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Umsögn Félags heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa um frumvarp til laga um 
Matvælarannsóknir hf., 387. mál.

Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa vísar til bréfs Allsheijamefiidar 
Alþingis dags. 6 . febrúar 2006 þar sem félaginu er fengið til umsagnar frumvarp til til 
laga um Matvælarannsóknir hf.

Almenn umsögn

Með frumvarpinu er helstu matvælarannsóknarstofiianir á íslandi sameinaðar í 
eina stofiiun. Tilgangurinn er skv. meðfylgjandi athugasemdum m.a. að efla 
rannsóknir og nýsköpun 1 samstarfi við háskóla og atvinnugreinar á sviði 
matvælavinnslu. Það markmið er mjögjákvætt að mati félagsins. Tenginginvið 
háskóla kemur þó ekki skýrt fram í frumvarpinu sjálfu, í annari grein þess mætti bæta 
því markmiði við.

Félagi heilbrigðis-og umhverfisfulltrúa er umhugað um að sú þjónusta sem 
heilbrigðiseftirlit hefur fengið í matvælarannsóknum sé tryggð við þær breytingar sem 
frumvarpið hefur í för með sér. Á því þar að skerpa í frumvarpinu. í 5. gr. 
athugasemda við frumvarpið er leitast við að telja upp kosti þess að sameina 
umræddar stofiianir, en þar er fyrst og fremst miðað við rannsóknir sem tengjast 
nýsköpun en ekki eftirlitsrannsóknir vegna matvælaöryggis sem sinna þarf um allt 
land. Rannsóknastofa Umhverfisstofiiunar hefur sinnt eftirlitsrannsóknum á 
matvælum, þ.m.t. neysluvatni, baðvatni, yfirborðsvatni og rannsóknum á ýmsum 
öðrum sýnum sem tengjast eftirliti Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.
Umhverfisstofiiun hefur niðurgreitt eða veitt fastan 35% afslátt af þessari þjónustu 

gegn þvi m.a. að hafa beinan aðgang að rannsóknamiðurstöðum. Þessari þjónustu 
hefur einnig fylgt ráðgjöf um ýmislegt sem snýr að eftirlitínu, s.s. sýnatökuaðferðir, 
val á rannsóknaraðferðum, túlkun á niðurstöðum o.fl. Nauðsynlegt er að þessi skipan 
haldist með einhveijum hætti. Það er afar mikilvægt að áfram verði rekin 
rannsóknarstofa í þágu heilbrigðiseftirlits sem hefur bolmagn til að viðhalda 
þekkingu og hafa tiltækar rannsóknaraðferðir sem tengjast sjúkdómsvöldum sem eru 
fátíðir hérlendis en geta valdið miklum usla ef þeir koma upp. Slík rannsóknarstofa 
ætti að vera hluti af viðbragðsáætlun á vegum sóttvamalæknis, yfirdýralæknis og 
Umhverfisstofhunnar.



í frumvarpinu er Sjávarútvegsráðuneyti falin yfirumsjón fyrirhugaðrar 
stofiiunar, Matvælarannsóknar hf. Að mati félagsins ætti yfirumsjón stofiiunarinnar 
að vera hjá ráðuneyti sem ekki er sérstaklega ætlað að gæta hagsmuna sérstaks 
atvinnuvegar og er þannig tengt fyrirtækjum í þeim atvinnuvegi. Umhverfísráðuneyti 
væri æskilegur yfirumsjónaraðili.

Virðingarfyllst, 
fyrir hönd Félags heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa,

Svava Svanborg Steinarsdóttir, 
formaður.

Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa
101 Rvk. Skúlagötu 19


