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Hagsmunamál manna og dýra 

• Velferð búfjár er mikilvægur grunnur að efnahagslegri afkomu bænda 
• Vellíðan 

• Hreysti 

• Heilbrigði 

 

• Velferð búfjár er grunnur að jákvæðri ímynd greinarinnar 
• Vaxandi áhrif á viðhorf gagnvart landbúnaði 

• Misjöfn viðhorf stórnotenda og almennings 

• Áherslur smásöluverslunar? 

 



Ný viðmið um dýravelferð  

• Mat á velferð búfjár verður að byggja á rökrænum sjónarmiðum 
fremur en tilfinningum 

• Mikilvægt að sem víðtækust sátt og skilningur sé milli þeirra sem 
málið varðar 

• Gera verður þá kröfu að jafnræði ríki milli innlendra jafnt sem 
erlendra búvöruframleiðenda á markaði hérlendis, hvað viðmið um 
dýravelferð áhrærir 

• Starfsumhverfi bænda verður taka mið af þeim kröfum sem gerðar 
eru, þannig að þeim sé gert kleyft að bregðast við nýjum viðmiðum. 

 



Eftirlit og eftirfylgni 

• Aðbúnaðarreglugerðir verða að hafa skýra meiningu  

• Samræmi í túlkun milli einstakra eftirlitsaðila 

• Kröfur um úrbætur verða að vera sanngjarnar og taka mið af umfangi 

• Eftirfylgni og þvingunarúrræði taki fremur mið af alvarleika frávika en 
fjölda.   

• Samstarfsvettvangur samtaka bænda, afurðastöðva, RML og MAST? 

• Greining á framleiðsluaðstöðu í búfjárrækt 

• Umfang úrbóta 

 
 

 



Endurnýja þarf 320 básafjós 









Skýr markmið 



Áfangastaður ákveðinn…. 

• Framleiðsluaðstaða sem uppfyllir ný viðmið um dýravelferð og 
vinnuaðstöðu kostar tvær milljónir pr. kú 
• 70 kúa fjós með mjaltaþjóni og uppeldisaðstöðu kostar 140 milljónir kr. 

• Vaxtabyrði í upphafi er 150.000 kr/kú 

• 1.150 ltr mjólkur eða fimmtungur af ársinnleggi 

• Svína- og alifuglarækt stendur frammi fyrir miklum áskorunum 



…en leiðalýsingin er í móðu 

• Aðgangur að markaði verður að byggja á sömu kröfum hvað varðar 
velferð dýra. 
• Lakari aðbúnaður dýra í fjarlægum löndum skolast ekki af vörunni á leið til 

landsins, jafnvel ekki þó sjólagið sé vont. 

•  Stjórnvöld setja hinum nýju viðmiðum stað með lögum og  
reglugerðum. Að sama skapi verður að gera þá kröfu til stjórnvalda að 
bændum sé gert kleyft að laga sig að þeim.  



Mikilvægasti þátturinn í að tryggja dýravelferð er að 
landbúnaðurinn búi við bærilega öruggt 

rekstrarumhverfi og afkoma bænda sé viðunandi. 
 
 

Takk fyrir 


