafi í reynd ofboðið krafti dýrs 

eða þoli. Í einhverjum aðstæðum myndi það hins vegar ekki fara á milli mála, en erfitt gæti 

reynst að heimfæra takmarkatilvik þar undir. 

4.5  Dýr sem eru þjálfuð og notuð í keppnir og sýningar  

Í d.-f. lið 1. mgr. 45. gr. dýravelferðarlaga er mælt fyrir um refsiábyrgð sem tengist meðferð á 

dýrum sem eru sérstaklega þjálfuð og notuð í keppnir, sýningar eða skemmtanatengda 

starfsemi. Í d. lið 1. mgr. 45. gr. dvl. segir að það varði mann refsiábyrgð ef hann þjálfar dýr 

án þess að þau hafi til þess líkamlegt heilbrigði eða notar dýr í keppni eða sýningar eða á 

annan hátt án þess að þau hafi til þess líkamlegt heilbrigði og hafi hlotið viðeigandi þjálfun. Í 

                                                
103 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 167-169.  
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e. lið 1. mgr. 45. gr. dvl. segir að það varði mann refsiábyrgð ef hann meðhöndlar dýr sem eru 

notuð í keppni og sýningar eða á annan hátt, með lyfjum sem deyfa sjúkdómseinkenni eða 

auka afkastagetu andstætt velferð þeirra. Í f. lið 1. mgr. 45. gr. dvl. segir að það varði mann 

refsiábyrgð ef hann meðhöndlar dýr sem notuð eru í keppni eða sýningar eða á annan hátt, 

með hætti sem veldur þeim skaða eða óþarfa ótta. Ekkert er fjallað um ákvæðin í greinargerð 

með frumvarpi til íslensku dvl. eða nefndaráliti vegna frumvarpsins. Í 17. gr. 

dýravelferðarlega er þó að finna ákvæði sem eru nánast samhljóða d., e., og f. lið 1. mgr. 45. 

gr. laganna, en ekki er ljóst af hverju ákvæðin eru sérstaklega útlistuð í 45. gr. en ekki vísað 

til 17. gr. líkt og gert er með aðrar greinar sem falla undir 45. gr. laganna. Í greinargerð með 

frumvarpi til laganna segir í athugasemdum við 17. gr. að nauðsynlegt sé að tala um „óþarfa 

ótta“ í greininni þar sem að það liggi í hlutarins eðli að keppnisumhverfi geti valdið dýrum 

vanlíðan, ótta og kvíða. Dýr sem hefur hlotið rétta umönnun og meðhöndlun á þá að geta 

leitað til umráðamanns síns eða húsbónda og sótt þar styrk sem léttir á þessum ónota 

tilfinningum og ótta.104 Á meðan keppnir og sýningar með dýr eru leyfðar er mikilvægt að 

málum sé hagað með þessum hætti svo dýrunum líði a.m.k. eins vel og hægt er að gera ráð 

fyrir í aðstæðum sem þessum sem eru mjög óeðlilegar fyrir dýrin. 

Í 26. gr. norsku dýravelferðarlaganna er ákvæði um sama efni og tekur til sömu háttsemi 

og tilgreind er í íslensku lögunum. Í greinargerð með frumvarpi til norsku 

dýravelferðarlaganna segir að ákvæðið taki til tvenns konar þjálfunar. Í fyrsta lagi þjálfunar er 

varðar líkamlegt atgervi dýrs, t.d. þolþjálfun, styrktarþjálfun og þjálfun í að ná upp hraða. Hér 

er þá til dæmis verið að ræða um þjálfun á keppnisdýrum eins og veðhlaupahestum og –

hundum. Í öðru lagi er átt við þjálfun sem snertir hlýðni dýra, þ.e. tamningu og færni þeirra á 

ýmsum sviðum. Undir verndarandlag ákvæðisins falla þá öll þau dýr sem eru þjálfuð að 

einhverju leyti, burtséð frá því hver tilgangur þjálfunarinnar er. Þjálfun blindrahunda og 

þjónustudýra sem og lögregluhunda fellur því einnig hér undir. Í þeim tilvikum þar sem dýr 

eru þjálfuð til sýninga, í keppnir eða skemmtanatengda starfsemi, t.d. auglýsingar eða 

kvikmyndir, þá hvílir skyldan til að virða ákvæði laganna ekki einungis á þeim sem þjálfar 

dýrið eða notar það, heldur einnig á þeim sem skipuleggur eða ber ábyrgð á þeim viðburðum 

eða keppnum sem dýrin eru notuð í.105 Í a. lið 1. mgr. 26. gr. norsku dvl. er mælt fyrir um að 

fyrrgreindir aðilar skuli tryggja að dýr hafi líkamlegt heilbrigði til þess að framkvæma það 

sem fyrir það er lagt, án þess að það ofbjóði þreki dýrsins eða valdi því skaða. Ákvæðið á við 
                                                
104 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 28 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
105 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 44.  
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í þeim tilvikum þar sem dýr eru látin framkvæma hluti sem eru til þess fallnir að valda þeim 

meiðslum vegna þess að þau eru beitt álagi sem þau ráða ekki við eða látin gera æfingar sem 

eru þeim ofviða. Það er eðli máls samkvæmt mismunandi hvers konar æfingar eða þjálfun dýr 

höndlar og fer það eftir líkamlegu atgervi hvers dýrs hversu miklar æfingar og álag það þolir. 

Verður því að framkvæma einstaklingsbundið mat sem byggir á ástandi dýrs, bæði áður en 

þjálfun eða tamning hefst og á meðan henni stendur.106 Þá segir í b. lið 26. gr. laganna að ekki 

megi meðhöndla dýr með lyfjum eða öðrum hætti sem eykur afkastagetu þeirra á kostnað 

velferðar dýranna. Ákvæði greinarinnar á við í þeim tilvikum þar sem lyfjum og öðrum efnum 

eða aðferðum er beitt til þess að hafa áhrif á afkastagetu dýrs, þ.m.t. notkun ýmissa tækja sem 

geta skaðað dýrin, valdið þeim sársauka, þvingunum eða ótta. Þá eru skurðaðgerðir sem geta 

aukið afkastagetu dýrs einnig óheimilar. Þjálfunartæki sem bannað er að nota eru t.d. múlar, 

beisli og pískar.107 Þjálfun og tamning fálka er þá með öllu óheimil samkvæmt greinargerð 

með frumvarpinu og fellur undir verndarandlag b. liðar 26. gr. laganna. Meðferð með lyfjum 

er óleyfileg í þeim tilgangi að auka afkastagetu dýrs, en þar má til dæmis nefna þegar dýrum 

eru gefin verkjastillandi lyf til þess að hægt sé að nota þau í keppnir eða sýningar þegar þau 

eru slösuð eða líkamlega sködduð að einhverju leyti. Algengt er að slíkt hafi verið gert við 

veðhlaupahesta og má m.a. sjá þess stað í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1997, bls. 293, sem fjallað 

var um í kafla 2.4. Í c. lið 26. gr. laganna er mælt fyrir um bann við því að veita dýrum sem 

notuð eru í keppnir, sýningar eða á annan sambærilegan hátt, meðferð sem veldur dýri skaða 

eða óþarfa ótta. Óheimilt er að nota aðferðir sem valda dýri ótta, þjáningum, óþarfa álagi og 

kvíða. Það er algengt að þjálfun dýra sem nota á í keppnir og sýningar sé andstæð velferð 

dýranna. Undir greinina fellur notkun rafmagnstækja, en öll notkun slíkra tækja er óleyfileg 

óháð því hver ásetningur með notkun þeirra er. Rafmagnskragar eða pískar geta valdið 

gríðarlegum þjáningum fyrir dýrin og geta haft áhrif á andlegt heilbrigði þeirra. Undir 

greinina falla einnig kragar með göddum eða broddum sem stingast inn í háls dýra þegar 

þrengt er að sem og öll önnur tæki, áhöld eða hlutir þar sem sársauki og vanlíðan er notuð við 

lærða þjálfun. Fyrr á árinu samþykktu Alþjóðasamtök eigenda íslenska hestsins, FEIF, algert 

bann við notkun á stangamélum með svokölluðum tunguboga í öllum keppnum sambandsins 

sem og bann við mélum með vogarafli og tunguboga á kynbótasýningum hrossa.108 

                                                
106 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 112. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
107 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 112. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
108 Starfsskýrsla Matvælastofnunar 2015, bls. 46. 
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4.6 Ákvæði sem falla undir h. lið 1. mgr. 45. gr. dýravelferðarlaga 

Í h. lið 1. mgr. 45. gr. dvl. er mælt fyrir um að það baki mönnum refsiábyrgð brjóti þeir gegn 

ákvæðum 16., 18.-28., 31. og 32. gr. laganna eða stjórnvaldsfyrirmælum settum á grundvelli 

þeirra. Verður fjallað um hverja grein h. liðar 1. mgr. 45. gr. dvl. sérstaklega. 

4.6.1 Aðgerðir og meðhöndlun 

Í 16. gr. dýravelferðarlaga er fjallað um aðgerðir og meðhöndlun. Í 1. mgr. 16. gr. segir að 

skurð- og læknisaðgerðir og önnur meðhöndlun dýra skuli aðeins framkvæmd þegar og á 

þann hátt að velferð dýra sé höfð að leiðarljósi og tryggð að meðferð lokinni, eins og unnt er. 

Þannig er ekki heimilt að framkvæma aðgerð ef fyrirséð er að dýr muni, að aðgerð lokinni, 

líða fyrir örkuml eða þjáningar og engar líkur séu á bata. Samkvæmt greinargerð með 

frumvarpi til laganna er það mat fagaðila sem gildir í þeim tilvikum sem ákvæði greinarinnar 

tekur til. Þannig er dýralækni til að mynda óheimilt að framkvæma aðgerð á dýri, þrátt fyrir 

að eigandi dýrs óski eftir því að aðgerð sé framkvæmd, ef læknirinn telur líkur á því að dýrið 

muni ekki ná bata og aðgerð muni einungis framlengja þjáningar þess. Þannig á greinin að 

tryggja rétta sjúkdómsgreiningu dýra svo þau fái rétta meðhöndlun og meðferð sem hentar 

hverju tilfelli fyrir sig. Hér er velferð dýrsins höfð að leiðarljósi, ekki hagsmunir eiganda eða 

umráðamanns.109 Í 2. mgr. 16. gr. laganna segir að skurðaðgerðir, þar á meðal fjarlæging 

líkamshluta eða fegrunaraðgerðir, skuli ekki framkvæmdar nema af læknisfræðilegum 

ástæðum. Þó er heimilt að fjarlæga horn, spora af dagsgömlum hönum og gelda dýr. Þá eru 

merkingar á dýrum einnig heimilar í samræmi við lög og reglugerðir sem um þær gilda. Í 3. 

mgr. 16. gr. laganna segir að við sársaukafulla aðgerð eða meðhöndlun skuli ávallt deyfa eða 

svæfa dýr og veita verkjastillandi meðferð, nema við eyrnamörkun lamba og kiðlinga yngri en 

vikugamalla. Tekist var á um ákvæði þessara greina við meðferð frumvarpsins í þinginu. Í 

athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að fegrunaraðgerðir eða fjarlæging 

á líkamshlutum dýra sé þess eðlis að ekki sé hægt að réttlæta slíkar aðgerðir á kostnað 

velferðar dýra. Til langs tíma var algengt að framkvæmdar væru skott- og eyrnastýfingar á 

hundum og úlfaklær skornar af, en þá er lítil kló sem er aftan á neðri parti fótleggs fjarlægð. Í 

dag er tilgangur þessara aðgerða einungis sá að ná fram ákveðnum æskilegum 

útlitseinkennum og ekki með nokkru móti hægt að réttlæta framkvæmd þeirra nema í þeim 

tilvikum þar sem slíkar aðgerðir eru læknisfræðilega nauðsynlegar. Þó svo að mælt sé fyrir 

                                                
109 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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um bann við aðgerðum sem ekki stuðla beint að velferð dýra þá er að finna fyrrnefndar 

undantekningar frá þeirri meginreglu í lögunum. Fyrri undantekningin lýtur að því að 

heimilað er að gelda dýr, fjarlæga horn þeirra og einnig spora af dagsgömlum hönum. Síðari 

undantekningin mælir fyrir um að merkingar á dýrum séu heimilar í samræmi við lög og þær 

reglugerðir sem gilda um slíkar aðgerðir. 110  Ekki er fjallað sérstaklega um þessar 

undantekningar í greinargerð með frumvarpinu. Í nefndaráliti með frumvarpinu og í 

athugasemdum með greinargerð er fjallað um eyrnamerkingar dýra. Þar segir að slíkar 

merkingar byggi á aldagamalli venju og ekki þyki raunhæft að gera breytingar þar á. Merkin 

sjáist einnig vel úr fjarlægð og geri bændum kleift að þekkja dýr sín úr fjarska. Þá detti þau 

ekki úr, eins og aðrar merkingar eiga til að gera. Í umsögnum aðila varðandi frumvarp til 

laganna eru gerðar athugasemdir við það að heimilað sé að framkvæma eyrnamerkingar á 

lömbum, án þess að þau séu deyfð. Þó óraunhæft sé að mæla fyrir um að deyfa þurfi öll lömb 

við eyrnamörkun þá beri samt að vinna að því að leggja slíkar aðferðir af, með tímanum. Þá 

segir í umsögn frá Dýraverndarráði að það sé óeðlilegt að ekki sé mælt sérstaklega fyrir um 

það í lögunum að almenningi sé óheimilt sé að nota húðflúrun og frostmerkingar til þess að 

merkja dýr, en það sé mjög sársaukafullt fyrir dýrin að vera merkt með þeim hætti og ætti 

ekki að vera heimilt án þess að dýrin fái verkjastillandi meðferð. Þá telur Dýraverndarráð ekki 

ljóst af lestri laganna hverjum sé heimilað að framkvæma slíkar merkingar. Í e. lið 4. mgr. 16. 

gr. dvl. segir að örmerkingar megi dýralæknir einn framkvæma og í c. lið 5. mgr. 16. gr. 

laganna er mælt fyrir um að öllum sé heimilt að merkja og eyrnamarka dýr með öðrum 

aðferðum. Undir það fellur m.a. húðflúrun og frostmerking, en það er með öllu óskiljanlegt að 

slíkar merkingar sem eru mjög sársaukafullar hafi ekki verið undanskildar í lögunum.111 

Slíkar merkingar eru ekki leyfðar í Noregi.112 Atvinnuveganefnd vildi ekki gera breytingar á 

ákvæðum frumvarpins sem snúa að merkingum og mörkun og rökstuddi þá ákvörðun þannig 

að merkingar geri mikið gagn og merkingarhefðin sé rík. Nefndin taldi mikilvægt að stuðla að 

því og standa vörð um að dýr væru merkt og hélt því fram að breytingar á núverandi 

fyrirkomulagi væru ekki ráðlegar þar sem að umstang gæti leitt til þess að minna yrði um 

merkingar dýra.113 Vissulega er það rétt að mörkun lamba án deyfingar er aðferð sem hefur 

verið notuð til langs tíma og byggir á aldagömlum venjum og hefð. Þá gefur það auga leið að 

                                                
110 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
111 Þskj. 1216, 141. lögþ. 2012-13, bls. 18-19 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
112 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 99. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
113 Þskj. 1216, 141. lögþ. 2012-13, bls. 18-19 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 



54 
  

með kröfu um aukna velferð dýra munu koma upp ýmsar aðstæður sem krefjast meira af 

umráðamönnum dýra en áður hefur verið kallað eftir. Það getur þó ekki staðið sem 

fullnægjandi röksemd fyrir því að halda viðteknum hætti. Ef hefð, venja og siðir væru gild rök 

fyrir því að gera ekki breytingar í samfélagi, hvort sem það er með lögum eða ekki, þá væri 

framþróun þess samfélags engin. Þá væri allt eins hægt að færa sambærileg rök fyrir því að 

halda dýraverndarlögunum óbreyttum og halda uppi viðteknum venjum við dýrauppeldi og 

umönnun. Þannig verður ekki fallist á að eðlilegt og rétt sé að heimila eyrnamörkun lamba og 

kiðlinga án deyfingar, á grundvelli venju. Þó svo að það krefjist meiri vinnu og aukins 

kostnaðar af umráðamönnum eða eigendum að nota deyfingu eða verkjastillandi meðferð við 

mörkun lamba, þá verður að telja það eðlilegt skref að taka og í samræmi við markmið 

laganna. Bróðurpartur af ákvæðum laganna munu krefjast fjárútláta, aukins kostnaðar og 

vinnu fyrir umráðamenn og eigendur dýra en það geta ekki talist fullnægjandi ástæður fyrir að 

hafa þau ekki í lögunum. Það aldurstakmark sem miðað er við er 7 dagar frá fæðingu, þ.e. 

heimilt er að merkja kiðlinga og lömb án deyfingar ef þau eru yngri en vikugömul. Í 2. gr. 

dvl. er gildissvið laganna afmarkað, en í greininni segir að lögin nái einnig til dýra sem eru á 

fósturstigi, frá því tímabili sem skynfæri þeirra eru orðin jafn þroskuð og hjá lifandi dýrum. 

Fyrst það var talið nauðsynlegt að ákvæði laganna næðu yfir dýr á fósturstigi, þannig að 

velferð þeirra væri tryggð að sama skapi og velferð lifandi dýra, þá verður ekki séð af hverju 

það ætti að vera heimilt að undanskilja vikugömul lömb og kiðlinga undan vernd laganna með 

þessum hætti, þó þau séu ung. Engar rannsóknir hafa sýnt fram á að sársaukaskyn ungra dýra 

sé minna en hjá eldri dýrum.114 Í nefndaráliti með frumvarpi til laganna og í greinargerð með 

frumvarpinu er gert ráð fyrir því að gelding grísa yngri en vikugamalla falli einnig undir þá 

undantekningu er rætt var um hér að framan, þ.e. að gelda megi grísi án deyfingar séu þeir 

innan við vikugamlir. Í þeim tilvikum verði þá að beita verkjastillandi lyfjagjöf. Í 3. mgr. 16. 

gr. laganna er ekki mælt fyrir um þessa heimild og var ákvæðinu því breytt í meðförum 

þingsins.115 Í ársskýrslu Matvælastofnunar segir að svínabændur hafi í samræmi við nýja 

löggjöf um dýravelferð ákveðið að hætta að gelda grísi án deyfingar og að við eftirlit 

stofnunarinnar hafi öll bú sem skoðuð voru haft dýralækni á staðnum sem framkvæmdi 

geldingu á grísum með staðdeyfingu.116 Þar sem ákvæði 3. mgr. 16. gr. dvl. mælir fyrir um að 

ekki megi framkvæma sársaukafullar meðferðir án deyfingar eða svæfingar, óháð aldri grísa í 

                                                
114 Þskj. 1216, 141. lögþ. 2012-13, bls. 18-19 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
115 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
116 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 53.  
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þessu tilviki, þá er einkennilegt að talað sé um ákvörðun svínabænda að þessu leyti, þar sem 

framkvæmdin er einfaldlega lögbundin. Þá kemur ekki fram í skýrslu Matvælastofnunar 

hversu mörg bú voru skoðuð heldur einungis að öll bú, sem skoðuð voru, hafi verið með 

dýralækni á býlunum til að gelda grísi með staðdeyfingu. Því er ekki ljóst hversu raunhæfa 

mynd það gefur af framkvæmd geldinga á íslenskum svínabúum. Í skýrslunni kemur þó fram 

að allir hlutaðeigandi aðilar, þ.m.t. dýralæknar og svínabændur, hafi sammælst um að 

staðdeyfing grísa við geldingu sé tímabundin lausn og að vinna verði að því að finna betri 

úrræði sem samræmast velferð dýranna.117 Í samræmi við lögin ætti í raun að deyfa eða svæfa 

dýrin við geldingu og í kjölfar aðgerðar beita verkjastillandi meðferð eins lengi og þörf er á.  

Í 4. mgr. 16. gr. dvl. segir að dýralæknum sé einum heimilt að meðhöndla og framkvæma 

skurð- og læknisaðgerðir á dýrum. Þó er öðrum heimilt að framkvæmda eftirfarandi aðgerðir 

hafi þeir fengið leyfi til þess samkvæmt lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr: 

 
  a. læknisaðgerðir samkvæmt tilvísun frá dýralækni, 
  b. sæðingar sauðfjár, geitfjár, nautgripa, svína, refa, kalkúna, hæna og kanína, 
  c. fangskoðanir nautgripa, 
  d. klippingu á hala grísa, 
  e. örmerkingar. 

 
Gert er ráð fyrir að þeir aðilar sem heimilað er að framkvæma þessar aðgerðir séu aðilar 

sem sinna heilbrigðisþjónustu dýra þó þeir séu ekki menntaðir dýralæknar, t.d. 

dýrahjúkrunarfræðingar og aðrir sem starfa með dýralæknum og hafa því fengið viðeigandi 

þjálfun og leyfi.118  

Þá segir í 5. mgr. 16. gr. að öllum sé heimilt að framkvæma eftirfarandi: 
 a. lyfjameðhöndlun samkvæmt tilvísun frá dýralækni, 
 b. meðhöndlun sem veldur hvorki sársauka né vanlíðan, 
 c. merkingar og eyrnamörkun, aðrar en örmerkingar. 

Líkt og áður var nefnt falla merkingar líkt og húðflúrun og frostmerkingar undir ákvæði c. 

liðar 5. mgr. 16. gr., en slíkar merkingaraðferðir eru sársaukafullar og geta valdið dýrum 

kvíða meðan á þeim stendur. Í greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna er 

sérstaklega tekið fram að brennimerkingar séu ólöglegar merkingaraðferðir, en ekki er tekin 

afstaða til þess í íslensku lögunum.119 

                                                
117 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 53. 
118 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
119 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 100. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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4.6.2  Flutningur dýra og rekstur búfjár 

Í 18. gr. dýravelferðarlaga segir að við flutning á dýrum beri að tryggja velferð þeirra eins og 

hægt er og gæta þess að við flutning eða rekstur verði þau fyrir sem minnstu álagi og hvorki 

þoli þeirra né kröftum sé ofboðið, en óheimilt er að flytja dýr ef ljóst er að það muni ekki þola 

flutningana. Heimilað er að flytja dýr í mjög slæmu ástandi ef tilgangurinn er að koma því í 

hendurnar á aðila sem getur aflífað það á eins mannúðlegan hátt og hægt er miðað við 

aðstæður. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi til norsku dvl. heyra bæði gæludýr og 

nytjadýr undir ákvæði greinarinnar.120 Aðbúnaður dýra við flutninga skal þá vera þannig að 

hann henti viðkomandi dýrategund og tryggi öryggi þeirra dýra sem flutt eru. Þá skal veita 

dýrum viðeigandi umönnun, aðbúnað og öryggi við flutninga. Ráðherra hefur verið falið vald 

til að setja nánari ákvæði í reglugerð. Í dómi dómstóls Evrópusambandsins CJEU, í máli C-

424/13, CJEUR 2015, bls. 259, voru málavextir þeir að þýskur farmflytjandi ætlaði að flytja 

nautgripi frá Þýskalandi til Úzbekistan. Leiðin lá að hluta innan landsvæða aðildarríkja að 

Evrópusambandinu, en einnig um landsvæði sem standa utan þess, m.a. Hvíta-Rússland, 

Rússland og Úzbekistan. Farmflytjandinn hélt því fram að hann þyrfti aðeins að hlíta reglum 

Evrópusambandsins varðandi velferð dýranna við flutninga á meðan hann væri í löndum sem 

tilheyrðu Evrópusambandinu, en ekki frá því að hann kæmi til Hvíta-Rússlands og færi í 

gegnum Rússland og Asíu að Úzbekistan. Hefði það í för með sér að dýrin yrðu að sæta því 

að vera flutt, án hvíldar, vatns og matar í 146 klukkustundir samfleytt. Í samræmi við reglur 

Evrópusambandsins varðandi flutning dýra verður sá aðili sem hyggst flytja dýr með þessum 

hætti að leggja fram áætlunarbók (e. log book) fyrir ferðina til þar til bærra yfirvalda, en bókin 

verður að innihalda nákvæma lýsingu á ferðaáætlun, þar með talið áætlaðan hvíldartíma fyrir 

dýrin á meðan á ferðalagi stendur. Þýsk yfirvöld höfnuðu áætlunarbók farmflytjandans þar 

sem reglur varðandi flutning dýra voru ekki virtar. Úrskurðurinn fól í sér að þó að flutningur 

dýra lægi ekki einungis um landamæri Evrópusambandsins þá yrði að hlíta reglum þess frá 

upphafi ferðar til enda hennar, ef hún ætti upptök sín innan landamæra sambandsins. Má leiða 

líkur að því að við flutning dýra úr íslenskri lögsögu, t.d. við útflutning hrossa, þurfi að gæta 

að því að reglum þeim er mælt er fyrir um í ákvæði 18. gr. dvl. sé fylgt. 

                                                
120 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 100. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
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4.6.3 Ræktun 

Í 19. gr. dýravelferðarlaga er að finna ákvæði sem mælir fyrir um ræktun dýra. Í ákvæðinu 

segir að við ræktun mismunandi eiginleika dýra skuli ávallt gætt að því að alin séu 

heilsuhraust dýr. Æxlun og þar með talin tæknifrjóvgun eða erfðatækni er óheimil þegar 

fyrirsjánlegt er að hún muni breyta eiginleikum á þann hátt að það hafi neikvæð áhrif á heilsu 

og atferli dýra eða afkvæma þeirra eða viðhaldi slíkum annmörkum. Þá er einnig óleyfilegt að 

rækta dýr ef fyrirsjáanlegt er að það dragi úr getu dýra til að sýna sitt eðlilega atferli. Ráðherra 

er veitt heimild til þess að kveða nánar á um skilyrði varðandi ræktun einstakra dýrategunda 

með tilliti til sjónarmiða um velferð dýra, en enn hefur ekki verið sett reglugerð sem tekur á 

þessu efni. Í greinargerð með frumvarpi til dýravelferðarlaganna segir að ákvæði 19. gr. eigi 

að takmarka öfgafullar aðferðir við ræktun, en sem dæmi eru kvendýr í einhverjum tilvikum 

orðin það smá að þau geta ekki fætt afkvæmi sín með eðlilegum hætti og þurfa því að gangast 

undir keisaraskurð til þess að koma afkvæmum sínum í heiminn.121 Þegar talað er um 

sköpunargalla sem geta leitt til þess að dýr eigi í erfiðleikum með að sýna sitt eðlilega atferli 

er vísað til hundaræktunar þar sem að fyrirsjáanlegt er að líkamar hundanna verði afmyndaðir 

með þeim hætti að fætur þeirra séu of stuttir, sem gerir þeim erfitt fyrir með gang og getur 

haft bagalegar afleiðingar fyrir stoðkerfið allt og gert hundinum erfitt fyrir að halda uppi eigin 

líkamsþyngd.122 Sambærilegt ákvæði er að finna í 25. gr. norsku dýravelferðarlaganna, en í 

greinargerð með frumvarpi til laganna segir að markmiðið sé að stuðla að ræktun á 

heilbrigðum dýrum, bæði andlega og líkamlega. Ef ástand dýra er þannig að þau þurfi oft á 

læknishjálp að halda gefur það til kynna að ræktun undan slíkum dýrum sé í andstöðu við 

ákvæði greinarinnar. Það vekur athygli að ákveðin ræktun á tilteknum eiginleikum er talin 

heimil samkvæmt ákvæðinu. Þau tilvik sem nefnd eru taka til ræktunar nytjadýra, en sérstök 

ræktun á eiginleikum sem gera þeim auðveldara fyrir að lifa í þeim aðstæðum sem þeim eru 

boðnar t.d. í verksmiðjubúskap, telst réttlætanleg og stuðla að velferð þeirra dýra sem um 

ræðir t.d. með því að rækta nautgripi án horna. Það er að sjálfsögðu rétt að útrýming á 

ákveðnum líkamlegum einkennum dýra, t.d. eins og útrýming á hornum, getur gert líf þeirra 

betra að einhverju leyti í þeim aðbúnaði sem þeim er búinn. Hins vegar má einnig færa rök 

fyrir því að velferð dýranna kalli þá frekar eftir því að aðbúnaðurinn sé með þeim hætti að 

hann henti þeim dýrum sem um ræðir og sé lagaður að þeirra þörfum í stað þess að stuðla að 

                                                
121 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 28 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
122 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 28 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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ræktun á dýrum sem henta betur til framleiðslu. Í þessu samhengi má til að mynda nefna 

þegar halar grísa eru klipptir. Ástæða þess að þörf hefur verið á að klippa hala af ungum 

grísum er sú að þeir bíta og naga í hala hver á öðrum með þeim afleiðingum að myndast geta 

slæm sár og sýking í kjölfarið. Sú háttsemi sem grísirnir sýna af sér er afleiðing þess að það er 

of lítið pláss í vistarverum þeirra, þeir eru eirðalausir, kvíðnir og órólegir. Þessi háttsemi er 

þannig slæm fyrir bæði þann grís sem verður fyrir því að annar grís bítur í halann á honum, en 

gefur einnig til kynna vanlíðan þess sem sýnir þessa hegðun. Lausnin á þessu vandamáli, ef 

velferð dýranna er höfð að leiðarljósi, er ekki sú að stuðla að ræktun á halalausum grísum, 

heldur frekar að búa um dýrin á þann hátt að þeim líði vel og séu í umhverfi sem hæfir 

þeim.123 

4.6.4 Tilraunir, kennsla og læknisfræðileg starfsemi 

Í 20. gr. dýravelferðarlaga er mælt fyrir um notkun dýra við tilraunir, kennslu og 

læknisfræðilega starfsemi, en ákvæðið er m.a. sett til þess að virða skuldbindingar Íslands 

samkvæmt EES samningnum. Í 1. mgr. 20. gr. segir að óheimilt sé að nota lifandi dýr við 

kennslu, tilraunir, rannsóknir, framleiðslu eða prófun efna eða lyfja og sjúkdómsgreiningu, 

nema með sérstöku leyfi Matvælastofnunar, ef slíkri notkun fylgir álag eða þjáning fyrir 

dýrin. Ákvæði þetta þó ekki við um leyfisskylda starfsemi að því marki sem útgefið leyfi 

heimilar slíka notkun lifandi dýra. Í 2. mgr. segir að einungis megi nota lifandi dýr í 

tilraunum, ef ekki eru þekktar aðrar leiðir til að ná sambærilegum árangri. Óleyfilegt er að 

nota lifandi dýr við prófun á snyrtivörum. Skv. 3. mgr. taka leyfi til dýratilrauna til ræktunar, 

eldis, dreifingar, notkunar og aflífunar dýrana. Þá skal gæta þess að tilraunir eða aðgerðir á 

þeim baki þeim ekki meiri þjáningar en óhjákvæmilegt er. Matvælastofnun ber að sinna 

eftirliti með dýratilraunum og ganga úr skugga um að þeir sem nota dýr í slíkum tilgangi hafi 

hlotið viðeigandi þjálfun og menntun í þeirri vísindagrein er um ræðir og hafi einnig setið 

námskeið um meðferð tilraunadýra. Nánar er kveðið á um dýratilraunir í reglugerð. 

Matvælastofnun bárust 29 umsóknir um leyfi til þess að framkvæma dýratilraunir árið 2015 

og voru þær umsóknir allar afgreiddar með útgáfu leyfa, háð því að tiltekin skilyrði væru 

uppfyllt124 Óskað var eftir upplýsingum frá Matvælastofnun varðandi þau leyfi sem gefin 

voru út, m.a. varðandi eðli tilrauna og tilgang, tegund og fjölda dýra sem heimilað var að nota 

og hvernig framkvæmd tilraunanna var háttað. Upplýsingabeiðni var hafnað. 
                                                
123 D. L. Schrøder Petersen og H. B. Simonsen: Tail biting in pigs, bls. 201-203. 
124 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 39 og Starfsskýrsla Matvælastofnunar 2015, bls. 39. 
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4.6.5 Aflífun 

Í 21. gr. dýravelferðarlaga er að finna ákvæði er varða aflífun dýra. Í greininni segir að dýr 

skuli aflífuð með skjótum og sársaukalausum hætti og eftir því sem unnt er án þess að önnur 

dýr verði þess vör. Forðast skal að valda dýrum óþarfa þjáningum eða hræðslu. Dýr í umsjón 

manna skulu svipt meðvitund fyrir aflífun nema þegar aflífunin veldur meðvitundarleysi 

umsvifalaust. Að lokinni aflífun skal gengið úr skugga um að dýr sé dautt. Óheimilt er að 

aflífa dýr með því að drekkja þeim nema um sé að ræða gildruveiði minka sem hluta af 

skipulögðum aðgerðum til að halda minkastofninum í skefjum sem heimil er samkvæmt 

ákvæðum laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Slík 

gildruveiði er þó aðeins heimil að hún hafi verið tilkynnt Umhverfisstofnun. Einnig er 

óheimilt að aflífa dýr með útblæstri véla, nema við aflífun loðdýra ef um er að ræða vélar sem 

eru sérstaklega hannaðar og framleiddar til aflífunar loðdýra og notkun vélar hefur verið 

samþykkt af Matvælastofnun. Dýr skulu ávallt svipt meðvitund áður en blóðtæming fer fram 

og skal meðvitundarleysið a.m.k. vara frá upphafi blóðtæmingar og til dauða. Eingöngu er 

heimilt að nota útbúnað til sviptingar meðvitundar og/eða til aflífunar sem hæfir viðkomandi 

dýrategund og skal þess gætt að hann sé rétt notaður og honum vel við haldið. Við aflífun í 

neyðartilvikum, sbr. 7. gr., skal uppfylla ákvæði 1. og 2. mgr. eins og kostur er. Aflífun dýra 

er ekki heimil sem skemmtiatriði eða keppni. Ráðherra skal setja í reglugerð nánari ákvæði 

um hverjir megi aflífa dýr, hvernig staðið skuli að aflífun og bann við tilteknum aðferðum við 

aflífun. Samkvæmt greininni er meginreglan sú að aflífa skuli dýr með skjótum og 

sársaukalausum hætti. Í umsögnum við frumvarp til laganna voru gerðar ítrekaðar 

athugasemdir við það að veita minkum ekki þá lágmarksvernd sem lögin mæla fyrir um og 

kemur fram í fyrrgreindri meginreglu. Matvælastofnun taldi að of langt væri gengið með því 

að veita slíka undanþágu frá lögunum og talaði fyrir því að betri lausna væri leitað við aflífun 

minka. Dýrahjálp Íslands, Dýralæknafélag Íslands og Dýraverndarráð bentu öll á að 

minkurinn sé sunddýr. Þeir hafi því líkamlega eiginleika til að kafa og missi dýrin því ekki 

meðvitund eins og önnur spendýr gera við drukknun. Þau haldi því fullri meðvitund þangað til 

þau deyja, sem getur tekið allt að klukkustund.125 Ákveðið var að takmarka ákvæðið með 

þeim hætti sem greinir hér að framan, þ.e. að leyfa einungis gildruveiðar minka sem hluta af 

skipulögðum aðgerðum en undir öðrum kringumstæðum banna slíkar aflífunaraðferðir með 

                                                
125 Þskj. 1216, 141. lögþ. 2012-13, bls. 19-20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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öllu.126 Það verður að teljast óeðlilegt að haga málum með þessum hætti. Í nefndarálitinu segir 

að hagsmunir dýraræktenda sem og annarra dýra hafi komið til skoðunar við ákvörðun um 

hvort leyfa ætti að drekkja minkum. Minkar séu skæð rándýr og geti valdið miklum skaða t.d. 

í æðavarpi. Minkurinn er í eðli sínu rándýr. Lögin eiga að standa vörð um velferð allra þeirra 

dýra sem heyra undir verndarandlag þeirra. Á stöku stað í lögunum eru þó veittar undanþágur 

frá því að fylgja markmiðsákvæðum laganna sem eiga að tryggja dýrum ákveðna 

lágmarksvernd. Veittar undanþágur tengdar aflífun minka virðast komnar til af tveimur 

ástæðum. Í fyrsta lagi að ekki sé að finna aðra leið til aflífunar í dag sem sé mannúðlegri, ef 

svo má að orði komast. Í öðru lagi er verið að standa vörð um hagsmuni dýraræktenda og 

annarra dýra þar sem minkurinn sé skætt rándýr. Það að vernda þurfi hagsmuni ræktenda 

getur tæplega talist fullnægjandi ástæða fyrir því að víkja frá meginreglu ákvæðisins þar sem 

hagsmunir dýrsins eiga að vera hafðir að leiðarljósi. Sá er tilgangur laganna. Það að 

minkurinn sé rándýr og veiði önnur dýr og sé óvæginn að því leyti, getur ekki talist gild 

ástæða til að heimila sársaukafullar aðferðir við aflífun þar sem hann er einungis að sýna sitt 

eðlislæga atferli þó svo að eðlilegt sé að leita leiða til þess að takmarka tjón af hans völdum. 

Það að ekki sé hægt að finna leið til aflífunar sem samræmist markmiðum ákvæðisins er hins 

vegar mjög alvarlegt og vekur þá spurningu hvort það ætti yfir höfuð að leyfa 

aflífunaraðferðir sem ekki samræmast markmiðum laganna.  

Árið 2009 innleiddi Ísland evrópska reglugerð nr. 1099/2009 (EC) með reglugerð nr. 

911/2012 sem fjallar um vernd dýra við aflífun. Í kjölfarið fengu 40 aðilar hæfisskírteini til að 

aflífa mink eftir að hafa setið námskeið og tekið próf sem veitir þessi réttindi. Á það ekki við 

um veiðar á mink heldur aflífun í ræktun.127 Árið 2014 gerði eftirlitsstofnun EFTA, ESA,128 

úttekt á því hvort Ísland hefði fylgt ákvæðum reglugerðarinnar við aflífun dýra. Við eftirlitið 

kom í ljós að alvarlegir vankantar voru á framkvæmd aflífunar alifugla í einhverjum tilvikum. 

Samkvæmt ársskýrslu hefur Matvælastofnun unnið að úrbótum að þessu leyti. Óskað var eftir 

upplýsingum frá Matvælastofnun varðandi hvaða úrbætur hafi verið gerðar og hvaða árangri 

þær hafi skilað. Beiðni um upplýsingar var ekki svarað. 

                                                
126 Þskj. 1216, 141. lögþ. 2012-13, bls. 19-20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
127 Ársskýrsla Matvælastofnunar, bls. 48. 
128 European Free Trade Association og European Surveillance Authority.  
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4.6.6 Merkingar dýra 

Í 22. gr. dýravelferðarlaga segir að skylt sé að einstaklingsmerkja kanínur, ketti, hunda, geitur, 

hross, nautgripi, sauðfé og svín. Matvælastofnun ber ábyrgð á að starfræktir séu gagnagrunnar 

sem halda utan um skráningu einstaklingsmerkja. Einstaklingsmerkingar geta verið 

veigamikill þáttur í að standa vörð um velferð dýra, til að mynda í þeim tilvikum þar sem dýr 

týnast. Með notkun merkja er þá hægt að koma þeim fljótt til eigenda eftir að þau finnast.129 

Við merkingar skal nota aðferðir er valda dýrum sem minnstum sársauka og takmarka ekki 

eðlilegt atferli dýranna. Í 16. gr. dvl. segir að öllum sé heimilt að framkvæma merkingar utan 

við örmerkingar. Þó verður að deyfa eða beita verkjastillandi meðferð við merkingar. 

Merkingaraðferðir sem eru heimilaðar eru t.d. frostmerkingar og húðflúrun. Ráðherra setur 

nánari ákvæði í reglugerð varðandi aðferðir við merkingar, aldursmörk, skilyrði eða bann við 

merkingum og undanþágu frá merkingarskyldu. Í gildi eru reglugerð um merkingu búfjár nr. 

916/2012 og reglugerð um velferð gæludýra nr. 80/2016. Í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar um 

velferð gæludýra segir m.a. að umráðamönnum hunda, katta og kanína sé skylt að 

einstaklingsörmerkja dýrin innan 12 vikna aldurs skv. alþjóðlegum ISO staðli og skrá í 

miðlægan gagnagrunn sem Matvælastofnun rekur. Í 2 mgr. reglugerðarinnar segir ennfremur 

að hundar og kettir þurfi frá fjögurra mánaða aldri að bera hálsól með merki þar sem fram 

koma eigendaupplýsingar. Í 3. mgr. 22. gr. dvl. segir að merkingar megi ekki vera þannig að 

þær takmarki eðlilegt atferli dýra eða valdi þeim óþarfa álagi. Því er óheimilt að merki sem 

ætluð eru ákveðinni dýrategund séu notuð til að merkja önnur dýr, t.d. með því að nota 

nautgripamerki til merkingar á hrossum.130 Í ákvæðinu er ekki sérstaklega talað um merkingar 

á villtum dýrum en í greinargerð með frumvarpinu segir að ákvæði 3. mgr. sé mikilvægt 

varðandi merkingar á t.d. villtum fuglum og sjávarspendýrum þar sem ekki má setja eðlilegu 

atferli þeirra skorður með merkingum.131 Þau lifa sjálfstæð og þurfa að geta séð um sig og 

athafnað sig í náttúrunni eins og þeim er eðlislægt. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga um vernd, 

friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1995, er Náttúrufræðistofnun 

Íslands einni heimilt að merkja villta fugla eða veita einstaklingum leyfi til slíkra merkinga. 

Við þær merkingar verður að sjálfsögðu að fylgja ákvæðum 16. og 22. gr. dýravelferðarlaga. 

Skylda til merkingar er þá mikilvæg í samspili við önnur ákvæði laganna, til að mynda við 23. 

gr. sem varðar sleppingu dýra út í náttúruna og 24. gr. sem mælir fyrir um handsömun dýra. 
                                                
129 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
130 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
131 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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4.6.7  Slepping dýra út í náttúruna  

Í 23. gr. dýravelferðarlaga segir að óheimilt sé að sleppa dýrum sem alist hafi upp hjá 

mönnum út í náttúruna, ef ætlunin er að þau verði þar til frambúðar. Hins vegar er heimilt að 

sleppa seiðum og fiskum. Umráðamanni, eða sveitarfélagi ef umráðamaður er ekki þekktur, er 

skylt að smala eða handsama dýr, önnur en villt dýr, sem ætla má að líði fyrir umhirðu- eða 

skjólleysi úti í náttúrunni. Það eru þekkt dæmi þess að eigendur dýra hafi sleppt þeim út í 

náttúruna til þess að losa sig við þau, t.d. ketti og kanínur. Dýr sem hafa alist upp í umsjá 

manna hafa eðli máls samkvæmt takmarkaða möguleika á að bjarga sér sjálf í náttúrunni þar 

sem þau eru ekki vön því að þurfa að sjá um sig og einnig óvön umhverfinu. Þá eru einnig 

dæmi um að dýr sem sleppt hefur verið hafi orðið til vandræða í þéttbýli og dreifbýli.132 Sú 

háttsemi að sleppa dýri út í náttúruna og skilja við það bjargarlaust, fellur einnig undir ákvæði 

7. og 15. gr. dýravelferðarlaganna. Heimfæra má flest brot á lögunum undir almennari ákvæði 

lagabálksins, til að mynda ákvæði 6. gr. laganna, sem mælir m.a. fyrir um bann við slæmri 

meðferð dýra. 

4.6.8 Handsömun dýra 

Í 24. gr. dýravelferðarlaga segir að ef dýr strjúka eða sleppa úr haldi skuli umráðamenn þeirra 

gera ráðstafanir til að handsama þau. Viðkomandi sveitarfélagi er skylt að taka slík dýr í 

vörslu sína, lesa af einstaklingsmerkjum og gera ráðstafanir til að hafa uppi á umráðamanni 

dýra. Þá er sveitarfélögum skylt að búa yfir aðstöðu til að halda slík dýr, en kostnað þann er 

fellur til vegna umönnunar og geymslu dýrs er hægt að innheimta hjá umráðamanni. 

Umráðamaður hefur viku til þess að vitja dýrsins frá því að honum var tilkynnt um 

handsömun þess. Ef umráðamaður finnst ekki innan tveggja vikna þó að dýrið sé 

einstaklingsmerkt, hefur sveitarfélagið rétt til ráðstöfunar á dýrinu eins og um hálfvillt dýr 

væri að ræða, þ.e. dýr sem er alla jafna ekki villt en er ómerkt og gengur laust. Hér sést 

greinilega mikilvægi þess að einstaklingsmerkja dýr sín, þar sem sveitarfélagi er heimilt, eftir 

tvo sólarhringja frá handsömun, að ráðstafa hálfvilltu dýri til nýs eiganda, selja það gegn 

áföllnum kostnaði, eða aflífa dýrið án bóta.133 Það getur því skipt sköpum fyrir afkomu 

dýrsins og velferð þess að það sé merkt í samræmi við lögin. Í 4. mgr. 24. gr. segir að við 

handsömun dýra sé óheimilt að beita aðferðum sem valda þeim limlestingum, kvölum eða 

                                                
132 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 30 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
133 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 30 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 



63 
  

óþarfa ótta. Ráðherra er falið að setja frekari skilyrði um aðferðir við handsömun dýra í 

reglugerð. 

4.6.9  Dreifing og merking dýraafurða 

Í 25. gr. dýravelferðaralaga segir að ráðherra sé skylt að setja reglugerð um kröfur til 

merkinga á vörum unnum úr dýrum eða dýrafurðum á grundvelli sjónarmiða um velferð dýra. 

Þá getur ráðherra einnig sett ákvæði sem takmarka eða banna innflutning eða dreifingu á 

dýraafurðum sem eru framleiddar í andstöðu við lögin með þeim takmörkunum sem leiðir af 

alþjóðasamningum. Greinin er refsiheimild skv. 45. gr. laganna. Það er hins vegar ekki að 

finna neina háttsemis- eða verknaðarlýsingu í ákvæðinu aðra en skyldu ráðherra til setningu 

reglugerðar varðandi dreifingu og merkingu dýraafurða. Til að teljast fullgild refsiheimild 

þyrfti að orða ákvæðið með öðruvísi, þ.e. mæla fyrir um skyldu aðila til að merkja vörur sem 

unnar eru úr dýrum eða dýraafurðum á grundvelli sjónarmiða um velferð dýra þannig að 

neytendur og stjórnvöld séu upplýst um framleiðsluferli slíkra afurða og hægt sé að sannreyna 

að framleiðsla sé í samræmi við lög og reglugerðir sem um hana gilda. Í niðurlagsákvæði 

greinarinnar mætti síðan mæla fyrir um heimild fyrir ráðherra til að setja nánari skilyrði í 

reglugerð, en refsiverða háttsemin verður að vera orðuð skýrt og ótvírætt í lögunum. Ákvæði 

25. gr. fullnægir því ekki þeim kröfum sem gerðar eru til refsiheimilda.134 

4.6.10  Föngun villtra dýra 

Í 26. gr. dýravelferðarlaga segir að óheimilt sé að halda villt dýr. Umhverfisstofnun getur þó 

veitt leyfi til föngunar villtra dýra til nota við rannsóknir, fyrir söfn og dýragarða, til ræktunar 

og undaneldis eða annarra sambærilegra nota. Umhverfisstofnun skal afla umsagnar 

Náttúrufræðistofnunar Íslands og Matvælastofnunar varðandi föngun á villtum dýrum áður en 

leyfi til þess er veitt. Eðlilegt er að framkvæmd ákvæðisins sé í höndum Umhverfisstofnunar 

sem fer með eftirlit með lögum um vernd, veiðar og friðun villtra fugla og villtra spendýra. 

Við föngun villtra dýra er óheimilt að beita aðferðum sem valda limlestingum eða kvölum, en 

það er í samræmi við markmið dýravelferðarlaga. Ráðherra er falið að setja í reglugerð 

skilyrði fyrir veitingu leyfis og kveða á um aðferðir við föngun og meðferð villtra dýra við 

flutning og vörslu. Jafnframt er ráðherra heimilt að kveða á um bann við föngun og vörslu 

tiltekinna tegunda villtra dýra með tilliti til sjónarmiða um velferð dýra. Markmið ákvæðisins 
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er að stuðla að því eins og hægt er að villt dýr séu ekki höfð í haldi fólks nema gildar ástæður 

liggi þar að baki. Að ala slík dýr til skemmtunar getur aldrei talist réttlætanlegt samkvæmt 

lögunum.135  

4.6.11 Veiðar 

Í 27. gr. dýravelferðarlaga segir að ávallt skuli staðið að veiðum þannig að það valdi dýrum 

sem minnstum sársauka og aflíflun þeirra taki sem skemmstan tíma. Veiðimönnum er skylt að 

gera það sem í þeirra valdi stendur til þess að aflífa þau dýr sem þeir hafa valdið áverkum. 

Það er óheimilt að beita aðferðum við veiðar sem valda dýrunum óþarfa limlestingum eða 

kvölum. Þá er mælt fyrir um fylgni við fyrirmæli gildandi laga um vernd, friðun og veiðar á 

villtum fuglum og villtum spendýrum. Í þeim lögum eru nákvæm fyrirmæli varðandi hvaða 

veiðar eru heimilar, hvaða aðferðir er heimilt að nota og hvaða tæki má nota til veiðanna. 

Ekki var tekin afstaða til þess í greinargerð með frumvarpi til dýravelferðarlaga hvað skyldi 

gera í þeim tilvikum er veiðiaðferðir samkvæmt lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum 

fuglum og villtum spendýrum samræmdust ekki lágmarkskröfum dýravelferðarlaganna. Færa 

má rök fyrir því að ákvæði dýravelferðarlaganna ættu að hafa meira vægi, bæði vegna þess að 

þau eru nýrri og vegna þess að lögin eiga að tryggja þeim dýrum sem njóta verndar 

samkvæmt lögunum ákveðna lágmarksvernd. Hins vegar eru lög um vernd, friðun og veiðar á 

villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994 sértækari löggjöf, svo ekki verður fullyrt 

um þetta að svo stöddu, enda um túlkunaratriði að ræða. Ekki hefur reynt á þetta í 

framkvæmd. 

4.6.12 Meindýr  

Í 28. gr. dýravelferðarlaga segir að við eyðingu meindýra sé óheimilt að beita aðferðum sem 

valda dýri óþarfa limlestingum eða kvölum. Þá skal tryggt að útrýmingarefni valdi ekki tjóni á 

öðrum dýrum en meindýrum. Þá skal við eyðingu á meindýrum fara að fyrirmælum gildandi 

laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og lögum um 

hollustuhætti og mengunarvarnir. Markmið ákvæðisins er að stuðla að því að meindýrum sé 

eytt á eins mannúðlegan hátt og hægt er en séu ekki látin þjást í dauðateygjum til langs 

tíma.136 Meginreglan er sú að aflífa skal dýr sem njóta verndar laganna með skjótum og 

sársaukalausum hætti. Eru meindýr ekki undanskilin. Meindýr eru, samkvæmt reglugerð um 
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um meðferð varnarefna nr. 980/2015, rottur og mýs annarsvegar og skordýr og aðrir 

hryggleysingjar hins vegar sem valda tjóni eða umtalsverðum óhreinindum í eða við hýbýli 

manna, í gripahúsum, farartækjum og vöruskemmdum, svo fátt eitt sé nefnt. 

4.6.13 Skilyrði varðandi útbúnað villtra dýra í dýragörðum 

Í 31. gr. dýravelferðarlaga er mælt fyrir um þau skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að 

heimilt sé að halda villt dýr í dýragörðum. Aðbúnaður verður að vera þannig að dýr geti 

aðlagast umhverfi sínu á fullnægjandi hátt þannig að velferð dýrsins sé ekki fyrir borð borin. 

Þannig verður dýr að geta sýnt sitt eðlilega atferli og athafnað sig eins og því er eðlislægt. 

Ráðherra er falið að setja nánari skilyrði í reglugerð.  

4.6.14 Dýrahald, aðferðir og útbúnaður 

Í 32. gr. dýravelferðarlaga segir að hver sá sem heldur dýr beri ábyrgð á því að starfsaðferðir, 

tæki og tól og hvers konar útbúnaður sem notaður er á dýr í umsjá hans séu ekki andstæð 

velferð dýra. Þá ber hver sá sem kynnir starfsaðferðir er varða dýrahald eða dreifir tækjum og 

tólum og hvers konar útbúnaði varðandi dýrahald, ábyrgð á því að það sé ekki í andstöðu við 

velferð dýra. Matvælastofnun er þá veitt heimilt til að krefjast upplýsinga af þeim aðilum sem 

hafa fyrrgreind atriði undir höndum til þess að staðreyna að farið sé að lögunum. Er ráðherra 

falið að setja nánari skilyrði í reglugerð. Var talið nauðsynlegt að setja ákvæðið í lögin, en 

það er nýmæli. Eitthvað hefur verið um að útbúnaður sem fagaðilum einum er heimilt að nota 

hafi gengið kaupum og sölum. Þau tæki sem nefnd eru sérstaklega í greinargerð með 

frumvarpi til laganna eru geldingatangir og tjakkar sem notaðir eru við burðarhjálp hjá 

stórgripum. Greinin stuðlar að því að takmarka dreifingu og þá notkun slíkra tækja af öðrum 

en fagaðilum sem hafa fengið sérstaka þjálfun og leyfi til notkunar.137 

4.7 Aðbúnaður dýra 

Í 29. gr. dýravelferðarlaga er mælt fyrir um aðbúnað dýra. Í 1. mgr. segir að umráðamaður 

skuli tryggja að dýr séu haldin í umhverfi sem samræmist sjónarmiðum um velferð dýra, m.a. 

hvað varðar öryggi þeirra og heilbrigði. Taka verður tillit bæði til sérstakra þarfa hvers dýrs 

og séreinkenna tegundarinnar. Umhverfi dýra skal vera þannig, eftir því sem við á, að þau geti 

athafnað sig og hreyft, hvílst, notið útivistar og beitar eða viðhaft annað atferli sem þeim er 
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eðlislægt og eðlilegt. Í 2. mgr. 29. gr. segir að dýr skuli hafa skjól fyrir veðrum í samræmi við 

þarfir sínar þegar þau eru úti að staðaldri. Að vetri skal sjá til þess að á staðnum sé húsaskjól 

eða annað öruggt og hentugt skjól fyrir öllum veðrum. Þannig er ekki heimilt að skilja dýr sín 

eftir úti við án þess að tryggja þessi atriði. Í 3. mgr. 29. gr. segir að þegar veitt séu leyfi 

samkvæmt öðrum lögum fyrir athöfnum sem geta haft neikvæð áhrif á líðan eða að öðru leyti 

á velferð dýra, t.d. sökum hávaða eða mengunar, skuli taka tillit til sjónarmiða um velferð 

dýra í samræmi við ákvæði laga þessara. Í 30. gr. dvl. er síðan mælt fyrir um byggingar og 

búnað. Í 1. mgr. segir að húsnæði, innréttingar, girðingar og annar búnaður sem ætlaður er 

dýrum, skuli þannig úr garði gerður að tekið sé tillit til þarfa og öryggis dýranna hvað varðar 

fóðrun, atferli, hreyfingu, rýmisþörf, hvíld og annan aðbúnað svo sem loftgæði, lýsingu, 

hljóðvist og efnisnotkun. Þá skal þess gætt að dýrum stafi engin slysahætta af aðstæðum sem 

þeim eru búnar eða hætta skapist ef dýrin verða innikróuð eða bjargarlaus í neyð. Á þetta 

einnig við þegar dýr eru flutt milli staða. Í 3. mgr. bæði 29. gr. og 30. gr. er ráðherra falið að 

setja nánari kröfur er lúta að aðbúnaði og meðferð einstakra dýrategunda samkvæmt 

greinunum. Í greinargerð með frumvarpi til dýravelferðarlaga segir að fyrrnefndar greinar séu 

meginstoð fyrir svokallaðar aðbúnaðarreglugerðir dýra, en gert er ráð fyrir að í þeim komi 

fram frekari útfærsla á þeim lágmarksaðbúnaði sem tryggja beri hverri dýrategund með tilliti 

til laganna. Umráðamönnum er skylt að tryggja að dýr í þeirra umsjá geti sýnt sitt eðlilega 

atferli í samræmi við eðli hverrar dýrartegundar, t.d. að hestar geti velt sér, hænsn geti farið í 

sandbað, hundar geti hlaupið og svo mætti lengi telja. Þá er gert ráð fyrir að reglugerðir sem 

settar eru með stoð í greinunum taki breytingum í samræmi við aukna þekkingu og þróun 

þegar kemur að velferð dýra og þeim sé þannig veitt hin besta mögulega meðferð sem stendur 

til boða hverju sinni. Þá segir að taka verði mið af því að þær lausnir sem reglugerðir boða 

verði fjárhagslega framkvæmanlegar fyrir þá aðila er að máli koma.138 Nánar verður fjallað 

um þessi atriði í kafla um aðbúnaðarreglugerðir dýra. Samkvæmt greinargerð með 

frumvarpinu er í 3. mgr. 29. gr. mælt fyrir um skyldur opinberra aðila sem veita leyfi fyrir 

ýmiskonar athöfnum sem geta valdið hljóðmengun eða almennri mengun, til þess að taka tillit 

til þeirra áhrifa og afleiðinga sem leyfisveiting getur haft á líðan dýra, áður en leyfið er veitt. 

Eru sérstaklega tiltekin leyfi fyrir flugeldasýningum, mótorkrossbrautum og brennum, en 

slíkir viðburðir geta valdið dýrum vanlíðan, ótta og skaða. Í greinargerð með frumvarpi til 

laganna segir um 30. gr. að ákvæðinu sé ætlað að tryggja dýrum aðbúnað sem samræmist 
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lögunum. Í ákvæðinu er einnig mikilsvert nýmæli er varðar slysahættu og mælt er fyrir um að 

tryggja verði dýrum flóttaleið ef upp koma neyðartilvik. Þannig má ekki naglfesta stíur eða 

hurðir þannig að dýrin séu föst inni, t.d. ef upp kemur eldsvoði. Hér á eftir verður fjallað um 

reglugerðir sem settar eru á grundvelli 29. og 30. gr. laganna og fjalla um þann 

lágmarksaðbúnað er tryggja verður dýrum. Ráðherra hefur, eins og áður segir, verið veitt 

heimild til þess að setja í reglugerð nánari kröfur er lúta að aðbúnaði dýrategunda og meðferð 

þeirra, og sækir hann þessa heimild m.a. til. 4. mgr. 29. gr. og 2. mgr. 30. gr. laganna. Brot 

gegn ákvæðum 29. gr. dvl. eru refsiverð samkvæmt g. lið 45. gr. dvl. en það eru brot gegn 30. 

gr. ekki, ef gagnályktað er frá 45. gr. laganna.139 Ekki er ljóst hvers vegna brot gegn 30. gr. 

eru ekki talin refsiverð þó ákvæði greinarinnar taki einnig til aðbúnaðar dýra og eru greinarnar 

það samtengdar að í einhverjum tilvika er ekki hægt að skilja þær að. Til að mynda segir í 29. 

gr. dvl. að umhverfi dýra skuli vera þannig að dýrin geti athafnað sig, hreyft sig, hvílst, notið 

útivistar og beitar eða viðhaft annað atferli sem er þeim eðlilegt. Þá segir í 30. gr. dvl. að 

húsnæði, innréttingar, girðingar og annar búnaður sem ætlaður er dýrum, skuli þannig úr garði 

gerður að tekið sé tillit til þarfa og öryggis dýranna hvað varðar fóðrun, atferli, hreyfingu, 

rýmisþörf, hvíld og annan aðbúnað, svo sem loftgæði, lýsingu, hljóðvist og efnisnotkun. Til 

þess að fullnægja þeirri skyldu sem mælt er fyrir um í 29. gr dvl. varðandi umhverfi dýra er 

nauðsynlegt að 30. gr. sé fylgt. Ákvæðin eru því óaðskiljanleg að þessu leyti. Ekki kemur 

fram í greinargerð með frumvarpinu eða nefndaráliti, hvers vegna sú leið var farin að gera 

einungis brot gegn 29. gr. dvl. refsiverð en undanskilja háttsemi sem brýtur gegn 30. gr. dvl. 

refsiábyrgð.  

4.7.1 Tilraun og hlutdeild 

Tilraun til brota gegn dýravelferðarlögunum, og reglugerðum settum með stoð í þeim, er 

refsiverð sbr. 5. mgr. 45. gr., eftir því sem segir í almennum hegningarlögum. Í 20. gr. hgl. er 

mælt fyrir um skilyrði fyrir tilraunarábyrgð. Ásetningur er gerður að skilyrði fyrir 

tilraunarábyrgð og öll ásetningsstig koma til greina. Samkvæmt 20. gr. hgl. þarf gerandi að 

hafa tekið ákvörðun um að vinna verk sem refsing er lögð við í dýravelferðarlögunum og 

reglugerðum settum samkvæmt þeim, t.d. að aflífa dýr á sársauka- og kvalafullan hátt. 

Gerandi þarf einnig að hafa hafið framkvæmd að einhverju leyti með undirbúningsathöfnum 

og ráðagerð til að fremja brotið þannig sýnd í verki. Dæmi um undirbúningsathöfn væri m.a. 
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að binda dýr við brunahana og hella yfir það bensíni, með kveikjara við hönd, án þess að bera 

eld að dýrinu.140 Það getur þá verið að um sé að ræða tvær mismunandi tegundir tjónsbrots 

þ.e. tilraun til þess að aflífa dýr með sársauka- og kvalafullum hætti, sem er brot gegn 1. og 2. 

mgr. 21. gr. dýravelferðarlaga eða fullframið brot gegn 6. gr., d. lið 14. gr. og g. lið 15. gr. 

laganna sem varða umönnun og meðferð dýra.  

 Þegar háttsemi er skoðuð verður að tilgreina hvert fullframningarstig brots er, þ.e. á 

hvaða stigi það er í atburðarrás sem löggjafinn hefur lagt refsingu við háttsemi sem lýst er í 

refsiákvæði og miðar að því að brot sé fullframið. Þá þarf að greina hvenær brot hefur verið 

fullframið samkvæmt lögunum og hvenær það er enn á tilraunarstigi. Tjónsbrot miða við að 

brot sé fullframið þegar tiltekin afleiðing hefur hlotist af verknaði, t.d. við aflífun dýra sbr. 21. 

gr. dvl. Það brot er fullframið þegar dýr hefur verið aflífað á sársaukafullan hátt. Í 

samhverfum brotum er afleiðing verknaðar hins vegar ekki skilyrði fyrir fullframningu brots 

og fullframning miðast við framkvæmd tiltekins verknaðar, t.d. í c. lið 1. mgr. 15. gr. sem 

mælir fyrir um bann við að hafa samræði við dýr, án tillits til afleiðinga verknaðar fyrir dýrið. 

Þá er brotið fullframið við verknaðinn sjálfan.141 

 Hlutdeild í brotum gegn dýravelferðarlögunum og reglugerðum settum með stoð í 

þeim er refsiverð skv. 5. mgr. 45. gr. laganna, en hlutdeild í broti er skilgreind í 22. gr. hgl. 

Einstaklingur getur átt tvenns konar hlutdeild í broti, þ.e. sálræna hlutdeild og verklega 

hlutdeild. Verkleg hlutdeild í broti gegn lögunum getur falist í liðsinni við að fremja brot, t.d. 

í að lána geranda kveikjara til að kveikja í dýri sem bundið hefur verið niður og bleytt með 

bensíni. Ef einstaklingur stendur vörð á meðan annar eða aðrir misþyrma dýri yrði brot þess 

aðila annað hvort metið sem hlutdeildarverknaður eða samverknaður. Ef aðilar hafa saman 

lagt á ráðin um að fremja verknað er líklegra að þátttaka aðila í broti yrði metin sem 

samverknaður, fremur en hlutdeild. 142 Sálræn hlutdeild getur tekið á sig ýmsar 

birtingarmyndir, oftast í orði en einnig með svipbrigðum, bendingum eða öðru látbragði sem 

lætur í ljós vilja eða hvatningu til að ákveðið verk sé framkvæmt.  

 Einstaklingur getur gerst sekur um hlutdeildarbrot hvort sem verknaður er fullframinn 

eða aðeins á tilraunastigi. Alla jafna fer hlutdeild í verknaði fram samtímis eða áður en 

                                                
140 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð 1, bls. 106-107 og Ragnheiður Bragadóttir: „Brot gegn lögum 
nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum“, bls. 181-182.  
141 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð 1, bls. 73-74 og Ragnheiður Bragadóttir: „Brot gegn lögum nr. 
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum“, bls. 182.  
142 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð 1, bls. 139 og Ragnheiður Bragadóttir: „Brot gegn lögum nr. 
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum“, bls. 183.  
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aðalverknaður er framinn. Í 4. mgr. 22. gr. hgl. er að finna heimild til að refsa fyrir 

eftirfarandi hlutdeild í broti, þ.e. þegar hinum brotlega er veitt liðsinni við að viðhalda 

ólögmætu ástandi eða njóta hagnaðar af broti sem hefur verið fullframið. Sem dæmi má nefna 

ef hvolpar hafa verið aldir í ólöglegum gæludýrabúum þar sem ekki er gætt að aðbúnaði 

dýranna í samræmi við dýravelferðarlög og einstaklingur sem er meðvitaður um brotin veitir 

milligöngu við að selja hvolpa frá búinu og nýtur hagnaðar þar af. Eins og áður segir gæti 

hlutdeildarverknaðurinn sjálfur einnig verið refsiverður samkvæmt öðrum ákvæðum 

lagabálksins og þá sem aðalverknaður, en það er mat sem verður að fara fram hverju sinni.143 

 Almennt er fyrir að fara ásetningshlutdeild í ásetningsbrotum. Þó getur ásetningur 

einnig verið til þátttöku í gáleysisbrotum sem og hlutdeild í ásetningsbroti af gáleysi þar sem 

saknæmisskilyrði dýravelferðarlaga eru bæði ásetningur og gáleysi.144 

4.7.2 Huglæg skilyrði 

Í 3. mgr. 45. gr. dvl. er mælt fyrir um að brot gegn ákvæðum laganna sem varða refsiábyrgð 

geri það hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Öll stig ásetnings koma til greina, 

þ.e. allar skilgreiningar ásetnings til tjónsbrota. Ásetningsstigin hafa mótast við þróun og eru 

talin fjögur; tilgangur, óhjákvæmileg afleiðing, líkindaásetningur og dolus eventualis.145 Tvö 

efstu stig ásetnings, tilgangur og óhjákvæmileg afleiðing, falla undir beinan ásetning. 

Tilgangur er flokkaður sem efsta stig ásetnings í tengslum við tjónsbrot, þ.e. ásetningur aðila 

er til að fremja tjónsbrot, vilji til að framkvæma það sem refsivert er samkvæmt ákvæði 

laganna.146 Í dómi Hæstaréttar Noregs, í máli réttarins HR-295-A frá 2. ágúst 2016, sem 

fjallað er um í kafla 3.2., aflífaði eigandi hunds hann með því að binda hann við þungt steypt 

rör og henda honum úr mikilli hæð ofan í vatn með þeim afleiðingum að hundurinn 

drukknaði. Hægt er að fullyrði að huglæg afstaða geranda hafi verið að drepa hundinn með 

aðferð sem er bæði sársauka- og kvalafull fyrir dýrið ásamt því að valda því ótta. Eigandanum 

gat ekki dulist óhjákvæmileg afleiðing verknaðarins, að hundurinn myndi drukkna við þær 

aðstæður sem hann kom honum í.147 

                                                
143 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð 1, bls. 139 og Ragnheiður Bragadóttir: „Brot gegn lögum nr. 
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum“, bls. 183.  
144 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð 1, bls. 142 og Ragnheiður Bragadóttir: „Brot gegn lögum nr. 
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum“, bls. 184. 
145 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 60.  
146 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I1, bls. 69 og Ragnheiður Bragadóttir: „Brot gegn lögum nr. 
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum“, bls. 184.  
147 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I1, bls. 69. 
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Þegar fjallað er um líkindaásetning er það skilgreint svo að gerandi búist við því að 

afleiðing brots komi fram, þ.e. þegar um tjónsbrot er að ræða eða  í tilviki samhverfra brota 

og hættubrota, að tilteknar ástæður séu fyrir hendi sem flokkast sem brot samkvæmt 

dýravelferðarlögunum. Hér má til dæmis skoða þær aðstæður sem uppi eru á allmörgum 

svínabúum á landinu og talað er um í kafla 5.2.1. þar sem gyltur eru geymdar í það litlum 

rýmum að þær geta ekki rétt úr sér, snúið sér, staðið upp eða hreyft sig og þar af leiðandi ekki 

hvílst með eðlilegum hætti. Það liggur fyrir að ef varanlegar vistarverur dýra eru með þessum 

hætti og dýrin föst í sömu líkamsstöðu til mjög langs tíma, muni þau fá legusár og mögulega 

sýkingu í kjölfarið sem geta valdið dýrunum miklum kvölum, fyrir utan allar aðrar þjáningar 

sem þau líða vegna aðbúnaðarins. Þannig má geranda vera ljóst að með því að búa um dýrin 

með þessum hætti muni tiltekin afleiðing komi fram sem er óheimil samkvæmt lögum um 

velferð dýra.148 

Dolus eventualis er lægsta stig ásetnings og greinist í tvö afbrigði, annars vegar 

skilyrtan ásetning og hins vegar jákvæða afstöðu til brots. Dolus eventualis er á mörkum 

ásetnings og gáleysis, en oft getur reynst erfitt að greina þarna á milli. Skilyrtur ásetningur 

felur í sér að aðili framkvæmir eitthvað eða sýnir af sér háttsemi en trúir því að ekki verði 

fyrir að fara refsiverðum afleiðingum vegna háttseminnar. Ef hann hefði vitneskju um það 

fyrirfram að refsiverðar afleiðingar myndu hljótast af háttseminni, hefði hann samt sem áður 

viðhaft hana. Í jákvæðri afstöðu til brots felst þá að maður telur líkur á því að afleiðingar 

háttsemi sinnar séu refsiverðar samkvæmt lögunum, en lætur sér það í léttu rúmi liggja. 

Eins og áður segir eru gáleysisbrot gegn lögum um velferð dýra refsiverð. Gáleysi 

getur verið bæði meðvitað og ómeðvitað. Meðvitað gáleysi kemur í kjölfar lægsta stigs 

ásetnings og nær yfir neðsta stig vitundar gagnvart verknaði sem framkvæmdur er og 

afleiðingum verknaðar. Í ómeðvituðu gáleysi er byggt á félagslegu og siðferðilegu mati á 

þeirri háttsemi sem um ræðir í stað vitundarstigs við framkvæmd verknaðar. Þannig er 

refsinæmi verknaðar metið út frá því hvernig gegn og skynsamur maður (lat. bonus pater 

familias) hefði hagað sér við þær aðstæður sem á reyndi.149 

  

                                                
148 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I1, bls. 69. 
149 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I1, bls. 123. 
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5 Aðbúnaðarreglugerðir dýra með hliðsjón af lögmætisreglu 

5.1 Almennt   

Í öllum aðbúnaðarreglugerðum sem settar hafa verið á grundvelli dýravelferðarlaga, er að 

finna bráðabirgðaákvæði sem mæla fyrir um undanþágur frá því að fylgja ákvæðum laganna 

og fresti til þess að taka upp þá háttsemi sem mælt er fyrir um í lögunum eða koma upp þeim 

aðbúnaði sem skylt er að tryggja dýrunum. Verður fjallað um þau ákvæði hér á eftir. 

5.2 Bráðabirgðaákvæði aðbúnaðarreglugerða 

5.2.1 Reglugerð um velferð svína nr. 1276/2014 

Hér verður fjallað ítarlega um reglugerð um velferð svína nr. 1276/2014 með hliðsjón af 

lögmætisreglunni og kröfu um skýrleika refsiheimilda. Sú umfjöllun á einnig við um 

bráðabirgðaákvæði annarra aðbúnaðarreglugerða sem fjallað verður um stuttlega í lok þessa 

kafla.  Í 1. gr. reglugerðar um velferð svína nr. 529/2015 segir að tilgangur reglugerðarinnar 

sé að tryggja velferð og heilbrigði svína með góðri meðferð, umsjá og aðbúnaði. Þá segir að 

leitast skuli við að tryggja að svín geti lifað í samræmi við sitt eðlilega atferli eins og framast 

er kostur. Í reglugerðinni eru settar lágmarkskröfur varðandi einstök atriði sem snerta velferð 

dýra. Í niðurlagi reglugerðarinnar er að finna bráðabirgðaákvæði sem mælir fyrir um að 

Matvælastofnun geti veitt framleiðanda150 frest til aðlögunar að uppfylltum skilyrðum 7. og 

15. gr. reglugerðarinnar ef aðstæður eru þannig að kostnaðarsamt er fyrir viðkomandi 

framleiðanda að gangast við þeim kröfum sem mælt er fyrir um í reglugerðinni. Þá segir að 

frestir til aðlögunar séu háðir því að framleiðandi skili inn tímasettri úrbótaáætlun og 

kostnaðarmati fyrir 1. júlí 2015. Gerð var breyting á reglugerðinni og frestur fyrir 

framleiðanda til að sækja um aðlögunarfrest lengdur til 25. október 2015. Matvælastofnun er 

heimilt samkvæmt bráðabirgðaákvæði reglugerðarinnar að veita fresti til aðlögunar til 1. 

janúar 2025, þ.e. 11 árum eftir að dýravelferðarlögin tóku gildi og rúmum 10 árum frá 

gildistöku reglugerðarinnar. Þá segir einnig í 1. ml. 2. mgr. bráðabirgðaákvæðisins að 

Matvælastofnun sé óheimilt eftir 1. janúar 2016 að veita undanþágu til notkunar á básum sem 

varanlegum vistarverum gyltna, nema básarnir séu þannig úr garði gerðir að gyltan geti lagst, 

legið og rétt úr sér liggjandi án átroðnings frá gyltum í næstu básum. Samkvæmt skilgreiningu 

í 2. gr. reglugerðarinnar er bás einstaklingshólf þar sem ekki er gert ráð fyrir að svín geti 

                                                
150 Framleiðanda á svínaafurðum. 
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snúið sér við og aðbúnaður því langt frá því að standast þær kröfur sem lögin hafa sett 

varðandi aðbúnað og velferð dýra. Þá sagði einnig í reglugerðinni að heimilt væri að nota 

bása, sem varanlegar vistarverur, væru þeir að lágmarki 90 sm að breidd, til 1. janúar 2025. Sá 

málsliður ákvæðisins var felldur úr gildi með breytingu á reglugerð um velferð svína árið 

2015. Ekki er ljóst hvaða þýðingu það hefur þó í reynd fyrir dýrin þar sem Matvælastofnun 

var til 1. janúar 2016 heimilt að veita undanþágu til þess að nota bása sem varanlegar 

vistarverur gyltna óháð því hvort dýrin geti lagst, legið og rétt úr sér liggjandi án átroðnings 

frá öðrum gyltum og gat til 25. október veitt algeran frest til fylgni við 7. og 15. gr. 

reglugerðarinnar til 2025. Undir ákvæði þeirra greina fellur húsakostur svína, hreyfing, hvíld 

og þarfir. Þann 5. janúar höfðu 13 framleiðendur óskað eftir aðlögunarfresti, en ekki er búið 

að vinna úr umsóknum aðila svo ekki er ljóst hversu margir umsóknaraðila munu fá frest til 

aðlögunar og þá hversu langur frestur verður veittur.151 

Samkvæmt 1. lið bráðabirgðaákvæðisins getur Matvælastofnun, háð ákveðnum skilyrðum, 

veitt framleiðanda frest til fylgni við ákvæði 7. og 15. gr. reglugerðarinnar ef aðstæður eru 

þannig að kostnaðarsamt er fyrir viðkomandi aðila að fylgja þessum ákvæðum. Lengsti frestur 

sem Matvælastofnun getur gefið aðilum til þess að koma á úrbótum er til ársins 2025. Í 7. gr. 

reglugerðarinnar er að finna ákvæði sem varða hreyfingu, hvíld og þarfir dýranna. Í ákvæðinu 

segir að svín eigi að geta óhindrað lagst niður, legið eðlilega, risið á fætur, staðið, snúið sér og 

hreyft sig. Þá skulu svín höfð í lausagöngu og óheimilt er að binda svín eða hafa á básum. Þá 

er í ákvæðinu mælt fyrir um undantekningar frá fyrrgreindum reglum og heimilað að loka 

gyltur í básum í takmarkaðan tíma. Þau tilvik sem tilgreind eru í reglugerðinni og heimila að 

loka gyltur tímabundið í básum eru: 

 
a) Í tengslum við fóðrun. 
b) Í tengslum við meðhöndlun dýralæknis eða umráðamanns í læknisfræðilegum 

tilgangi. 
c) Í tengslum við beiðsli og sæðingu. 
d) Frá og með 7 dögum fyrir got til og með 7 dögum eftir got í gotbásum.152 

 

Gæta skal að því í hvívetna að við uppeldi svína og í umhverfi þeirra sé komið í veg fyrir 

aðstæður sem leiða til vanlíðunar, eineltis, vanfóðrunar eða vanþrifa. Skapist slíkt ástand engu 

að síður skal bæta úr því eins fljótt og auðið er, svo sem með því að fjarlæga árásargjörn svín 
                                                
151  Samkvæmt tölvupósti frá Sonju Hrund Steinarsdóttur, dýralækni svínasjúkdóma og svína hjá 
Matvælastofnun. Tölvupósturinn barst þann 5. janúar 2016 kl. 12:45. 
152 Ákvæðið mælti upprunalega fyrir um að heimilt væri að binda gyltur á bása til og með 28 dögum eftir got, en 
var breytt með reglugerð nr. 529/2015 í til og með 7 dögum eftir got.  
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úr hópnum. Grísum skal haldið í stöðugum hópum eftir fráfærur og blöndun haldið í 

lágmarki. Ef nauðsynlegt reynist að blanda hópum skal það gert sem fyrst eða þegar grísirnir 

eru sem yngstir, helst innan viku frá fráfærum153 og viðhafa aukið eftirlit. Þá er óheimilt að 

einangra svín nema þegar sérstakar aðstæður krefja, svo sem sjúkdómar eða önnur sérstök 

meðhöndlun. Þó er heimilt að hafa gelti og gyltur í einstaklingsstíum en þau þurfa þá að heyra 

í, sjá og hafa möguleika á að þefa af öðrum svínum. Færa skal gyltu í gotstíu eða gotbás í 

síðasta lagi þremur dögum fyrir áætlað got. Í gotstíum skal alltaf vera nægjanlegt magn af 

hálmi eða öðru því efni sem uppfyllir þarfir gyltna til hreiðurgerðar. Fínmalað efni flokkast 

ekki undir efni til hreiðurgerðar. Ávallt skal tryggja öllum svínum aðgengi að nægilegum 

hálmi eða öðru efni sem gerir þeim kleift að róta eða krafsa og/eða sem uppfyllir þarfir þeirra 

til þessa athafna. Færa skal spenagrísi frá gyltum í fyrsta lagi þegar þeir eru 28 daga gamlir. 

Þó er heimilt að færa þá frá fyrr, ef heilsufar þeirra eða gyltunnar krefst þess. 

 Í 15. gr. reglugerðar um velferð svína nr. 1276/2014 segir að legusvæði skuli vera 

þurrt og hreinsað þannig að svínin haldist hrein og þurr. Flórar og föst gólf skulu vera með 

góðu frárennsli. Undirburði í stíum skal viðhaldið þannig að svín haldist hrein og þurr. Þá 

skulu öll svín sem haldin eru í hóp geta legið samtímis. Stíur skulu vera þannig úr garði 

gerðar að svín hafi auðvelda undankomuleið og þannig að ekki skapist hætta og þau verðu 

innikróuð. Innréttingar, rekstrargangar, dyr og rampar skulu hannaðir þannig að rekstur gangi 

auðveldlega fyrir sig og valdi svínum ekki óþarfa streitu. Í gotstíum er skylt að vera með 

sérstakt svæði fyrir spenagrísi þar sem þeir eru óhultir frá gyltunni og skal sá staður hafa 

hitagjafa. Stærðir og hlutföll rimla og raufa skulu vera þannig að ekki hljótist meiðsl af, en 

nánar er kveðið á um stærðir bása, stía, raufa og rimla í viðauka með reglugerðinni.  

Af lestri þessara ákvæða er ljóst að um grundvallaraðbúnað er að ræða til handa dýrunum, 

en alvarlega er vegið að velferð þeirra með því að veita frest til fylgni við þau atriði sem 

ákvæðin mæla fyrir um. Í skýrslu Matvælastofnunar frá 2014 segir að bógsár á gyltum séu 

enn nokkurt vandamál hér á landi, án þess að nánari útlistun sé að finna í skýrslunni. Bógsár 

eru legusár sem myndast á herðarblöðum svína sem geta illa hreyft sig og liggja á hörðu 

undirlagi. Slík sár geta haft verulega slæm áhrif á heilsu svínanna og valda þeim miklum 

sársauka og vanlíðan. 154  Samkvæmt dýralækni dýravelferðar hjá Matvælastofnun fór 

stofnunin í eftirlitsferðir á níu af ellefu svínabúum á landinu þar sem haldnar eru gyltur. Við 

                                                
153 Fráfærur þýða að ungviði er ekki lengur á spena móður heldur hefur verið vanið undan gyltu og er frá 6 – 30 
kg að þyngd, sbr. 8. lið 2. gr. reglugerðar um velferð svína nr. 1276/2014. 
154 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 52. 
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eftirlitið komi í ljós að 15% til 50% af gyltum á býlunum voru með legusár og í einhverjum 

tilvika það alvarleg að aflífa þurfti dýrin. Í norskri rannsókn sem gerð var fyrir nokkrum árum 

á bógsárum gyltna er þær voru færðar til slátrunar, var tíðnin heldur minni þ.e. 10% af 

gyltunum voru með slík legusár.155 

 Ef frestur til aðlögunar er veittur til 2025 má telja líklegt að ekki verði bætt úr aðbúnaði 

að fullu fyrr en á því tímamarki og lítið sem Matvælastofnun getur gert til að krefjast úrbóta 

ef aðlögunarfrestur hefur verið veittur. Óskað var eftir upplýsingum varðandi þau mál sem 

Matvælastofnun hefur haft til skoðunar sem varða bógsár á svínum. Beiðni um upplýsingar 

var ekki svarað. Þá er ekki ljóst hvernig stofnunin hyggst bregðast við ef upp koma alvarleg 

tilvik sem snerta velferð dýra í tengslum við aðbúnað þeirra meðan aðlögunarfrestir eru í 

gildi.  

5.2.2 Aðrar aðbúnaðarreglugerðir með stoð í dýravelferðarlögum nr. 55/2013 

Það er ekki einungis reglugerð um velferð svína nr. 1276/2014 sem gefur umráðamönnum 

dýra áralanga fresti til  þess að fylgja ákvæðum aðbúnaðarreglugerða. Munurinn á 

bráðabirgðaákvæði í reglugerð um velferð svína annars vegar og öðrum 

aðbúnaðarreglugerðum sem sækja stoð í dýravelferðarlög er sá að ekki þarf að sækja 

sérstaklega um þá fresti sem mælt er fyrir um í öðrum aðbúnaðarreglugerðum en þeirri er 

tekur til velferðar svína. Þannig eru frestirnir algildir og alla jafna ekki háðir neinum 

skilyrðum. 

Í reglugerð um velferð minka nr. 1277/2014 segir í bráðabirgðaákvæði að minkabú 

sem þegar eru starfandi og uppfylla ekki skilyrði reglugerðarinnar, skulu aðlaga starfsemi sína 

að ákvæðum hennar eigi síðar en 1. janúar 2016. Minkabúum sem hafa ekki uppfyllt skilyrði 

reglugerðar þessarar fyrir 1. janúar 2016 er veittur aukafrestur varðandi skyldu til að hafa 

afdrep fyrir læður með got til 1. janúar 2018, en skv. 4. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar skulu 

læður með hvolpa fram að sjö vikna aldri hafa aðgang að afdrepi sem gerir læðunni kleift að 

liggja í hvíld og næði fyrir hvolpunum og fylgjast með umhverfi sínu. Þá er einnig veitt 

undanþága frá því að tryggja að við minkahald og í umhverfi minka sé komið í veg fyrir 

aðstæður sem leiða til vanlíðunar, eineltis, vanfóðrunar eða vanþrifa sbr. 3. mgr. 7. gr. Þá 

segir  í niðurlagi þess ákvæðis að minkar í öðrum tegundum búra en toppsýlindrabúrum skuli 

                                                
155 „Allt að önnur hver gylta með legusár“, http://www.ruv.is. 
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ætíð hafa aðgang að umhverfisauðgandi hlutum og er hálmur, einn og sér, ekki nægjanleg 

umhverfisauðgun. Undanþágan nær einnig til þessa þátta. 

Í reglugerð um velferð nautgripa nr. 1065/2014 er að finna bráðabirgðaákvæði sem segir 

annars vegar að þrátt fyrir 5. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 14. gr. sé fram til 31. desember 2034, 

heimilt að binda kýr og kvígur sem eiga minna en þrjá mánuði í burð, á hálsbandi á básum í 

fjósum sem byggð eru fyrir gildistöku reglugerðarinnar svo framarlega sem gætt er að því að 

rými sé nægilegt fyrir þær í samræmi við 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar. Í ákvæði 5. mgr. 6. 

gr. segir að óheimilt sé að binda nautgripi, nema þess sé þörf  á meðan þeir eru meðhöndlaðir 

eða um sé að ræða kvígur sem eiga þrjá mánuði í burð. Í 2. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar segir 

að nautgripir skuli haldnir í fjósum þar sem þeim er tryggð dagleg hreyfing. Þá skulu allir 

nautgripir hafa aðgang að þurru og trekklausu legusvæði. Við reglubundið eftirlit 

Matvælastofnunar á árinu 2015 voru 182 natugripabú heimsótt í 246 eftirlitsheimsóknum. 

Algengasta frávikið við eftirlit í frumframleiðslu varðaði atriði er snúa að fóðrun og 

brynningu nautgripa en einnig var algengt að alvarleg frávik væru varðandi það að úrbótum 

var ekki sinnt. Má í þessu sambandi sérstaklega nefna tilvik þar sem aðbúnaður nautgripa var 

ekki fullnægjandi þ.e. hreyfigeta þeirra skert, hreinleiki legusvæða ekki í samræmi við lög og 

reglur og þéttleiki í stíum of mikill.156 Ákvæðin sem fjallað er um hér að framan og 

umráðamönnum er veittur frestur til að fylgja, varða grundvallaraðbúnað dýranna og er frestur 

veittur til 20 ára frá gildistöku reglugerðarinnar. Er slíkur frestur með öllu óskiljanlegur og 

ljóst á eftirlitsheimsóknum Matvælastofnunar að þörf er á eftirfylgni við ákvæði 

dýravelferðarlaga, dýranna vegna. Þá er einnig heimilt að fylgja ekki ákvæðum 6. mgr. 14. gr. 

til 31. desember 2024 í þeim fjósum sem byggð eru fyrir gildistöku reglugerðarinnar, en 

umráðamönnum er heimilt að hafa ekki burðarstíu í fjósum í 10 ár frá gildistöku 

reglugerðarinnar. 

 Í niðurlagi reglugerðar um velferð alifugla nr. 135/2015 er að finna 

bráðabirgðaákvæði sem mælir fyrir um fresti til þess að fylgja ákvæðum reglugerðarinnar. Í 

ákvæðinu segir að hænur af varpkyni þurfi ekki að hafa aðgang að setprikum fyrr en eftir 1. 

janúar 2017 og er vísað til 3. mgr. 22. gr. reglugerðarinnar í þessu sambandi. Í því ákvæði er 

mælt fyrir um að ekki skuli vera fleiri en sjö hænur um hvert einstaklingshreiður og ef 

hóphreiður eru notuð skuli vera minnst 1 m² varprými fyrir hverjar 120 hænur. 

Bráðabirgðaákvæðið hefði því átt að vísa til 4. mgr. 22. gr. en í ákvæði greinarinnar er mælt 

                                                
156 Starfsskýrsla Matvælastofnunar 2015, bls. 48. 
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fyrir um að hænur af varpkyni skulu hafa aðgang að setprikum og að hver varphæna skuli 

hafa a.m.k. 15 sm setrými. Er því um augljósa misritun að ræða. Notkun á hefðbundnum 

búrum skv. 24. gr. reglugerðarinnar er heimil fram til 31. desember 2021. Ísland er síðasta 

landið meðal landa ESB og EFTA sem bannar slík búr, en í öðrum aðildarríkjum hafa 

hefðbundin búr verið bönnuð frá 2012.157 Það verður að telja mjög óeðlilegt að gefa svo 

langan frest til aðlögunar og skammarlegt í ljósi þess að Ísland er síðasta aðildarríkið sem enn 

leyfir slíkan aðbúnað. Í bráðabirgðaákvæði reglugerðarinnar er mælt fyrir um frest fram til 1. 

janúar 2017 til að koma upp klóslípibúnaði eða öðrum sambærilegum búnaði fyrir hænur í 

hefðbundnum búrum, sem tryggir eðlilegt slit á klóm skv. 6. mgr. 24. gr. reglugerðarinnar. 

Þrátt fyrir 1. mgr. 25. gr. reglugerðarinnar er einnig heimilt til 1. janúar 2017 að ala ungfugla 

ekki upp í sams konar húsnæði, við lausagöngu eða í búri, og þeir verða í sem fullorðnir 

fuglar. Þá segir í niðurlagi bráðabirgðaákvæðis reglugerðarinnar að kjúklingahús sem voru í 

notkun við gildistöku reglugerðarinnar öðlist sjálfkrafa rétt til framleiðslu kjúklinga með 

þéttleika allt að 39 kg/m² aðgengilegs gólfsvæðis í samræmi við kröfur í 29. gr. Undanþágan 

fellur þó niður ef í ljós kemur við eftirlit Matvælastofnunar að skilyrði í viðauka V við 

reglugerðina eru ekki uppfyllt. Matvælastofnun skal ljúka eftirlitsheimsóknum í öll 

kjúklingabú innan eins árs frá gildistöku reglugerðarinnar.  

 Að lokum segir í bráðabirgðaákvæði reglugerðar um velferð sauðfjár og geitfjár nr. 

1066/2014 að fjárhús og geitahús sem byggð eru fyrir gildistöku reglugerðar þessarar skuli 

uppfylla skilyrði 5. mgr. 14. gr. fyrir 31. desember 2022. Í 5. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar er 

mælt fyrir um að innréttingar skuli vera þannig úr garði gerðar að þær hefti ekki eðlilegar 

hreyfingar dýranna. Í húsum skulu vera garðar, jötur eða gjafagrindur til fóðrunar. 

5.2.3 Um lögbundnar refsiheimildir og skýrleika refsiheimilda 

Það er áhugavert að kanna hvaða þýðingu það hefur að veita fresti í reglugerð, sambærilega 

þeim sem mælt er fyrir um hér að ofan. Í sérrefsilöggjöf þarf að taka afstöðu til þess hvort 

viðurlög við lögbrotum eigi að hlíta stjórnsýsluviðurlögum eða refsingu. Algengt er að í 

niðurlagi sérrefsilaga sé algilt ákvæði sem mælir fyrir um refsiábyrgð vegna brota gegn 

lögunum. Dæmi um slík ákvæði eru 19. gr. laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum 

og spendýrum nr. 64/1994 og 36. gr. vopnalaga nr. 16/1998. Þá er að finna sértæk refsiákvæði 

í öðrum sérrefsilögum líkt og 27. gr. áfengislaga nr. 75/1998 og 41. a. gr. samkeppnislaga nr. 

                                                
157 Starfsskýrsla Matvælastofnunar 2015, bls. 41. 
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44/2005, en þau refsiákvæði eru svipuð refsiákvæðum dýravelferðarlaganna. Þannig eru ekki 

öll brot gegn lögunum refsiverð, heldur eru tilgreind sérstaklega þau ákvæði lagabálksins sem 

þykja það veigamikil eða alvarleg, að brot á þeim eigi að varða refsingu frekar en 

stjórnsýsluviðurlögum. Í dvl. hefur löggjafinn lagt refsingu við brotum gegn 8., 14., 15., 16., 

18.-28. 29., 31. og 32. gr. laganna. Þá eru í d-g. lið 45. gr. tilgreind sérstaklega brot gegn 

dýrum sem notuð eru í keppnir eða sýningar, en brot á þeim ákvæðum varða einnig refsingu. 

Sú háttsemi sem löggjafinn leggur refsingu við á hverjum tíma gefur til kynna ákveðna þörf 

fyrir refsivernd á því sviði sem um ræðir. Breyttir þjóðfélagshættir og aukin tækni í 

landbúnaði hefur leitt til verksmiðjuframleiðslu á dýraafurðum. Samhliða aukinni þekkingu á 

sviði dýravelferðar og viðurkenningu á því að dýr eru skyni gæddar verur var ljóst að þörf 

væri á bættri löggjöf til þess að tryggja velferð dýra. Í ljósi þess hversu þungbært það getur 

verið að þurfa að sæta refsingu verður þó að gæta hófs og beita aðeins úrræðum 

refsivörslukerfisins þegar önnur úrræði þykja ekki fullnægjandi.158 Þegar ákveðið er hvaða 

brot eigi að sæta refsingu verður að fara fram mat á ýmsum þáttum. Almennt séð er refsingu 

ekki beitt ef hægt er að tryggja að lögum sé fylgt með því að beita öðrum vægari úrræðum. 

Þegar löggjafinn setur refsingu sem viðurlög við háttsemi hefur hann metið það sem svo að 

verndarhagsmunir ákvæðisins séu það veigamiklir að það réttlæti að refsingu sé beitt vegna 

brota á ákvæðinu. Þá er almennt aðeins lögð refsing við brotum sem þykja alvarleg og því 

verður að líta til skaðsemi þeirrar háttsemi sem um ræðir og hversu vítaverð hún er þegar 

viðurlög eru ákveðin. Þetta mat löggjafans fer fram áður en ákvörðun er tekin um að leggja 

refsingu sem viðurlög við ákveðnum brotum.159  

Í 46. gr. dvl. er almenn reglugerðarheimild þar sem ráðherra er heimilað að mæla nánar 

fyrir um framkvæmd laganna í reglugerð. Frekari reglugerðarheimildir má einnig finna á víð 

og dreif í löggjöfinni, m.a. í 4. mgr. 29. gr. og 2. mgr. 30. gr., en fjallað er um þessi ákvæði 

hér að ofan. Meðal þeirra reglugerða sem settar hafa verið á grundvelli laganna eru rg. nr. 

910/2014 um velferð hrossa, rg. nr. 1065/2014 um velferð nautgripa, rg. nr. 1066/2014 um 

velferð sauðfjár og geitfjár, rg. nr. 1277/2014 um velferð minka, rg. nr. 1065/2014 um velferð 

nautgripa og rg. nr. 1276 um velferð svína. Reglugerðirnar fjalla eins og nöfn þeirra gefa til 

kynna, um velferð þeirra dýra sem þær taka til og mæla fyrir um lágmarkskröfur sem gera 

verður til velferðar þeirra. Með setningu dýravelferðarlaga hefur löggjafinn látið í ljós vilja til 

að tryggja dýrum ákveðin lágmarksréttindi og hefur skipað ákvæðum laganna í mismunandi 
                                                
158 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 25-26. 
159 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 21-22. 
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flokka eftir alvarleika brota, sem greina má af refsiheimildum 45. gr. laganna. Sá vilji sem 

leiddur verður af lögunum verður því að endurspeglast í athöfnum stjórnvalda og þær að 

stuðla að því að þeim markmiðum sem lögunum er ætlað að ná, sé framfylgt.160  

Ein af meginreglum íslensks stjórnsýsluréttar er lögmætisreglan. Reglan útskýrir að 

nokkru leyti valdmörk löggjafans og framkvæmdarvaldshafa. Valdmörkin eru lögfest í 2. gr. 

stjórnarskrár þar sem mælt er fyrir um þrígreiningu ríkisvalds. Lögmætisreglan hefur því 

stjórnskipulegt gildi. Lögmætisreglan felur m.a. í sér að framkvæmdarvaldshafar eru í störfum 

sínum bundnir af lögum, en lögmætisreglunni má skipta í tvær reglur. Annars vegar 

heimildarreglu sem er betur þekkt sem lagaáskilnaðarreglan og hins vegar formreglu 

lögmætisreglunnar. Í samræmi við formreglu lögmætisreglunnar mega ákvarðanir stjórnvalda 

ekki brjóta í bága við lög. Þá verða ákvarðanir og gerðir stjórnvalda að eiga stoð í lögum í 

samræmi við lagaáskilnaðarreglu lögmætisreglunnar. 161 Löggjafinn er æðri 

framkvæmdarvaldinu að þessu leyti þar sem fyrirmæli löggjafans takmarka frelsi 

framkvæmdarvaldsins til athafna, en ekki öfugt. Þannig verða framkvæmdarvaldshafar að 

athafna sig innan marka laganna. 162 Aðlögunarfrestur sem mælt er fyrir um í 

bráðabirgðaákvæði reglugerðar um velferð svína gerir það að verkum að sú háttsemi sem 

heyrir undir verknaðarlýsingu 29. gr. dvl. er ekki lengur refsinæm í þeim tilvikum þar sem 

undanþága frá því að fylgja ákvæðum reglugerðarinnar hefur verið veitt. Einstaklingur eða 

lögaðili sem hefur fengið undanþágu frá því að fylgja tilteknum ákvæðum reglugerðarinnar í 

afmarkaðan tíma hefur réttmætar væntingar til að ætla að háttsemi sem mælt er fyrir um í 

ákvæðum reglugerðarinnar og veitt er undanþága fyrir, sé ekki refsinæm á meðan undanþágan 

er í gildi. Það hefur þær afleiðingar að bráðabirgðaákvæði í reglugerð hefur gert það að 

verkum að verknaðarlýsing 29. gr. laganna er ekki lengur refsinæm í þeim tilvikum þar sem 

aðlögunarfrestur er veittur, þar sem krafan um skýrleika refsiheimilda leiðir til þess að það 

væri með öllu óheimilt að refsa fyrir þann verknað mælt er fyrir um í 29. gr. Enda stæðist það 

ekki 69. gr. stjórnarskrár að refsa fyrir háttsemi laganna þegar undanþága hefur verið veitt og 

birt borgurum. Þarna hefur ráðherra með reglugerð tekið fram fyrir hendurnar á löggjafanum 

sem hefur kveðið á um að brot gegn ákvæðum 29. gr. laganna skuli vera refsiverð og hefur 
                                                
160 Trausti Fannar Valsson: „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga“, http://hdl.handle.net/1946/8911. 
161 Trausti Fannar Valsson: „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga“, http://hdl.handle.net/1946/8911, 
Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 215 og Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (fyrri hluti).“, 
bls. 9.  
162 Trausti Fannar Valsson: „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga“, http://hdl.handle.net/1946/8911, Róbert R. 
Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 215 og Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (fyrri hluti).“, bls. 9.  
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því í framkvæmd frestað refsinæmi ákvæðisins um 11 ár frá gildistöku laganna í tilviki 

umræddra mála er varða velferð svína. Það gerir hann á grundvelli þess að aðlögun að nýjum 

lögum geti verið of kostnaðarsöm fyrir aðila. Líkt og kom fram hér að framan í kafla 4.3. 

segir í frumvarpi með norsku dýravelferðarlögunum að með kröfu um breytingar verði að líta 

til þess hvort þær aðgerðir sem um ræðir til að koma á úrbótum séu hagnýtar og 

framkvæmanlegar, en velferð dýranna verður þó alltaf að hafa að leiðarljósi. Þannig er ekki 

hægt að ganga fram hjá þeirri skyldu sem mælt er fyrir um í ákvæðinu vegna þess að þær 

aðgerðir sem þarf að framkvæma eru of kostnaðarsamar eða erfiðar í framkvæmd.163 Það er 

eðlilegt að gefa þurfi frest til aðlögunar í einhvern tíma, enda var ákveðið að vegna þess 

hversu umfangsmiklar breytingar skv. lögunum væru tækju þau ekki gildi við birtingu. Lögin 

voru samþykkt þann 26. mars 2013 og almennt öðlast lög gildi við samþykki Alþingis og 

staðfestingu forseta Íslands í kjölfarið, sbr. 26. gr. stjórnarskrár. Lög hafa þó ekki almennt 

gildi gagnvart almenningi fyrr en þau hafa verið birt í A-deild Stjórnartíðinda, en 

dýravelferðarlögin voru birt þann 8. apríl 2013 og tóku síðan gildi 1. janúar 2014, sbr. 1. mgr. 

47. gr. laganna.164 Það er ljóst að það er bundið í stjórnarskrá hvernig gildistöku laga er háttað 

og er ráðherra stjórnskipulega óheimilt að hrófla við því fyrirkomulagi líkt og gert hefur verið 

með því að veita undanþágu frá fylgni við tiltekin ákvæði laganna sem gerir þau í reynd óvirk 

til fleiri ára, jafnvel áratuga.165 Það er með öllu óréttlætanlegt að veita slíkan aðlögunarfrest án 

lagastoðar þegar litið er til tilgangs laga um dýravernd og þess hversu mikilsvert 

verndarandlag laganna er. Ef vilji löggjafans hefði verið sá að veita frest til aðlögunar í áratug 

eða meira í einhverjum tilvika hefði þurft að setja þann frest með skýrum og ótvíræðum hætti 

í lögin eða veita ráðherra sértæka heimild til að kveða á um afmarkaða aðlögunarfresti í 

reglugerð, án þess að valdaframsal til framkvæmdarvaldsins færi fram úr hófi. Annað fer gegn 

lögmætisreglunni og getur ekki talist samræmast 2. gr. stjórnarskrár. 

  

                                                
163 Greinargerð með frumvarpi til norsku dýravelferðarlaganna, bls. 110. Aðgengilegt á www.rettsdata.no. 
164 Þskj. 1216, 141. lögþ. 2012-13, bls. 33 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
165 Sigurður Líndal: „Um birtingu laga og annarra fyrirmæla“, bls. 275-276. 
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6 Eftirlit með dýravelferðarlögunum 

Ein af ástæðunum fyrir því að talið var nauðsynlegt að endurskoða dýraverndarlögin í heild 

sinni var sú að ekki þótti hafa náðst fullnægjandi árangur í einstökum málum sem komið 

höfðu upp í gildistíð eldri laga. Á þeim tíma heyrði framkvæmd laga um dýravernd nr. 

15/1994 og laga um búfjárhald o.fl. nr. 103/2002, sem voru m.a. dýraverndarlög fyrir 

búfénað, undir umhverfisráðuneytið, Umhverfisstofnun, Matvælastofnun eða sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið. Þessi flókna tilhögun olli vandkvæðum í framkvæmd þar sem 

valdmörk aðila voru ekki skýr. Þegar um var að ræða brot gegn búfénaði var 

búfjárhaldslögunum beitt, en ef mál voru það alvarleg að þau voru kærð til lögreglu, var 

stuðst við dýraverndarlögin. Ef um var að ræða brot gegn villtum dýrum eða gæludýrum var 

lögum um dýravernd beitt.166 Þannig var stjórnsýsla, framkvæmd og eftirfylgni mála er varða 

dýravernd og –velferð bæði flókin og þunglamaleg. Með nýrri löggjöf var því stefnt að 

einföldun og skilvirkni í allri framkvæmd. Með einni heildstæðri löggjöf sem tekur til 

velferðar villtra dýra, gæludýra og búfénaðar var einu ráðuneyti,  nú atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu, eftirlátið að hafa dýravelferðarlöggjöfina á sínum vegum og einni 

stofnun, Matvælastofnun, falið eftirlit með þeirri löggjöf.167 

6.1 Stjórnvaldsfyrirmæli og viðurlög Matvælastofnunar skv. X. kafla laga nr. 
55/2013 

Matvælastofnun hafa verið veittar umfangsmiklar heimildir til þess að sinna skilvirku eftirliti 

með framkvæmd laga um velferð dýra nr. 55/2013, en í tíð eldri löggjafar í málaflokknum 

þótti skorta virk úrræði sem gögnuðust í þeim ólíku og misalvarlegu málum sem upp gátu 

komið. Næst verður farið yfir þau ólíku úrræði sem Matvælastofnun standa til boða og 

einstaka mál reifuð í því sambandi. Það er mikið samspil á milli ákvæða kaflans og oft þarf að 

beita fleiri en einu ákvæði við meðferð mála. Ljóst er að við nýtingu heimilda 

Matvælastofnunar hefur lögreglan veigamiklu hlutverki að gegna, eins og nánar verður lýst 

hér á eftir.  

                                                
166 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 32 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
167 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 32-33 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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6.1.1 Heimildir Matvælastofnunar og skylda umráðamanna 

Í 1. mgr. 34. gr. dýravelferðarlaga segir að Mavælastofnun sé heimilt að fara í 

eftirlitsheimsóknir á hvern þann stað sem dýr eru haldin, bæði til að kanna aðstæður og 

aðbúnað þeirra en einnig við beitingu þvingunarúrræða. Í því felst m. a. heimild til sýna- og 

myndatöku og skoðun og ljósritun gagna. Ef samþykki eiganda eða umráðamanns liggur ekki 

fyrir þá er ekki heimilt að fara inn í íbúðarhús, útihús eða aðra slíka staði í þessum tilgangi, 

nema að fengnum dómsúrskurði. Fylgja skal ákvæðum laga um meðferð sakamála um leit og 

hald á munum. Í 2. mgr. 34. gr. laganna er mælt fyrir um undantekningu frá því að leita þurfi 

samþykkis eiganda eða umráðamanns þó svo að dómsúrskurður liggi ekki fyrir, en skv. 

ákvæði 2. gr. 34. gr. getur lögregla fyrirvaralaust tekið dýr úr vörslum eiganda eða 

umráðamanns samkvæmt ákvörðun Matvælastofnunar ef grunur leikur á að um sé að ræða 

alvarlegt brot gegn dýravelferðarlögum eða reglugerðum settum með stoð í lögunum. Séu 

aðstæður með þeim hætti er lögreglu heimilt að fara inn í íbúðarhús, útihús eða aðra 

sambærilega staði án samþykkis eða dómsúrskurðar ef brýn hætta er talin á því að bið eftir 

dómsúrskurði valdi þeim dýrum er í hlut eiga, skaða. Ef dýr hafa verið tekin úr vörslu eiganda 

telst Matvælastofnun umráðamaður dýra á því tímabili er vörslusvipting stendur yfir, sbr. 37. 

gr. dvl.168 Í 3. mgr. 34. gr. segir að Matvælastofnun sé heimilt að framkvæma rannsókn skv. 1. 

og 2. mgr. með aðstoð lögreglu. Skv. 4. mgr. 34. gr. er umráðamanni dýra skylt að veita alla 

nauðsynlega aðstoð við skoðun og eftirlit Matvælastofnunar og lögreglu, t.d. með því að 

bjóða fram aðstoð starfsmanna sinna ef um atvinnuhúsnæði er að ræða, með því að veita 

aðgang að tækjabúnaði og húsnæði. Þá ber umráðamanni að veita Matvælastofnun allar 

umbeðnar upplýsingar og afhenda öll þau gögn er þýðingu geta haft við eftirlitið. Aðrir 

opinberir aðilar sem búa yfir upplýsingum sem geta haft þýðingu við slíkt eftirlit skulu að 

beiðni Matvælastofnunar veita þær upplýsingar. 

6.1.2 Stöðvun á starfsemi 

Samkvæmt 35. gr. dýravelferðarlaga er Matvælastofnun heimilt að takmarka eða stöðva 

starfsemi þegar um alvarleg tilvik eða ítrekuð brot er að ræða, eða aðilar sinna ekki 

fyrirmælum um úrbætur innan tilgreinds frests. Við stöðvun á starfsemi er heimilt að leita 

aðstoðar lögreglu. Slíkri takmörkun eða stöðvun á starfsemi hefur verið beitt af 

Matvælastofnun m.a. í máli er varðaði sölu á gæludýrum. Matvælastofnun hafði farið fram á 

                                                
168 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 33 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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það við gæludýrabú að bæta úr tilteknum annmörkum í starfsemi sinni. Aðili varð ekki við 

kröfu um úrbætur og stöðvaði Matvælastofnun dreifingu og sölu dýranna þar til bætt hafði 

verið úr aðbúnaði þeirra.169 

6.1.3 Dagsektir og úrbætur á kostnað umráðamanns 

Matvælastofnun er samkvæmt 1. mgr. 36. gr. dýravelferðarlaga heimilt að beita dagsektum 

gagnvart umráðamanni dýrs. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. reglugerðar um beitingu og hámark 

dagsekta í opinberu eftirliti með velferð dýra nr. 940/2015, er Matvælastofnun heimilt að 

leggja á dagsektir að hámarki kr. 100.000 á dag ef aðstæður og aðbúnaður dýra er að mati 

Matvælastofnunar ófullnægjandi og ekki í samræmi við lög um velferð dýra. Dagsektir gilda 

frá þeim degi sem þær eru ákvarðaðar og fram að þeim degi sem skyldu er fullnægt að mati 

Matvælastofnunar. Dagsektir eru aðfararhæfar og má innheimta þær með fjárnámi, án 

undangengis dóms eða sáttar. Dagsektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við 

álagningu og innheimtu, en skv. 3. gr. reglugerðar nr. 940/2015 falla útistandandi dagsektir 

niður ef aðili sinnir úrbótum á fullnægjandi hátt að mati Matvælastofnunar, innan fimm virkra 

daga frá ákvörðun stofnunarinnar um að beita dagsektum. Úrræðinu hefur verið beitt af 

Matvælastofnun með góðum árangri í málum sem eru ekki talin falla í flokk alvarlegustu 

brota á löggjöfinni. Í eldri lögum um búfjárhald o. fl. og dýraverndarlögum skorti á vægari 

úrræði en vörslusviptingu sem hægt væri að beita með árangursríkum hætti í minni háttar 

málum sem leiddi oft til þess að ekkert var aðhafst þar sem vörslusvipting þótti of harkalegt 

úrræði.170 Heimilt var að gera kröfu um úrbætur í gildistíð eldri laga, en ekki að viðlögðum 

dagsektum. Það skorti því úrræði til að fylgja eftir kröfu um úrbætur. Krafa um úrbætur að 

viðlögðum dagsektum hefur því reynst vel í framkvæmd og þörfinni fyrir slíkt úrræði því 

verið mætt með nýrri löggjöf um velferð dýra. Matvælastofnun er auðveldara um vik að 

aðlaga málsmeðferð í hverju tilviki fyrir sig að eðli og alvarleika brots. Í málum sem teljast 

minni háttar að umfangi og alvarleika er yfirleitt fyrsta skref að gera kröfu um úrbætur og 

veita aðilum eðlilegan frest til að bregðast við. Ef aðili hlýðir ekki fyrirmælum um úrbætur 

innan tilgreinds frests er Matvælastofnun heimilt, skv. 2. mgr. 36. gr., að gera úrbætur á 

kostnað umráðamanns. Matvælastofnun hefur hótað því að beita þessu ákvæði í nokkrum 

málum með góðum árangri, svo að aldrei hefur verið farið í beinar framkvæmdir eins og 

                                                
169 Samkvæmt tölvupósti frá Steinþóri Arnarsyni, lögfræðingi hjá Matvælastofnun. Tölvupósturinn barst þann 4. 
janúar 2016 kl. 15:19. 
170 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 33 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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heimilt er samkvæmt greininni. Samkvæmt Matvælastofnun var mál til meðferðar hjá 

stofnuninni sem varðaði ofvaxna hófa á hrossum, en umhirðu þeirra hafði ekki verið sinnt. 

Matvælastofnun gerði kröfu um úrbætur og gaf umráðamanni frest til þess að verða við þeirri 

kröfu. Hann sinnti úrbótum ekki og bar því við að honum tækist ekki að smala hrossunum 

saman til þess að sinna umhirðu hófanna. Matvælastofnun tilkynnti honum þá að stofnunin 

hyggðist fá verktaka til þess að smala hrossunum saman og klippa hófa þeirra, á kostnað 

umráðamannsins. Brást hann þá við og greindi Matvælastofnun frá því að bætt hefði verið úr 

umhirðu hrossanna, sem var síðan staðfesti með eftirliti Matvælastofnunar.171  

6.1.4 Vörslusvipting dýra og haldlagning 

Í 37. gr. dýravelferðarlaga er að finna umfangsmikil ákvæði er varða vörslusviptingu og 

haldlagningu dýra. Matvælastofnun er heimilt skv. 1. mgr. 37. gr. að taka ákvörðun um að 

svipta umráðamann vörslu dýrs ef aðilar sinna ekki fyrirmælum um úrbætur innan tiltekins 

frests. Matvælastofnun sér um að framkvæma vörslusviptingu en er heimilt að leita aðstoðar 

lögreglu. Við vörslusviptingu skal Matvælastofnun ákvarða hvort dýrin skuli flutt burt eða 

þeim haldið þar sem þau eru. Þá er Matvælastofnun heimilt að láta aflífa dýr sem stofnunin 

hefur umráð yfir vegna vörslusviptingar að liðnum tveimur sólarhringum, takist hvorki 

stofnuninni né eiganda að finna viðeigandi aðstæður eða aðbúnað fyrir dýrin. Matvælastofnun 

telst, eins og áður segir, umráðamaður dýra á meðan vörslusvipting stendur yfir og er skylt að 

annast um þau og sjá um brottflutning á dýrum sem tekin hafa verið úr vörslu umráðamanns. 

Þá ber Matvælastofnun einnig ábyrgð á því að fóðra, hirða um dýrin og sjá þeim fyrir 

fullnægjandi aðbúnaði. En er það á kostnað umráðamanns. Matvælastofnun tekur ákvörðun 

um hvort aflétta skuli vörslusviptingu dýra eða ráðstafa þeim með öðrum hætti að virtum 

andmælarétti aðila máls þar sem honum skal gefinn kostur á að setja viðhlítandi tryggingu 

fyrir greiðslu kostnaðar við geymslu, fóðrun og umhirðu dýranna þar til dómur fellur sbr. 41. 

gr. dýravelferðarlaga. Matvælastofnun skal þá ráðstafa dýrunum og getur látið bjóða þau upp, 

selt þau til lífs eða slátrunar, eða látið aflífa þau ef ekki er hægt að ráðstafa þeim á annan hátt. 

Skv. 2. mgr. 37. gr. er Matvælastofnun heimilt að leggja hald á tæki og tól sem standast ekki 

kröfur 32. gr. laganna sem varðar dýrahald, aðferðir og útbúnað. Þeim er heimilt að leggja 

hald á slík tæki og tól til þess að koma í veg fyrir slæma meðferð á dýrum. Er ákvæði 2. mgr. 

37. gr. nýmæli og gildir ákvæðið óháð því hvort það er fyrirhugað að selja tæki eða tól sem 
                                                
171 Samkvæmt tölvupósti frá Steinþóri Arnarsyni, lögfræðingi hjá Matvælastofnun. Tölvupósturinn barst þann 4. 
janúar 2016 kl. 15:19. 



84 
  

samræmast ekki kröfum 32. gr. laganna, eða tækin finnast hjá umráðamanni dýrs. Gert er ráð 

fyrir að Matvælastofnun leiti aðstoðar lögreglu þegar leggja þarf hald á tæki eða tól, en 

haldlagningu er skylt að framkvæma í samræmi við ákvæði laga um meðferð sakamála.172  

Vörslusviptingu dýra hefur oft verið beitt af hálfu þar til bærra yfirvalda, bæði á 

grundvelli eldri laga nr. 103/2002 um búfjárhald o. fl. og nr. 15/1994 um dýravernd, en í þeim 

lagabálkum var einnig að finna heimild til vörslusviptingar. Framkvæmdin í gildistíð eldri 

laga var þó mun flóknari og skipt eftir því hvort um var að ræða búfénað eða gæludýr.173 Í 

þeim tilvikum sem vörðuðu búfénað var lögreglustjóra umdæmisins þar sem meint brot var 

framið, falið að framkvæma vörslusviptingu að undangenginni umsögn héraðsdýralæknis. Þá 

var aðkoma sveitarfélaga einnig nauðsynleg þar sem sveitarstjórnum var falið að útvega 

fóður, hlutast til um fóðrun og aðbúnað eða ráðstafa búfé til fóðrunar þar til það hafði verið 

tekið úr vörslu búfjáreiganda. Ef sveitarstjórn sá sér ekki fært að sinna þeirri skyldu var 

lögreglustjóra skylt að vörslusvipta þá þegar og ráðstafa fénu síðan í samráði við 

héraðsdýralækni og sveitarstjórnina. Sveitastjórnir voru eðli máls samkvæmt misjafnlega í 

stakk búnar til að taka við dýrunum og því  nauðsynlegt að hafa ákvæði sem mælti fyrir um 

aðrar ráðstafanir sem varnagla. Í þeim málum sem vörðuðu gæludýr og heyrðu undir lög um 

dýravernd nr. 15/1994, var lögreglu heimilt að beita vörslusviptingu fyrirvaralaust ef grunur 

lék á að um alvarleg brot væri að ræða.  Í kjölfarið bar lögreglu að tilkynna vörslusviptinguna 

til Umhverfisstofnunar og að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar og héraðsdýralæknis var 

ákvarðað hvort dýrin skyldu vera áfram í umsjón lögreglu á meðan vörslusvipting stæði yfir 

og úrbætur framkvæmdar eða þar til dómur félli í máli.  Á meðan dýrin voru í vörslu lögreglu 

var sveitarstjórn skylt að útvega geymslustað, fóður og umhirðu fyrir dýrin á kostnað eiganda 

eða umsjónarmanns. Ef sveitarstjórn var einhverra hluta vegna ókleift að sinna þeirri skyldu 

og taldi nauðsynlegt að láta bjóða dýrin upp, selja þau til lífs eða slátrunar eða láta aflífa þau 

að öðrum kosti, var skylt að tilkynna eiganda eða umsjónarmanni dýrs um þær áætlanir og 

honum gefinn kostur á því að setja viðhlítandi tryggingu fyrir greiðslu á kostnaði við 

geymslu, fóður og umhirðu fyrir dýrin uns dómur félli í máli aðila. Með nýrri löggjöf hefur 

framkvæmdin í þessum málum verið einfölduð til muna og ábyrgðin lögð á eina ríkisstofnun, 

þ.e. Matvælastofnun undir yfirstjórn ráðherra, svo lítill vafi er um valdmörk og heimildir til 

eftirlits að þessu leyti sem skilar sér vonandi í bættri framkvæmd og aukinni velferð þeirra 

dýra sem brotið er á.   
                                                
172 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 33-34 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
173 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 33-34 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Samkvæmt Matvælastofnun hefur ákvæði 37. gr. nýju laganna um velferð dýra verið 

beitt í nokkrum tilvikum, en í umfangsmesta málinu sem stofnunin hefur beitt sér í voru dýrin 

tekin af umráðamanni, þau flutt burt og þeim slátrað.174 Ekki fengust frekari upplýsingar um 

málið en líklegt þykir að um sé að ræða aðgerð Matvælastofnunar haustið 2014 þar sem um 

400 kindur voru fjarlægðar af bæ á Suðurlandi eftir áralangar kröfur um úrbætur. 175 

Samkvæmt upplýsingum frá lögregluembættinu á Suðurlandi var málið ekki kært til 

lögreglu.176 Í 6. mgr. 45. gr. dýravelferðarlaga segir að brot gegn lögunum sæti aðeins 

rannsókn lögreglu að undangenginni kæru Matvælastofnunar og skv. 7. mgr. 45. gr. er 

stofnuninni skylt að kæra meiri háttar brot til lögreglu. Brot telst meiri háttar ef verknaður er 

framinn með sérstaklega vítaverðum hætti eða við aðstæður sem auka mjög á saknæmi 

brotsins. Ástæða þess að Matvælastofnun svipti bóndann sauðfé sínu og sendi til slátrunar var 

sú að aðbúnaður þess og umhirða var óviðunandi og hafði verið til langs tíma. 

Matvælastofnun hefur haft afskipti af sauðfjárbýlinu ítrekað undanfarin ár sem gefur til kynna 

að brotin hafi verið alvarleg og ítrekuð sem verður að telja að auki á saknæmi brotsins. Því 

hefði verið eðlilegt að kæra svo umfangsmikið og vítavert brot til lögreglu líkt og stofnuninni 

er skylt að gera samkvæmt 7. mgr. 45. gr. laganna.177 Frá gildistöku laganna hefur aðeins eitt 

mál verið kært af Matvælastofnun til lögregluembættisins á Suðurlandi, þ.e. mál 

Matvælastofnunar tilvísunarnúmer 15080101.178 Málavextir voru þeir að sex hundar og tveir 

kettir á sama svæðinu í Hveragerði, greindust á skömmu tímabili með eitrun. Ástand dýranna 

var mjög slæmt en þau dýr sem drápust ekki vegna eitrunarinnar þurfti að aflífa til þess að 

lina þjáningar þeirra. Grunur lék á um að eitrað hefði verið fyrir dýrunum með því að blanda 

frostlegi saman við fæðu sem dýrin höfðu aðgang að. Að dómi Matvælastofnunar voru brotin 

það alvarleg að þau bæri að kæra til lögreglu. Það er áhugavert að skoða heimfærslu 

refsiákvæða í þessu samhengi en í kærunni eru brotin heimfærð undir 6. gr. dvl. sem mælir 

fyrir um skyldu til þess að fara vel með dýr, en samkvæmt ákvæðinu er ill meðferð dýra 

óheimil. Þá eru þau talin varða við g. lið 15. gr. dvl. en í ákvæðinu er mælt fyrir um sérstakt 

                                                
174 Samkvæmt tölvupósti frá Steinþóri Arnarsyni, lögfræðingi hjá Matvælastofnun. Tölvupósturinn barst þann 4. 
janúar 2016 kl. 15:19. 
175 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 34. 
176  Samkvæmt tölvupóstum frá Gunnari Erni Jónssyni, lögreglufulltrúa lögreglustjórans á Suðurlandi. 
Tölvupóstarnir bárust þriðjudaginn 16. febrúar 2016 kl. 15:09 og 15:49. 
177 Ársskýrsla Matvælastofnunar 2014, bls. 34 og „Allt að önnur hver gylta með legusár“, http://www.mast.is. 
Í ársskýrslu Matvælastofnunar kemur fram að um 400 kindur hafi verið fjarlægðar en á heimasíðu stofnunarinnar 
er talað um 300 kindur. Verður miðað við upplýsingar úr ársskýrslu stofnuninnar 2014. 
178  Samkvæmt tölvupóstum frá Gunnari Erni Jónssyni, lögreglufulltrúa lögreglustjórans á Suðurlandi. 
Tölvupóstarnir bárust þriðjudaginn 16. febrúar 2016 kl. 15:09 og 15:49. 
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bann við að misbjóða dýrum. Brot gegn 6. gr. dvl eru ekki refsiverð en heimilt er að leggja á 

stjórnvaldssektir vegna brota á því banni er mælt sem fyrir um í 6. gr. laganna. Brot gegn 15. 

gr. dvl. eru refsiverð þó deila megi um gildi g. liðar 15. gr. sem refsiheimildar, líkt og fjallað 

var um í kafla 4. 4. um sérstakt bann samkvæmt lögunum. Matvælastofnun taldi málið mjög 

alvarlegt og heimfærði það einnig undir 174. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en brot 

gegn ákvæðum þeirrar greinar varða allt að tveggja ára fangelsi.179 Í 174. gr. hgl. er mælt fyrir 

um að sé lífi eða heilbrigði húsdýra stofnað í hættu á þann hátt sem greinir í 170.–173. gr. hgl. 

geti það varðað fangelsi allt að 2 árum, eða sektum ef málsbætur eru. Í 172. gr. hgl. eru 

sérstaklega tiltekin brot sem varða útbreiðslu á neysluvöru sem skaðleg er heilsu þeirra sem 

neyta hennar, í þessu tilviki blöndun á frostlegi við fæðu sem dýrin höfðu aðgang að. Í 2. mgr. 

45. gr. dvl. segir að teljist brot stórfellt eða ítrekað skuli refsing við broti nema fangelsi allt að 

tveimur árum, en teljist brot meiri háttar varði það við 174. gr. hgl. Líkt og rætt var um í kafla 

4. 2. er ekki ljóst hvar skilin liggja. Í því máli sem um ræðir er heimfærsla til refsiákvæða 

dýravelferðarlaga örlítið flókin þar sem verknaðarlýsingin, það að eitra fyrir dýrum, er ekki 

sérstaklega tilgreind í lögunum. Þannig virðist sem svo að 174. gr. hgl. taki við þar sem 

dýravelferðarlögunum sleppir, einkum og sér í lagi í þeim tilvikum þar sem heimfærsla undir 

refsiákvæði dýravelferðarlaganna hvílir ekki á traustum grunni, eins og í þessu tilviki þar sem 

skortur er á verknaðarlýsingu í refsiákvæði dýravelferðarlaga. Ef brotið hefði t.d. varðað skort 

á drykkjarvatni til dýranna sem hefði leitt til þess að dýrin hefðu dáið vegna ofþornunar hefði 

brotið heyrt undir skýlaust ákvæði b. liðar 1. mgr. 14. gr. dvl. Þá væri í raun hægt að 

heimfæra verknaðinn undir bæði b. lið 1. mgr. 14. gr. dvl. og 174. gr. hgl. þar sem ekki fæst 

séð hver greinarmunurinn er á því að brot sé stórfellt og falli undir dýravelferðarlögin, eða 

meiri háttar og falli undir almenn hegningarlög. Refsirammi vegna brotana er einnig sá sami, 

þ.e. allt að tveggja ára í fangelsi. Þannig hefði eflaust verið haganlegra að láta 174. gr. hgl. ná 

yfir þau tilvik sem ekki eru refsiverð samkvæmt dýravelferðarlögunum frekar en að hafa svo 

óskýr mörk varðandi heimfærslu líkt og mælt er fyrir um í 2. mgr. 45. gr. dvl. þegar hin 

brotlega háttsemi getur augljóslega varðað við bæði ákvæðin. Í 7. mgr. 45. gr. laganna er 

útskýrt hvað felst í meiri háttar broti en það á við í þeim tilvikum sem verknaður er framinn 

með sérstaklega vítaverðum hætti eða við aðstæður sem auka mjög á saknæmi brotsins. Hins 

vegar er ekki hægt að miða alfarið við þá skiptingu, þ.e. að heimfæra meiri háttar brot undir 

                                                
179  Samkvæmt tölvupóstum frá Gunnari Erni Jónssyni, lögreglufulltrúa lögreglustjórans á Suðurlandi. 
Tölvupóstarnir bárust þriðjudaginn 16. febrúar 2016 kl. 15:09 og 15:49. 
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174. gr. hgl. þar sem gildissvið dýravelferðarlaganna er víðtækara en gildissvið 174. gr. hgl. 

sem tekur aðeins til tiltekinna brota á húsdýrum.  

6.1.5 Úrbætur þola ekki bið  

Í 38. gr. dýravelferðarlaga er að finna ákvæði sem varða þau tilvik þar sem aðstæður eru það 

alvarlegar að úrbætur þola ekki bið. Í þeim aðstæðum er Matvælastofnun skv. 1. mgr. 38. gr. 

heimilt að taka dýr úr vörslu umráðamanns eða aflífa dýr sem hafa orðið fyrir varanlegum 

skaða sökum vanfóðrunar, harðýðgi, slysa eða slæms aðbúnaðar. Framangreindar aðgerðir 

skulu gerðar í samráði við eða samkvæmt fyrirmælum lögreglu. Matvælastofnun er ekki skylt 

að veita andmælarétt samkvæmt stjórnsýslulögum í þeim málum er falla undir greinina. 

Matvælastofnun er skv. 2. mgr. 38. gr. heimilt að framkvæma aflífun samkvæmt greininni, en 

er einnig heimilt að leita aðstoðar lögreglu sé þess þörf. Sláturleyfishöfum er skylt að taka slík 

dýr án tafar til slátrunar að undangenginni beiðni Matvælastofnunar.  

 Til að átta sig betur á framkvæmd í málum þar sem 38. gr. laganna hefur verið beitt, 

m.a. með tilliti til málshraða, er gagnlegt að skoða tilvik þar sem Matvælastofnun hefur metið 

það svo að aðstæður séu það alvarlegar að vörslusvipting dýra þoli ekki bið. Í máli 

Matvælastofnunar tilvísunarnúmer Mast 14070292 voru málavextir þeir að Matvælastofnun 

hafði haft afskipti af dýrahaldi málsaðila í um þrjá mánuði, en málsaðili hafði m.a. viðurkennt 

í skýrslutöku hjá stofnuninni þann 20. júní 2014, að hafa barið annan af tveimur hundum 

sínum með skóflu. Ástæða þess að Matvælastofnun grennslaðist fyrir um meðferð hunda 

málsaðila var sú að ábendingar höfðu borist símleiðist þess efnis að meðferð og umhirða 

hundanna væri mjög slæm. Nokkur vitni tilkynntu að hafa séð hann berja hundana illa. Við 

framkvæmd vörslusviptingar óskaði Matvælastofnun eftir því við lögregluna á Suðurnesjum, 

því umdæmi þar sem brotin voru framin, að hún yrði viðstödd framkvæmdina. Nærveru 

lögreglunnar var óskað til þess að tryggt væri að vörslusviptingin færi fram án vandkvæða. 

Matvælastofnun sá þó um framkvæmdina sjálfa og tók dýrin í sína vörslu þann 8. september 

2014. Þann 16. september var aðila máls tilkynnt að Matvælastofnun sæi ekki ástæðu til þess 

að afhenda hundana aftur til eiganda og hyggðist þar af leiðandi ráðstafa hundunum á nýtt 

heimili. Voru aðila gefnir þrír dagar til að andmæla ákvörðun Matvælastofnunar, eða veita 

viðhlítandi tryggingu fyrir geymslu hundanna í fjóra mánuði ef hann hefði í hyggju að fara 

með ágreiningsefnið fyrir dómstóla, í samræmi við 41. gr. dýravelferðarlaga. Engin andmæli 

bárust frá aðila vegna málsins. Þann 23. september var hundunum ráðstafað til Dýrahjálpar 



88 
  

Íslands. Málið var ekki kært til lögreglu þó svo að ástæða hafi þótt til að beita hvað 

alvarlegustu viðurlögum við broti aðila.180 

 Í máli Matvælastofnunar tilvísunarnúmer Mast 14100030 voru málavextir þeir að 

Matvælastofnun barst ábending þess efnis að hundur og kettir sættu illri meðferð af hálfu 

eiganda síns. Fór stofnunin í eftirlitsheimsókn á heimili málsaðila þann 30. september 2014. 

Við eftirlitið fundust tveir kettlingar í anddyri íbúðarinnar og var mikil ólykt í rýminu og 

aðbúnaður allur hinn versti. Dýrin höfðu hvorki aðgang að fæðu né vatni. Við leit í íbúðinni 

fannst hundurinn ekki en greinilegt var að hann hafði verið lokaður lengi inni í búri sem 

fannst í húsnæðinu, en það var fullt af hundaskít. Við skýrslutöku hjá lögreglu kom í ljós að 

hundurinn hafði fundist dauður þann 29. september, þ.e. daginn áður en Matvælastofnun fór í 

eftirlitið, en hann var hafður inni í búri til lengri tíma án matar og vatns. Vörslusvipting á 

kettlingunum var framkvæmd strax við skoðunina þann 30. september 2014 í samráði við 

lögregluna á Suðurnesjum, en Matvælastofnun mat það svo að ill umhirða og meðferð 

kettlinganna væri það alvarleg að úrbætur þyldu enga bið. Matvælastofnun tilkynnti aðila að í 

samræmi við 38. gr. dýravelferðarlaga þætti ekki ástæða til þess að afhenda umrædda 

kettlinga aftur og að fyrirhugað væri að ráðstafa þeim á nýtt heimili. Var aðila máls í 

samræmi við 41. gr. laganna veittur frestur í þrjá daga til að andmæla þeirri ráðstöfun eða 

leggja fram viðhlítandi tryggingu fyrir geymslu, fóðri og umhirðu í fjóra mánuði hyggðist 

hann leggja ágreininginn fyrir dómstóla. Engin andmæli bárust vegna málsins og var 

kettlingunum ráðstafað til Dýrahjálpar Íslands.  

  Í máli Matvælastofnunar tilvísunarnúmer Mast 15080188 voru málavextir þeir að 

þann 29. september 2014 fór Matvælastofnun í eftirlit til málsaðila til að kanna aðbúnað og 

umhirðu katta í iðnaðarhúsnæði. Við eftirlitið fundust alls 50 kettir í mjög slæmu ástandi.181 

Matvælastofnun taldi brýnt að taka alla kettina úr vörslu umráðamanns og gerði það þann 30. 

september 2014 með aðstoð og í samráði við lögregluna í Reykjavík. Aðili máls reyndist 

ósamvinnuþýður við vörslusviptinguna og var handtekinn af lögreglunni á staðnum.182 

Matvælastofnun tilkynnti aðila máls að hún teldi ekki ástæðu til að afhenda honum aftur 

kettina og að hún hyggðist eftir atvikum láta aflífa kettina eða ráðstafa þeim á nýtt heimili. 

Aðila máls var veittur tveggja daga frestur til að bregðast við fyrirhugaðri ákvörðun 

                                                
180 Samkvæmt tölvupósti frá Steinþóri Arnarsyni, lögfræðingi hjá Matvælastofnun. Tölvupósturinn barst þann 4. 
janúar 2016 kl. 15:19.  
181 Starfsskýrsla Matvælastofnunar 2015, bls. 45.  
182 „50 kettir teknir af umráðamanni“, http://www.mast.is. 
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stofnunarinnar eða veita viðhlítandi tryggingu vegna geymslu, fóðurs og umhirðu allra 

dýranna í fjóra mánuði, ef hann hygðist leita réttar síns fyrir dómstólum, sbr. 41. gr. 

dýravelferðarlaga. Ástand dýranna var mjög alvarlegt og fyrir lá að töluverður kostnaður 

myndi skapast vegna nauðsynlegrar aðstoðar dýralæknis við að koma dýrunum aftur til heilsu. 

Andmæli bárust frá aðila vegna málsins en þau breyttu engu efnislega um ákvörðun 

Matvælastofnunar. Eftir heilbrigðisskoðun dýralæknis varð ljóst að aflífa þurfti tvo ketti 

vegna bágs ástands þeirra en hinum 48 var komið í umsjá frjálsra félagasamtaka. 

Matvælastofnun gerði það að skilyrði fyrir afhendingu til samtakanna að dýralæknir skyldi 

skoða alla kettina og meðhöndla þá á viðeigandi hátt sem og að einstaklingsmerkja þá, en 

aðeins einn kattanna var örmerktur á þeim tíma er vörslusviptingin var framkvæmd. Öryggi 

og velferð kattanna var höfð að leiðarljósi við úrlausn málsins.183  

6.1.6 Tímabundið bann við dýrahaldi 

Í 39. gr. dýravelferðarlaga er mælt fyrir um tímabundið bann við dýrahaldi. Telji 

Matvælastofnun það nauðsynlegt til að stöðva eða koma í veg fyrir illa meðferð á dýrum, 

getur hún fyrirvaralaust og til bráðabirgða, svipt umráðamann heimild til þess að hafa eða sjá 

um dýr þar til úrbætur hafa verið gerðar. Ákvæðinu hefur ekki verið beitt í framkvæmd.184 

6.1.7 Stjórnvaldssektir 

Samkvæmt 42. gr. dvl. getur Matvælastofnun lagt stjórnvaldssektir á mann eða lögaðila sem 

brýtur gegn tilteknum ákvæðum laganna og stjórnvaldsfyrirmælum settum á grundvelli þeirra. 

Ekki verður farið sérstaklega yfir þau ákvæði sem tilgreind eru en vísað er til þeirra í 1. mgr. 

42. gr. dvl. Skv. 8. mgr. 42. gr. laganna er ekki heimilt að beita öðrum refsiviðurlögum ef 

stjórnvaldssekt er beitt, en er það í samræmi við meginreglu refsiréttar þess efnis að ekki megi 

refsa tvisvar sinnum fyrir sömu háttsemi.185 

6.1.8 Leyfissvipting 

Samkvæmt 43. gr. dvl. er Matvælastofnun heimilt að svipta leyfishafa leyfi sem gefið er út 

skv. 18. gr. laganna verði hann ítrekað uppvís að því að vanrækja skyldur sem á honum hvíla 

samkvæmt lögum þessum, eða öðrum lögum sem gilda um reksturinn eða flutningana, eða 

                                                
183 „50 kettir teknir af umráðamanni“, http://www.mast.is. 
184 Samkvæmt tölvupósti frá Steinþóri Arnarsyni, lögfræðingi hjá Matvælastofnun. Tölvupósturinn barst þann 4. 
janúar 2016 kl. 15:19. 
185 Róbert R. Spanó: „„Ekki tvisvar fyrir það sama““, bls. 359. 
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brjóti hann að öðru leyti ítrekað gegn skilyrðum eða skilmálum leyfisins. Skv. 2. mgr. 43. gr. 

er undanfari leyfissviptingar beiðni um úrbætur, dagsektir og úrbætur á kostnað umráðamanns 

sbr. 36. gr. laganna.  

6.1.9 Heimildarsvipting með dómi 

Hafi aðili gerst sekur um stórfellt eða ítrekað brot á lögunum eða reglugerðum sem settar eru 

með stoð í lögunum má samkvæmt 44. gr. dvl. svipta aðila með dómi, heimild til að hafa dýr í 

umsjá sinni, versla með þau eða sýsla með þau með öðrum hætti. Sama gildir ef ljóst þykir að 

aðili getur ekki annast dýrin með fullnægjandi hætti, sbr. 10. gr. laganna. Margskonar ástæður 

geta legið að baki því að aðili telst ekki hafa getu til að sinna dýri á fullnægjandi hátt, t.d. 

andlegir annmarkar eða líkamleg fötlun einstaklings.186 Heimildarsvipting getur tekið til allra 

dýra eða einstakra tegunda og getur staðið um ákveðið tímabil eða ævilangt. Ákæruvaldi er 

heimilt að hafa uppi kröfu um heimildarsviptingu í sakamáli hvort sem krafist er refsingar eða 

ekki á hendur sakborningi. Skeyti aðili sem sviptur er heimild samkvæmt greininni ekki dómi 

um sviptingu skal hann sæta sektum.  

6.2 Málsmeðferð Matvælastofnunar 

Samkvæmt 6. mgr. 45. gr. dvl. er fjallar um refsiábyrgð vegna brota á 

dýravelferðarlöggjöfinni, sæta brot gegn lögunum aðeins rannsókn rögreglu að undangenginni 

kæru Matvælastofnunar. Í 7. mgr. 45. gr. er talað um þær aðstæður þegar meint brot á 

lögunum getur varðað bæði stjórnvaldssekt og refsingu. Í þeim tilvikum metur 

Matvælastofnun hvort mál skuli kært til lögreglu eða því skuli lokið með stjórnvaldsákvörðun 

hjá stofnuninni. Í ákvæði greinarinnar er mælt fyrir um skyldu Matvælastofnunar til þess að 

kæra meiri háttar brot gegn löggjöfinni til lögreglu, en brot telst meiri háttar ef verknaður er 

framinn með sérstaklega vítaverðum hætti eða við aðstæður sem auka mjög á saknæmi brots. 

Matvælastofnun er heimilt á hvaða stigi rannsóknar máls sem er, að vísa málum sem varða 

brot á dýravelferðarlögum til rannsóknar lögreglu. Samkvæmt ákvæðinu er eftirlitsaðila með 

lögunum því falið algert vald til þess að ákvarða hvort mál er kært til lögreglu eða ekki sem 

verður að telja mjög óheppilega tilhögun. Óskað var eftir upplýsingum frá Matvælastofnun 

varðandi það hvaða mál stofnunin hafi kært til lögreglu og hvernig stofnunin metur hvort brot 

telst það alvarlegt að það beri að kæra það til lögreglu. Ekki fékkst svar við fyrirspurninni. 

                                                
186 Þskj. 316, 141. lögþ. 2012-13, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Gerð var óformleg könnun hjá öllum lögregluembættum á landinu og svo virðist að frá 

gildistöku laganna þann 1. janúar 2014 hafi Matvælastofnun aðeins kært tvö mál til lögreglu 

er varða brot á lögunum, þó svo að mörg alvarleg mál hafi komið upp á þessum tíma.187 Þau 

mál sem kærð hafa verið voru mál Matvælastofnunar tilvísunarnúmer 15080101 sem fjallað 

er um í kafla 6.1.4. en málavextir voru þeir að eitrað var fyrir tveimur hundum og sex köttum 

í Hveragerði, með því að blanda frostlegi í fæðu sem dýrin höfðu aðgang að. Lögreglan hætti 

rannsókn málsins og ákærði því ekki þar sem málið er enn óupplýst. Þann 23. febrúar 2015 

gaf lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra út ákæru á hendur aðila að undangenginni kæru 

Matvælastofnunar vegna brota á dýravelferðarlögunum. Málavaxtalýsing í ákæru er sú að 

fimmtudaginn 8. janúar 2015 hafi ákærði bundið lifandi kanínu með vír við brunahana fyrir 

framan afgreiðslu tryggingafélagsins VÍS við Glerárgötu 24 á Akureyri og aflífað hana á 

sérstaklega grimmilegan og þjáningarfullan hátt með því að hella yfir hana bensíni og kveikja 

í henni, en kanínuna hafi hann keypt í gæludýrabúð skammt frá vettvangi. Í ákæru eru brot 

ákærða heimfærð undir d. lið 14. gr. dvl. en í ákvæðinu er mælt fyrir um skyldu umráðamanns 

til að vernda dýr sín gegn meiðslum, sjúkdómum og sníkjudýrum og annarri hættu; g. lið 15. 

gr. dvl. sem mælir fyrir um sérstakt bann en samkvæmt ákvæðinu er óheimilt að misbjóða 

dýrum á annan sambærilegan hátt og vísað er til í öðrum liðum ákvæðisins; 20. og 21. gr. dvl. 

sem mæla fyrir um annars vegar að dýr skuli aflífuð með skjótum og sársaukalausum hætti og 

hins vegar að dýr skuli svipt meðvitund fyrir aflífun. Í ákæru er einnig gerð krafa í samræmi 

við 44. gr. laganna þess efnis að ákærði verði, ótímabundið, sviptur heimild til þess að hafa 

dýr í umsjá sinni, versla með þau eða sýsla með þau með öðrum hætti. Ákærði var metinn 

sakhæfur en málið er ennþá í vinnslu þar sem ákærði fór úr landi og ekki er vitað um afdrif 

hans.188  

Það er ljóst að þau tvö mál sem fjallað er um hér að framan, annars vegar mál 

Matvælastofnunar tilvísunarnúmer 15080101 og hins vegar og mál Matvælastofnunar 

tilvísunarnúmer 15080101 annars vegar, eru mjög alvarleg og verknaðurinn sem kærður er 

svo sannarlega framinn með vítaverðum hætti. En önnur mál sem Matvælastofnun hefur beitt 

sér í hafa einnig verið litin það alvarlegum augum að það hefur þótt nauðsynlegt að beita 

                                                
187 Samkvæmt tölvupóstum frá Gunnari Erni Jónssyni, lögreglufulltrúa lögreglustjórans á Suðurlandi. 
Tölvupóstarnir bárust þriðjudaginn 16. febrúar 2016 kl. 15:09 og 15:49 og samkvæmt tölvupósti frá Eyþóri 
Þorbergssyni, fulltrúi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Tölvupósturinn barst þann 16. febrúar 2016 kl. 
12:15.  
188 Samkvæmt tölvupósti frá Eyþóri Þorbergssyni, fulltrúi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Tölvupósturinn 
barst þann 16. febrúar 2016 kl. 12:15. Hjálögð var ákæra í málinu.  
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vörslusviptingu sem er eitt víðtækasta úrræði stofnunarinnar og eitt mesta inngrip í líf 

málsaðila sem stofnuninni er heimilað að nota. Matvælastofnun gerði árið 2014 alvarlegar 

athugasemdir við velferð dýra hjá 50 íslenskum matvælafamleiðendum sem ala svín, en allt 

að helmingur þeirra gyltna sem skoðaðar voru reyndust vera með alvarleg legusár og tvö 

dýranna það illa haldin að þau þurfti að aflífa. Engin málanna voru  kærð til lögreglu.189 Þá 

voru tveir þeirra fimmtíu katta sem teknir voru af umráðamanni í umfangsmiklum aðgerðum 

Matvælastofnunar í máli stofnunarinnar, tilvísunarnúmer Mast 15080188, einnig aflífaðir þar 

sem ástand þeirra var það slæmt að þeim varð ekki bjargað. Það mál var heldur ekki kært til 

lögreglu. Eitt yfirgripsmesta málið sem stofnunin hefur beitt sér í frá gildistöku 

dýravelferðarlaganna var síðan málið þar sem 400 dýr voru tekin af umráðamanni eftir 

ítrekaða beiðni stofnunarinnar um úrbætur. Ef litið er til þessara þriggja mála þá verður ekki 

annað séð en að málin séu öll mjög alvarleg og að verknaður hafi verið framinn við aðstæður 

sem auka mjög á saknæmi brotanna, en til að mynda í tilviki svínanna hafa dýrin þjáðst í 

lengri tíma til þess að hljóta það alvarleg bógsár að ekki er hægt að veita viðunandi meðferð. 

Það er svívirðilegt að koma fram við dýrin með þessum hætti og skýrt brot á lögunum sem 

ætti að sjálfsögðu að sæta kæru til lögreglu enda ekki með nokkru móti hægt að rökstyðja að 

brotin séu ekki meiri háttar þegar ástand dýranna er orðið það slæmt að eina úrræðið til að 

lina þjáningar þeirra er aflífun. Samkvæmt Matvælastofnun skýrist verklagið  af því að 

stofnunin telji hagsmunum dýranna betur borgið með því að beita þeim stjórnsýsluúrræðum 

sem stofnunin hefur heimild til að nýta, t.d. með kröfu um úrbætur eða vörslusviptingu, en 

eðli máls samkvæmt getur bið eftir rannsókn hjá lögreglu og ákæru í kjölfarið orðið til þess að 

þau dýr sem brotið er á líði frekari þjáningar fyrir vikið vegna þess tíma sem tekur að fá 

skorið úr málum. Þannig eru úrbætur það mikilvægasta fyrir dýrið.190 Tel ég að hér sé um 

mikinn misskilning að ræða. Að sjálfsögðu verður fallist á að það geti verið nauðsynlegt 

fyrsta skref í málsmeðferð að beita vörslusviptingu eða krefja aðila um úrbætur þá þegar, til 

þess að mögulegt sé að bregðast hratt við og takmarka þjáningar þeirra dýra sem um ræðir 

eins og hægt er. Það er vissulega það sem er veigamest fyrir velferð dýrsins. Þó er ekkert því 

til fyrirstöðu að kæra málið í kjölfarið til lögreglu sem rannsakar það og tekur afstöðu til þess 

hvort ákært verði. Það eina sem heftir þann rétt eru tilvik þar sem stjórnvaldssekt hefur verið 

                                                
189 „Neitar að gefa upplýsingar um brotin“ og „Íslensk svín á allt of þröngum básum“, http://www.ruv.is. 
190 Viðtal við Þóru Jónsdóttur dýralækni dýravelferðar hjá Matvælastofnun í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins þann 
29. september 2015, aðgengilegt á fréttavef Ríkisútvarpsins http://www.ruv.is/frett/islensk-svin-a-alltof-
throngum-basum. 
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lögð á í máli, sbr. 5. mgr. 42. gr. dvl. Þannig verður ekki fallist á þennan rökstuðning 

Matvælastofnunar sem útskýringu á því hversu fá mál hafa í reynd verið kærð til lögreglu þó 

svo að þau séu mjög alvarleg.191   

Mögulega er sú tilhögun að það sé undir eftirlitsaðila komið hvort mál er tilkynnt og 

rannsakað af ákæruvaldinu sé óheppilegt fyrirkomulag og ekki vænlegt til árangurs þar sem 

mikil tengsl geta myndast á milli eftirlitsaðila og þeirra aðila sem veitt er eftirlit, einkum og 

sér í lagi þegar málsmeðferð er löng og í einhverjum tilvikum ítrekað búið að krefja um 

úrbætur, stundum svo árum skiptir. Getur það leitt til tregðu til að fara lengra með mál en ella 

hefði verið gert. Þegar málum er háttað þannig er það líka alfarið undir virkni og gæðum 

eftirlits komið hversu mörg mál eru rannsökuð og fara í kjölfarið fyrir dómstóla þegar tilefni 

þykir til, þar sem frumkvæðisréttur lögreglu til rannsókna er enginn. Þannig getur mannekla 

innan raða eftirlitsaðila eða skortur á vilja til rannsóknar leitt til þess að dómaframkvæmd í 

málaflokknum verður lítil sem engin. Hið sama gildir þegar eftirlitsaðila er í sjálfvald sett að 

meta alvarleika þeirra brota sem um ræðir og meiri háttar brot þau einu sem eftirlitsaðila er 

skylt samkvæmt lögum að kæra til ákæruvalds.192 Miðað við þá litlu framkvæmd sem hægt er 

að styðjast við, þar sem dómaframkvæmd á grundvelli nýrra laga er engin, virðist það vera 

þannig að mjög óvenjulegar aðstæður þurfi að koma til svo Matvælastofnun meti brotin sem 

meiri háttar og kæri þau til lögreglu. Það virðist til að mynda ekki nógu alvarlegt að svelta dýr 

til dauða, líkt og málsaðili gerði við hund sinn í máli Matvælastofnunar tilvísunarnúmer Mast 

14100030, eða láta viðgangast til langs tíma að vistarverur dýra séu það þröngar og 

aðbúnaður það slæmur að dýr fá svo alvarleg legusár að það þurfi að aflífa þau. Brot á 

aðbúnaði og umönnunarskyldu hafa ekki verið túlkuð sem meiri háttar, þó svo að dýrin hafi 

þjáðst til langs tíma, en í einhverjum tilvikum væri mögulega hægt að kenna vítaverðu gáleysi 

eða getuleysi aðila um hvernig ástatt er um dýrin þegar umönnunarskyldu er ekki sinnt. 

Matvælastofnun sá tilefni til að kæra mál þar sem annars vegar var eitrað fyrir dýrum og hins 

vegar kveikt í lifandi dýri, þar sem óyggjandi er að vilji aðila hafi staðið til grimmilegra 

verka. Ef gerður er greinarmunur á því í framkvæmd Matvælastofnunar hvort um ásetnings- 

eða gáleysisbrot er að ræða þegar metið er hvort mál telst meiri háttar eða ekki, er það 

                                                
191 Viðtal við Þóru Jónsdóttur dýralækni dýravelferðar hjá Matvælastofnun í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins þann 
29. september 2015, aðgengilegt á fréttavef Ríkisútvarpsins http://www.ruv.is/frett/islensk-svin-a-alltof-
throngum-basum. 
192 Per Ole Träskman: „Svensk miljöstraffrätt - bister men näbblös hök“, bls. 252-253. 
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greinarmunur sem lögin gera ekki þar sem saknæmisskilyrði þeirra eru sem áður segir, bæði 

ásetningur og gáleysi sbr. 3. mgr. 45. gr. laganna.  

Líkt og fjallað var um í kafla 2.4. hafa refsiákvarðanir í dómum á grundvelli eldri 

löggjafar í dýravelferðarmálum verið fremur vægar og oftar en ekki á formi sekta. Í Svíþjóð 

hefur verið gerð gagnger skoðun á refsiverðum brotum í umhverfisrétti þar sem eftirlit með 

framkvæmd laganna var skoðað samhliða refsingum fyrir slík brot. Í Svíðþjóð er vægasta 

refsing við umhverfisbrotum, skv. umhverfislöggjöfinni frá 1. janúar 1999, sekt en þyngsta 

refsingin tveggja ára fangelsi. Ef brot eru talin sérstaklega alvarleg t.d. þegar um er að ræða 

meðferð eiturefna eða annarra hættulegra efna í náttúrunni, geta brot þó varðað allt að sex ára 

fangelsi.193 Þó svo að refsiramminn mæli fyrir um að brot geti varðað allt að tveggja ára 

fangelsi er algengast að aðilar í slíkum málum séu dæmdir til greiðslu sektar, en það virðist 

vera mikil tregða hjá dómstólum að meta umhverfisbrot sem meiri háttar eða stórfelld. Í tíð 

eldri löggjafar í dýravelferð hér á landi voru dómar einnig mjög vægir þó svo að 

verknaðarlýsing brota hafi verið gríðarlega alvarleg. Virðist það gefa til kynna að brot sem 

heyra undir umhverfisrefsirétt (hér er velferð dýra einnig undir) hafi einfaldlega ekki verið 

álitin alvarleg í eðli sínu. Það er því mikilvægt að eftirlitsaðili í krafti endurbættrar löggjafar í 

dýravelferðarmálum hér á landi, kæri öll alvarleg mál til lögreglu svo það skapist 

dómaframkvæmd í málaflokknum og lögin nái tilætluðum árangri sem stuðlar að almennri 

hugarfarsbreytingu hjá þeim aðilum sem sýsla með dýr eða eru umráðamenn þeirra.  

  

                                                
193 Per Ole Träskman: „Svensk miljöstraffrätt - bister men näbblös hök“, bls. 251. 



95 
  

 

7  Lokaorð 

Lög um velferð dýra nr. 55/2013 sem eru meginumfjöllunarefni þessara skrifa, eru ágætis 

smíð og mikil bót frá þeim lögum sem áður giltu. Það er hins vegar enn rými til breytinga til 

hins betra sem má m.a. sjá af lestri tveggja þeirra mála sem reifuð eru í köflum 6. 1. 4. og  6. 

2. Í öðru málinu hafði verið eitrað fyrir dýrum með því að blanda frostlegi í fæðu sem þau 

höfðu aðgang að með þeim afleiðingum að þau drápust á sérstaklega kvalafullan hátt eða urðu 

svo veik að það varð að aflífa þau. Í hinu málinu batt umráðamaður kanínu sína við 

brunahana, hellti yfir hana bensíni og kveikti í henni lifandi. Í báðum málum eru brotin talin 

varða við g. lið 15. gr. dvl. Í 15. gr. laganna er mælt fyrir um sérstakt bann við tiltekinni 

háttsemi en brot gegn ákvæðum greinarinnar eru refsiverð sbr. c. lið 1. mgr. 45. gr. dvl. Í g. 

lið 15. gr. dvl. segir að háttsemi sem jafna má við eða sé sambærileg þeirri háttsemi sem 

tilgreind er í öðrum liðum 15. gr. laganna, sé refsiverð. Þannig er ekki mælt fyrir um tiltekna 

ólöglega háttsemi með skýrum og ótvíræðum hætti líkt og meginreglan um skýrleika 

refsiheimilda gerir kröfu um.194 Í 6. gr. dvl. er að finna almenna reglu um meðferð dýra en í 

niðurlagi ákvæðisins er tekið fram að ill meðferð dýra sé óheimil. Brot á 6. gr. eru hins vegar 

ekki refsiverð samkvæmt lögunum. Því miður virðist vera þörf á því að hafa skýrt og ótvírætt 

ákvæði sem mælir fyrir um að ill meðferð dýra sé óheimil, að viðlagðri refsingu. Í þeim fáu 

málum sem kærð hafa verið til lögreglu og varða það að dýr séu pyntuð, eitrað fyrir þeim eða 

þau beitt ofbeldi á annan hátt, hefur verið notast við refsiheimild g. liðar 15. gr. dvl. þar sem 

engin sérstök háttsemi er tilgreind. Í norsku dýravelferðarlögunum var sú leið farin í a. lið 14. 

gr. laganna að leggja bann við því að beita dýr ofbeldi, að viðlagðri refsingu. Færa má sterk 

rök fyrir því á grundvelli þess sem að framan segir, að bæta eigi sambærilegu ákvæði í 

íslensku dýravelferðarlögin og fella háttsemina undir sérstakt bann 15. gr. laganna.  

Það er ekki fullnægjandi að löggjöf varðandi velferð dýra hafi verið færð í betra horf ef 

lögunum og reglugerðum sem settar eru á grundvelli laganna er ekki framfylgt. Í þessu 

samhengi má fyrst nefna bráðabirgðaákvæði aðbúnaðarreglugerða sem fjallað er um í kafla 5. 

2. Með þeim ákvæðum hefur virkni laganna verið takmörkuð í fjölda ára eða jafnvel áratugi, 

oft með hrikalegum afleiðingum fyrir dýrin, sem njóta þá ekki þess lágmarksaðbúnaðar sem 

lögin kveða á um. Þá má gagnrýna verulega starf Matvælastofnunar, sem er lögbundinn 

                                                
194 Nánari umfjöllun um 15. gr. má finna í kafla 4.4.  
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eftirlitsaðili með lögunum. Ítrekað var leitað til Matvælastofnunar til þess að fá svör við 

ýmsum spurningum og álitaefnum sem vöknuðu við skrif þessarar ritgerðar og hefur það 

tímabil spannað um átta mánuði. Það reyndist árangurslítið og engin svör bárust við tilteknum 

fyrirspurnum þó svo að á eftir þeim væri gengið. Það er gríðarlega alvarlegt að 

eftirlitsstjórnvald sem falið er svo veigamikið hlutverk með lögum, sinni ekki þeirri 

upplýsingaskyldu við almenning sem því ber skv. upplýsingalögum nr. 140/2012.195 Þann 15. 

apríl 2016 gaf Matvælastofnun út yfirlýsingu þess efnis að upplýsingastefnu stofnunarinnar 

hefði verið breytt. Helstu breytingar á upplýsingastefnunni eru þær að upplýst verður á 

fréttavef stofnunarinnar þegar mál eru kærð til lögreglu, þegar sölustöðvun á sér stað og þegar 

nýjum úrræðum í dýravelferðarmálum er beitt. Hin nýju úrræði eru álagning dagsekta og 

ákvarðanir um beitingu stjórnvaldssekta. Mikilvægar breytingar snúa einnig að því að gengið 

verður lengra í upplýsingagjöf til almennings varðandi velferð dýra en fram að þessu hefur 

Matvælastofnun einungis veitt upplýsingar um atriði sem snerta hagsmuni almennings vegna 

sölu, sýningar eða þjálfunar á dýrum. Með bættri upplýsingastefnu verða veittar upplýsingar 

um dýrahald í atvinnuskyni, þ.e. upplýsingar um velferð og meðferð nytjadýra, að uppfylltum 

skilyrðum 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. Í 9. gr. laganna kemur fram að óheimilt sé að 

veita almenningi aðgang að gögnum sem varða einka- og fjárhagsmálefni einstaklinga sem 

sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari.196 Þessum breytingum ber að fagna og verður áhugavert 

að fylgjast með breyttu verklagi í framkvæmd.  

 Skortur á upplýsingagjöf Matvælastofnunar fram að þessu er þó ekki það eina sem má 

gera athugasemd við varðandi verklag stofnunarinnar. Eins og áður segir er Matvælastofnun 

sá aðili sem hefur forræði á því hvort brot gegn lögum um dýravelferð eru kærð til lögreglu. 

Því miður er það svo að stofnunin hefur látið hjá líða að kæra mjög alvarleg mál til lögreglu, 

líkt og henni er skylt að gera, lögum samkvæmt. Það gefur auga leið að þegar 

eftirlitsstjórnvaldið er eini aðilinn með heimild til þess að kæra brot á lögunum til lögreglu er 

það að miklu leyti undir stjórnvaldinu komið hvort einhver dómaframkvæmd mun skapast á 

grundvelli laganna. Ákæruvaldið getur ekki ákært í málum sem varða dýravelferð nema að 

undangenginni kæru frá Matvælastofnun. Þetta leiðir til þess að mál fara ekki fyrir dóm og 

skortur verður á fordæmisgefandi úrlausnum hjá dómstólum. Þá er einnig gagnrýnivert að 

                                                
195 Ákvörðun Matvælastofnunar um að annars vegar veita ekki umbeðnar upplýsingar og hins vegar að svara 
einfaldlega ekki beiðnum um upplýsingar var kærð til úrskurðarnefndar um upplýsingamál 2. febrúar 2016. 
196 „Ný upplýsingastefna Matvælastofnunar“, ,,http://www.mast.is. 
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eftirlitsstjórnvaldið hafi eitt vald til þess að túlka hvað flokkast sem alvarlegt brot gegn 

lögunum og má sjá þess stað í máli sem var nýverið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Málavextir 

samkvæmt vitni að atburðinum voru þeir að ungri kvígu hafði verið hleypt út í fyrsta skiptið 

og ætlaði bóndinn að reka hana aftur inn í lok dags. Kvígan vildi hins vegar ekki láta ná sér. 

Bóndinn reyndi áfram að reka hana inn, án árangurs og endaði á því að keyra utan í kvíguna á 

jeppa, svo harkalega að stuðarinn brotnaði af bílnum og kvígan hlaut bersýnileg meiðsl. Þar 

næst brá bóndinn snöru um háls kvígunnar og batt hana aftan í jeppann og ók af stað. Kvígan 

fylgdi á eftir stuttan spöl en lagðist síðan aftur á jörðina. Í kjölfarið fóru bóndinn og 

sambýliskona hans út úr bílum sínum, en hún fylgdi honum á öðrum bíl. Tóku þau upp 

girðingarstaura úr rafmagnsgirðingu og börðu kvíguna ítrekað þar til hún stóð upp. Hún 

lagðist hins vegar aftur, enda orðin mjög slösuð og hófust barsmíðarnar þá aftur. Bóndinn fór 

aftur í bíl sinn og keyrði af stað með slasaða kvíguna í eftirdragi. Þegar bíllinn var loks 

stöðvaður hjá fjósinu var kvígan dauð. Dóttir bóndans var í bílnum með sambýliskonu hans 

og varð vitni að atburðinum.197 Mál þetta var ekki kært til lögreglu þó um sé að ræða mjög 

gróft og alvarlegt brot sem framið var með sérstaklega vítaverðum hætti. Í yfirlýsingu frá 

Matvælastofnun segir að stofnunin hafi fengið ábendingu í lok júní 2015 um að kýr hefði 

drepist vegna illrar meðferðar af hálfu umráðamanns síns. Eftirlitsmenn Matvælastofnunar 

brugðust strax við þessari ábendingu og fóru í eftirlitsferð á býlið. Bóndinn viðurkenndi að 

kýrin hefði drepist en lýsing hans á málsatvikum var í veigamiklum atriðum frábrugðin þeirri 

frásögn sem lýst er hér að ofan og er byggð á frásögn dóttur bóndans.198 Matvælastofnun 

skýrir ekki nánar hvað felst í þeim mun sem er á frásögn bóndans og vitnis að atvikinu, en 

lýsing bóndans á atvikinu kemur hvergi fram. Matvælastofnun segir að um skýlaust brot hafi 

verið að ræða á lögunum þó svo að málavaxtalýsingum beri ekki saman. Lauk málinu með 

áminningu.      

Rannsóknarskylda hvílir á stjórnvöldum skv. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

Samkvæmt ákvæði greinarinnar ber stjórnvaldi að sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst 

áður en ákvörðun er tekin. Matvælastofnun sinnti þessari skyldu ekki í því tilviki sem hér er 

um rætt, enda ber stofnunin því við í yfirlýsingu sinni að það hafi ekki verið upplýst um 

málsatvik samkvæmt vitnisburði dóttur bóndans, þegar ákvörðun var tekin um að ljúka 

                                                
197 „Batt kvígu aftan í jeppa og dró hana eftir götunni“,http://www.frettatiminn.is. 
198 Það má velta því fyrir sér hvort dóttirin sé áreiðanlegt vitni í máli gegn föður sínum. Vitnisburður hennar 
kemur honum þó illa svo ekki er efast um hlutleysi hennar í þessu tilviki og líkur leiddar að því að hún hafi sagt 
satt og rétt frá þeim atburðum sem hún varð vitni að. 
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málinum með áminningu. Þegar Matvælastofnun var tilkynnt um málið í júní 2015, hafði 

stofnunin ekki enn hafið innheimtu stjórnvaldssekta á grundvelli heimildar í lögum um 

dýravelferð sem tóku gildi 1. janúar 2014. Samkvæmt stofnuninni hefur nú verið sett upp 

ákveðið fyrirkomulag varðandi ákvörðun stjórnvaldssekta og er stofnunin í stakk búin til þess 

að beita því úrræði í málum sambærilegu því sem lýst er hér að ofan. Mun upphæð sektar 

ráðast af eðli máls.199 Það er ekki hægt að skilja yfirlýsingu stofnunarinnar öðruvísi en svo að 

þó að upplýst hefði verið um málavexti sem lýst er í fjölmiðlum þegar málsmeðferð var 

ákveðin í málinu, hefði það að mati stofnunarinnar ekki þótt nógu alvarlegt til þess að kæra 

það til lögreglu. Hefði málinu því lokið með álagningu sektar. Er mat Matvælastofnunar á því 

hvað flokkast sem alvarlegt brot samkvæmt lögunum með öllu óskiljanlegt og verður að telja 

eðlilegt að stofnunin endurmeti hvers konar brot sé rétt að kæra til lögreglu. Ef fælingarmáttur 

laganna er lítill er ólíklegt að löggjöfin nái tilætluðu markmiði. Með tilkomu laga um velferð 

dýra var áréttað og fest í sessi mikilvægi þess að fara vel með dýr og að huga að velferð þeirra 

í ljósi þess að þau eru skyni gæddar verur. Því ættu í raun flest þau brot sem lýst er hér að 

framan, m.a. í kafla 6.2, að flokkast sem alvarleg brot gegn lögunum og í kjölfarið að sæta 

kæru til lögreglu. Það er einnig athyglisvert að þau fáu mál sem Matvælastofnun hefur kært til 

lögreglu hafa varðað brot gegn gæludýrum. Önnur brot sem eru ótvírætt jafn alvarleg í eðli 

sínu og framin hafa verið gegn nytjadýrum, hafa hins vegar ekki verið kærð. Ef 

Matvælastofnun gerir greinarmun á því hvort um er að ræða nytjadýr eða gæludýr við mat sitt 

á alvarleika brota, er það greinarmunur sem ekki er gerður í lögunum og er því mjög 

ámælisvert ef svo er. Ekki verður þó fullyrt að við mat stofnunarinnar sé gerður slíkur 

greinarmunur þar sem ekki fengust svör við þeirri fyrirspurn.  

Miðað við það sem að framan segir má færa rök fyrir því að stofna eigi sérstakt stjórnvald 

sem hefur einungis það hlutverk að gæta að velferð dýra samkvæmt lögum um velferð dýra 

nr. 55/2013 og reglum settum á grundvelli laganna. Matvælastofnun ber að sinna eftirliti með 

lögum um velferð dýra sbr. 1. mgr. 4. gr. dvl. en skv. 2. gr. laga um Matvælastofnun nr. 

80/2005 ber henni einnig að sinna eftirliti með matvælaframleiðslu, eldi og heilbrigði 

sláturdýra, svo fátt eitt sé nefnt. Það má vera að þessi hlutverk fari ekki að öllu leyti saman 

líkt og sést greinilega af lestri þeirra aðbúnaðarreglugerða sem byggðar eru á lögunum og 

fjallað er um ítarlega í 5. kafla.       

                                                
199„Umfjöllun um dráp á kú á Norðvesturlandi“, http://mast.is og Starfsskýrsla Matvælastofnunar 2015, bls. 48. 



99 
  

Lögum um velferð dýra nr. 55/2013 er ætlað að vernda einstaklingsbundinn rétt hvers dýrs 

sem fellur undir verndarandlag laganna. Það er því mikilvægt að menn sinni sínum skyldum 

skv. lögunum þar sem dýr hafa engan málsvara og er velferð þeirra háð því að umönnun 

þeirra sé sinnt í samræmi við lögin. Ef framkvæmd og eftirfylgni við lögin verður ekki bætt 

munu þau ekki ná tilætluðum árangri og velferð þeirra dýra sem eiga að njóta þess 

lágmarksréttar sem lögin boða, verður ekki tryggð með fullnægjandi hætti.  
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