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Fundargerð  

Fagráð um velferð dýra 

 
 
 

 

Fundarboðandi: Starfsmaður f.h. formanns Fundarstaður: Fjarfundur 

Fundarstjóri: Sigurborg Daðadóttir Dagsetning: 29.06.2022 

Fundarritari: Sigurjón Njarðarson Fundartími: 10:00-12:00 

Þátttakendur: 

Sigurborg Daðadóttir (yfirdýralæknir, formaður fagráðs), Sigríður Björnsdóttir 

(Sérgreinadýralæknir hrossa, Sérfræðimat á dýratilraunum), Katrín Andrésdóttir (f.h. 

Dýralæknafélags Íslands),  Henry Alexander Henrysson (f.h. Siðfræðistofnunar HÍ), Hallgerður 

Hauksdóttir (f.h. Dýraverndunarsambands Íslands. og Oddný Steina Valsdóttir (f.h. 

Bændasamtaka Íslands) 

 
Dagskrá 

1. Umsóknir um dýratilraunir 

2. Skýrsla starfshóps Matvælaráðherra um blóðtöku úr fylfullum merum sem kom út 1. Júní s.l. og drög að 

reglugerð um blóðtöku úr fylfullum hryssum, sem er í Samráðsgátt stjórnvalda 

3. Önnur mál 

 

 

Umræða 

1. Umsagnir um umsóknir til dýratilrauna. 

a) Codskin-derived polyunsaturated fatty acids in a porcine model of wound healing are they direct precursors 

to specialized pro-resolving mediators 

- Fulltrúar umsækjanda komu á fund fagráðs og gerður frekari grein fyrir sinni umsókn, ástæðu tilraunar 

og nauðsyn hennar. Einnig svöruðu fulltrúar umsækjanda spurningum meðlima fagráðs. Að því loknu 

viku þeir af fundi. 

Fagráð veitir jákvæða umsögn um tilraunina. Fulltrúi Dýraverndarsambands Íslands óskar þess að 

Matvælastofnun viðhafi virkt eftirlit með framkvæmd þessarar tilraunar 

 

b) Áhrif endurtekinnar blóðtöku á blóðrauðabúskap og blóðhag í fylfullum, mjólkandi hryssum 

- Fagráð veitir jákvæða umsögn. 

 

2. Skýrsla starfshóps Matvælaráðherra um blóðtöku úr fylfullum merum sem kom út 1. Júní s.l. og 

drög að reglugerð um blóðtöku úr fylfullum hryssum, sem er í Samráðsgátt stjórnvalda. 

 

- Yfirdýralæknir, starfsmaður fagráðs og sérgreinadýralæknir viku af fundi undir þessum lið. Almennar 

umræður 

 

 

3. Önnur mál. 

 

- Almennar umræður um þróun málefna blóðmera. Fagráð telur að skref hafi verið tekin í rétta hvað 

varðar utanumhald hins opinbera á sterfssemi með blóðmerum 

- Fagráð um velferð dýra beinir því til hagaðila að enn frekari rannsóknir fari fram á velferð hryssa sem 

haldnar eru til blóðtöku. Sérstaklega hvað varðar atferli, líkamlegt ásigkomulag þessara hrossa og velferð 

afkvæma þeirra.  
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Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 12:00 


