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Fundargerð 26.02.2020 

Fagráð um velferð dýra 

 
 
 

 

Skipulag 

Fundarboðandi: Sigurborg Daðadóttir Fundarstaður: Matvælastofnun, Austurvegur 64, Selfossi 

Fundarstjóri: Sigríður Björnsdóttir Dagsetning: 26. febrúar 2020 

Fundarritari: Sigurjón Njarðarson Fundartími: 13:00 – 15:00 

Þátttakendur: 

Sigríður Björnsdóttir (sérfræðingur Matvælastofnunar í dýratilraunum og staðgengill formanns 

Fagráðs um velferð dýra (í gegnum fjarfundarbúnað)), Ólafur R. Dýrmundsson (f.h. 

Dýraverndunarsambands Íslands), Sigurjón Njarðarson (starfsmaður Fagráðs um velferð dýra). 

Baldur Helgi Benjamínsson (f.h. Bændasamtaka Íslands), Katrín Andrésdóttir (f.h. 

Dýralæknafélags Íslands) og Henry Alexander Henrysson (f.h. Siðfræðistofnunar H.Í.) sátu 

fundinn í gegnum fjarfundarbúnað. 

Viktor S. Pálsson (Forstöðumaður sviðs Samhæfingar hjá Matvælastofnun) sat hluta fundar 

Fagráðs um velferð dýra. 

 
 
Dagskrá 

1. Umsagnir um umsóknir til dýratilrauna 

2. Eignarréttur einstaklinga og velferð dýra – Erindi frá einum meðlimi Fagráðs vegna dóms héraðsdóms 

Reykjavíkur í máli nr. E-3158/2018 

Umræða 

 

1. Umsagnir um umsóknir til dýratilrauna 

 

a) Evaluation of the haemostatic properties of intact fish skin in a superficial wound bleeding murine wound 

model: Fagráð um velferð dýra veitir samhljóða jákvæða umsögn um tilraunina. 

b) Umsókn um almennt leyfi til þess að mega frysta niður fósturvísa úr erfðabreyttum músa og rottustofnum, 

glasafrjóvgvun, fósturvísaflutninga og erfðabreytingar með CRISPR aðferðarfræði: Fagráð um velferð dýra 

veitir samhljóða jákvæða umsögn um tilraunina. 

 

2. Eignarréttur einstaklinga og velferð dýra – Erindi frá einum meðlimi Fagráðs vegna dóms 

héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3158/2018 

 

Erindið er lagt fram af fulltrúa Dýralæknafélags Íslands. Forstöðumaður Samhæfingsviðs Matvælastofnunar og 

kynnti dóm héraðsdóms og forsendur hans auk stöðu mála að dómi loknum. Fagráð hyggst taka málið fyrir 

síðar og mun fjalla um vörslusviptingar, á grunni laga um velferð dýra, á almennum grunni.   

 

 

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 15:00. Næsti fundur er áætlaður miðvikudaginn 25. mars 2020. 
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