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Fundargerð 27.05.2021 

Fagráð um velferð dýra 

Fundarboðandi: Starfsmaður f.h. formanns Fundarstaður: Fjarfundur 

Fundarstjóri: Sigríður Björnsdóttir Dagsetning: 27.05.2021 

Fundarritari: Sigurjón Njarðarson Fundartími: 09:30– 11:30 

Þátttakendur: 
Sigríður Björnsdóttir (Staðgengill yfirdýralæknis, Sérfræðimat á dýratilraunum), Katrín 
Andrésdóttir (f.h. Dýralæknafélags Íslands), Henry Alexander Henrysson (f.h. Siðfræðistofnunar 
HÍ), Hallgerður Hauksdóttir (f.h. Dýraverndunarsambands Íslands og Baldur Helgi Benjamínsson 
(f.h. Bændasamtaka Íslands) 

 
Dagskrá 

1. Umsóknir um dýratilraunir 
2. Almennrar umfjöllun þá nálgun að svipta dýr skynhæfni til að aðlaga þau að keppni eða sýningum. Erindi að 

beiðni fulltrúa Dýraverndunarsambands Íslands. – Frestað erindi frá síðasta fundi. 
3. Önnur mál 

 

Umræða 

1. Umsagnir um umsóknir til dýratilrauna. 
 

a) Áhrif ómega-3 fjölómettaðra fitusýra og annarra náttúruefna á hjöðnun bólgu í músum 
- Fagráð veitir jákvæða umsögn. 

b) Hestar og sauðfé fyrir blóðtökur til framleiðslu á blóðþáttum fyrir rannsóknarstofunota, 
framleiðsla sermis og prófun bóluefna      
- Fagráð veitir jákvæða umsögn. 

c) Long-term monitoring of small Arctic charr (Salvelinus alpinus) in lava caves found around 
Lake Mývatn 
- Fagráð veitir jákvæða umsögn. 

d) Method for rapid immunization to reduce the length of the immunization campaign 
- Fagráð veitir jákvæða umsögn. 

e) Novel insights into sex-specific and oestrogen-dependent mechanisms in myocardial 
ischaemia/reperfusion injury 
- Fagráð veitir jákvæða umsögn. 

f) Prevelence and appearnce of EOTRH in Icelandic horses in their native country 
- Fagráð veitir jákvæða umsögn. 

g) Tengsl persónuleika við fæðuatferli, far og vöxt bleikjuseiða í ám 
- Fagráð veitir jákvæða umsögn. 

2. Almennrar umfjöllun þá nálgun að svipta dýr skynhæfni til að aðlaga þau að keppni eða 
sýningum. Erindi að beiðni fulltrúa Dýraverndunarsambands Íslands. 

- Fagráð í dýravelferð harmar þá afstöðu Landsambands hestamannafélaga að leyfa 
eyrnatappa í keppnishross. Það er mat ráðsins að leita eigi leiða til að gera aðstæður í 
keppni ásættanlegar fyrir hross fremur en að draga úr getu þeirra til að skynja umhverfi 
sitt. 

Í reglugerð um velferð hrossa er sérstaklega kveðið á um að mótshaldari beri ábyrgð á 
að hljóðstyrkur tónlistar á keppnis- eða sýningarsvæði hrossa fari að jafnaði ekki yfir 90 
dB á hestasýningum. Beinir ráðið því til Matvælastofnunar að virkt eftirlit verði með því 
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ákvæði og metið hvort þörf sé á að lækka hljóðstyrkinn enn frekar. Sömuleiðis að kannað 
verði hvort aðrar aðstæður á mótum valdi of miklu áreiti á hross. 

3. Önnur mál 
- Engin önnur mál. 

 

 
Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 11:30. 


