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Upplýsingar 
Bann við útbúnaði sem geta þrengt að hálsi dýrs 

 
 
 

 

Til þess er málið varðar 

Matvælastofnun vill með þessu upplýsa að hálsólar eða tilsvarandi búnaður sem getur herst að hálsi dýrs er 

metinn sem ólöglegur búnaður að nota, selja eða dreifa á Íslandi skv. lögum og reglugerðum um velferð dýra. 

Í 17 og 32 gr laga um velferð dýra (nr 55/2013) þá er kemur meðal annars eftirfarandi fram 

17. gr. Þjálfun, sýningar, keppni o.fl.  

Hver sá sem þjálfar dýr, notar þau í keppni og sýningar eða á annan hátt skal tryggja að þau:  

    a. hafi til þess líkamlegt heilbrigði og hafi hlotið viðeigandi þjálfun,  

    b. hafi ekki verið meðhöndluð með lyfjum sem deyfa sjúkdómseinkenni eða auka afkastagetu 

þannig að það samræmist ekki velferð þeirra,  

    c. séu ekki markvisst beitt meðferð sem veldur þeim skaða eða óþarfa ótta. 

32. gr. Dýrahald, aðferðir og útbúnaður. 

 Hver sá sem heldur dýr ber ábyrgð á að starfsaðferðir, tæki, tól og hvers konar útbúnaður 

sem notaður er á dýr í umsjá hans séu ekki andstæð velferð dýra. 

 Hver sá sem kynnir starfsaðferðir er varða dýrahald eða dreifir tækjum, tólum og hvers konar 

útbúnaði varðandi dýrahald ber ábyrgð á að það sé ekki andstætt velferð dýra. 

 Matvælastofnun getur krafist upplýsinga og gagna frá hlutaðeigandi aðilum um að ákvæði 1. og 

2. mgr. séu uppfyllt. 

Í reglugerð um velferð gæludýra (nr 80/2016) kemur fram í 8. Grein: 

 „Óheimilt er að nota hvers konar tæki eða tól, eða beita þau dýr sem þjálfa skal, neinum þeim 

aðferðum eða þvingunum, sem valda þeim sársauka eða hræðslu. Notkun, sala og dreifing á hvers 

konar útbúnaði sem gefa dýri rafstuð eða valda verulegum óþægindum er bönnuð. Óheimilt er að nota 

ósýnilegt rafgerði fyrir gæludýr. Notkun, sala og dreifing á hálsólum með gadda eða hvassa kanta 

innan á ól er bönnuð. Hálsól skal vera úr slíku efni og þannig gerð að hún geti ekki herst að hálsi 

eða skaðað dýrið á annan hátt.“ 

Eins og sést á ofangreindu er því hvorki heimilt að flytja inn, dreifa, né nota ólar sem geta herst að hálsi. 

Bannið er óháð hvort ætlunin sé að nota búnaðinn eða ekki. Tollafgreiðslu ber að stöðva sendingar til landsins 

ef þær innihalda slíkar vörur.  

Ef ábending berst Matvælastofnun um notkun, sölu eða dreifingu á búnaði sem telst brjóta í bága við 

ofangreind lög er farið fram á úrbætur. Láti sölu- eða dreifingaraðili eða umráðamaður dýra ekki skipast við 

tilmælin er stofnuninni heimilt að grípa til frekari þvingunaraðgerða. Við brot á lögum um velferð dýra er 

stofnuninni einnig heimilt að beita stjórnvaldssektum sem geta numið frá 10 þúsund kr til 1 milljón króna. 

Hægt er að kynna sér lög um velferð dýra á http://www.althingi.is/lagas/145b/2013055.html og  

reglugerðir um velferð gæludýra á http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-

nyskopunarraduneyti/nr/0080-2016 

http://www.althingi.is/lagas/145b/2013055.html
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0080-2016
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0080-2016
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VÍtarlegri upplýsingar varðandi hálsólar sem geta verið skaðlegar heilsu dýra 

Svokölluð hengingaról/hengingartaumur er hannaður þannig að hægt sé að þrengja að hálsi og öndun 

dýra. Rannsóknir síðustu ár hafa sýnt að þrenging að hálsi og öndun hunda er mun meira skaðleg fyrir 

heilsu þeirra en áður var talið og geta valdið bæði skaða á barka, vélinda og þrenging á hálsæðum getur 

valdið heila og augnskaða. Hundar sem hafa verið beittir aðferðum sem miða að því að þrengt sé að 

hálsi þeirra eða kippt hörkulega í ólar hafa sumir hlotið dauða eða óafturkræfar breytingar við notkun 

slíkra aðferða, þó skaðinn komi ekki alltaf strax í ljós. (Grohman et al J of Vet behavior 8, 180-184, 

2013).   

 

Fyrir utan óþægindi og mögulegan líkamlegan skaða sem getur hlotist af því að þrengt sé að hálsi, 

verður oft dýr sem upplifir slíkt óttaslegið. Uppruni vandamálahegðunar hjá hundum má í langflestum 

tilfellum rekja til að hundarnir eru óöruggir, kvíðnir og jafnvel hræddir, bæði við aðra hunda, 

umhverfið og jafnvel annað fólk. Óöryggi gerir yfirleitt það að verkum að hundarnir eru í mikilli vörn, 

og getur jafnvel brotist út í árásargirni á aðra hunda, jafnvel fólk. Notkun á aðferðum sem valda 

óþægindum og/eða ótta á hundi í slíkri stöðu eru mun líklegri til að auka á kvíðann og hræðsluna og 

þannig í raun auka vandamálið. Það getur verið freistandi að ætla að nota skyndilausnir með 

refsiaðferðum til útrýmingu vandamála (quick fix) en slík „leiðrétting“ tekur bara á einkennum 

vandamálsins, en ekki rótum (þ.e. ástæðu óöryggisins/óttans) þó á yfirborðinu gæti aðferðin virst hafa 

heppnast (óreyndu auga) til skamms tíma því hundurinn geri allt sem hann getur til að reyna að forðast 

átök, en í reynd er mest líklegt að uppspretta vandamálsins hafi aukist og geta því gefið falskt öryggi.  

 

Það eru til ótal mismunandi búnaður til að auðvelda stjórn á hundum án þess að valda óþægindum og 

ótta, svo sem eins og höfuðbeisli (Halti og Gentle leader) en einnig eru til ýmis harness sem einnig 

auðvelda stjórn á sterkum hundum og minnka tog í taum. Með þessum búnaði er einnig öryggi 

hundaþjálfara mun meira en við notkun hálsólar. Að þrengja að hálsi dýrs getur aldrei verið 

réttlætanleg eða vænleg aðferð til að þjálfa eða bæta óöryggi (sem sýnir sig sem hegðunarvandamál) 

dýra. Mikilvægt að þjálfarar staðni ekki í sinni þjálfun heldur kynni sér framfarir í faginu við þjálfun og 

búnað sem tryggja enn betur góða velferð og heilsu dýra. 

Skilningur og þekking varðandi atferlisfræði og þjálfun dýra hefur mikið aukist og tekið breytingum frá 

þeim aðferðum sem voru ríkjandi fyrir mörgum árum. Helstu breytingar eru áherslur á aðferðir sem nota 

jákvæða styrkingu og þykja þær sýna hraðastar framfarir og bestan árangur í þjálfun til langs tíma. Skv. 

American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) og American Animal Hospital Associaton 

(AAHA) þykja þjálfunaraðferðir sem byggja á drottnunaraðferðum „dominance theory for behavioural 

modification“  ekki vænlegar til árangurs og eru slíkar aðferðir sagðar af þeirra helstu sérfræðingum 

innan atferlisfræða bæði úrheldar og trúlega meira skemmandi á framfarir innan þjálfunar og 

uppbyggilegra tengsla milli manna og dýra. Skv. AVSAB er hjá yfirgnæfandi meirihluta hunda sem á 

við atferlisvandamál að stríða uppsprettan hræðsla, óöryggi og/eða kvíði. AVSAB mælir sterklega með 

að hundaeigendur leiti hjálpar bara hjá þjálfurum sem nota jákvæða styrkingu og fráráða þjálfara ef 

aðferðir þeirra byggja á notkun óla sem herðast að hálsi, gadda eða rafmagn,  henda hlutum í hundinn 

eða útskýra hegðun hundsins út frá drottnunarkenningunni (dominance theory). Aðferðir sem byggja á 

drottnunarkenningunni (dominance theory) og nýta þvingun, hegningar og aðrar svokallaðar „discipline“ 

aðferðir þykja í við andstöðu nútíma þekkingu um atferlisþjálfun hunda.  

Eftir að þjálfun með þessum aðferðum fór að hasla sér völl sem  sjónvarpsefni fyrir nokkrum árum í 

nokkrum löndum, aðallega undir kenningum og handleiðslu Cesar Millan og hans lærisveina, sáu bæði 

AVSAB og AAHA ásamt hundaræktarfélögum fleiri landa, m.a. á norðurlöndum sérstaka ástæðu til að 

fordæma og vara við þeim aðferðum sem þar eru notaðar og benda á sérstaka ábyrgð þjálfara og kennara 

sér í lagi. Þeir benda á að ef notaðar eru aðferðir sem eru líklegar til að auka á hræðslu og kvíða hunda 

sem eru í andlegu ójafnvægi, óöruggir og kvíðnir geta slíkar þjálfunaraðferðir gert þá hættulegri og aukið 

líkur á að þeir geti bitið, eins og reyndar gerðist í einum af sjónvarpsþáttum þar sem Cesar Millan sýndi 

aðferðir sínar. Einnig hafa þessi félög atferlisfræðinga bent á mikið úrval af mun betri búnaði til að auka 
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á öryggi þjálfara sem vinna með óstöðuga hunda til að hafa betri og öruggari stjórn á hundinum, án þess 

að ógna heilsu hans og velferð.  

Til viðbótar kemur að nokkuð er um slys á hundum sem skildir eru eftir bundnir í ólar sem geta herst að 

hálsi og hafa bæði valdið skaða og í sumum tilfellum dauða. 

 

Lög um velferð dýra og reglugerð um velferð gæludýra er ætlað að standa vörð um velferð og heilsu dýra 

þannig að búnaður sem líklegur er til að valda þeim ótta, óþægindum, skaða eða jafnvel lífshættu skuli 

ekki leyfður. Í reglugerð um velferð gæludýra er ekki verið að banna hálsólar sem leggjast þannig að 

hálsi að það hindri hundinn að smokra sér úr ólinni, heldur að ólin geti herst þannig að hálsi að það geti 

þrýst á hálsæðar og takmarkað blóðflæði og öndun hundsins og sé þannig andstætt velferð hans og jafnvel 

stofni lífi hans í hættu. Mjög einfalt mál ætti að vera að aðlaga ólar þannig að þær uppfylli reglugerðina 

með því að á þær sé settur stoppari sem hægt er að stilla þannig að ekki geti herst um of að hálsi hundsins. 

Sama gildir svokallaða sýningartauma, þetta eru grannir taumar sem auðvelt er að setja stoppara þannig 

að ekki geti herst um of að hálsi og tryggja þannig öryggi og velferð dýrsins. Mikilvægt er þó að 

stopparinn sé þannig úr garði gerður að hann ýtist ekki innar við átak og að hringurinn sem hann 

á að stoppa geti ekki á auðveldan hátt smokrast yfir.  
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