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Vísað er í bréf allsherjamefndar Alþingis dags. 22. október sl. þar sem leitað er umsagnar um 
ofangreint finmvarp.

Stjóm Bændasamtaka íslands hefur kynnt sér frumvarpið og vill koma á framfæri 
athugasemdum við þijá þætti þess.

4. þáttur: Breytingar vegna flutnings landbúnaóarskóla til menntamálaráöuneytis.

Stjóm BÍ leggst ekki gegn tilfærslu skólanna til menntamálaráðuneytisins og telur að 
sú breyting geti á margan hátt verið jákvæð fyrir landbúnaðarmenntun í landiíiu. A hinn 
bóginn hafa þessir skólar, og einkum þó Landbúnaðarháskóli íslands, mikilvæga sérstöðu, 
sem taka verður tillit til. Allar landbúnaðarrannsóknir falla nú undir skólana, eftir að 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins var sameinuð Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og 
Garðyrkjuskóla ríkisins með lögum árið 2004 og úr varð Landbúnaðarháskóli íslands (LBHI). 
Flutningur skólanna, án annarra breytinga, þýðir því, að allt rannsókna- og þróunarstarf á 
sviði landbúnaðar er fært undir menntamálaráðuneytið, sem er í fullu ósamræmi við aðrar 
atvinnugreinar, sbr. t.d. Nýsköpunarmiðstöð íslands, Hafrannsóknastofiiun og MATIS.

Það er óhjákvæmilegt, að atvinnuvegurinn og atvinnuvegaráðuneytið geti haft mótandi 
áhrif á áherslur í rannsókna- og nýsköpunarstarfi, sem á að þjóna landbúnaðinum. Þegar 
RALA var sameinuð skólunum, eins og áður sagði, voru þær áhyggjur uppi að 
rannsóknaþátturinn kynni að láta undan síga fyrir fjárþörf við kennsluna. Það má nefhilega 
ekki gleymast, að eftir þá sameiningu er hlutfall rannsóknarfjár af heildarveltu hærra en 
gengur og gerist í öðrum háskólum hér, og Bændasamtökin leggja áherslu á að sú staða verði 
tryggð til frambúðar. í því sambandi er vert að minna á þá breytingu, sem gerð var á lögum 
um rannsóknir í þágu atvinnuveganna nr. 64/1965 við sameininguna 2004, en þá var 
eftirfarandi málslið bætt inn í 9. grein laganna:

“Á vegum Landbúnaðarháskóla íslands skulu stundaðar rannsóknir i þágu
landbúnaðarins á sérstöku rannsóknasviði er hafi aðgreindan fjárhag frá
annarri starfsemi Landbúnaðarháskóla lslands. ”

Stjóm BÍ leggur áherslu á að þáttur rannsóknanna verði tryggður í samræmi við þetta 
lagaákvæði. Rannsóknimar verði felldar undir sérstakt svið í skólanum, sem fái sjálfstætt 
fjárlaganúmer, þannig að fjárveitingar hins opinbera til rannsókna við skólann verði 
sérgreindar á fjárlögum.
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Þá leggur stjóm BÍ áherslu á, að aðkoma samtakanna og hins nýja ráðuneytis 
sjávarútvegs og landbúnaðar verði tryggð með sérlögum um LBHÍ, og 2. mgr. 22. gr. 
lagafrumvarpsins verði breytt í samræmi við það.

5. þáttur: Breytingar vegna flutnings landgræóslu og skógræktar o.fl.

Stjóm BÍ leggst eindregið gegn því að landgræðsla og skógrækt flytjist frá 
landbúnaðarráðuneyti til umhverfisráðuneytis. Verkefiii á báðum sviðum hafa verið að flytjast 
til bænda, og horft er til þess að landgræðsla og skógrækt geti orðið vaxandi þættir í 
tekjuöflun sveitanna í framtíðinni.

Frumvarpið gerir ráð fyrir, að “málefhi er varða ræktun nytjaskóga á bújörðum” falli 
undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Það verður að túlka svo, að verkefni samkvæmt 
lögum um landshlutaverkefiii í skógrækt nr. 95/2006 verði á forræði sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, en það virðist hafa farist fyrir að breyta orðum í þeim lögum til 
samræmis við aðrar breytingar.

Langmesta skógræktarstarfið fer nú fram á vegum landshlutaverkefiianna, og það er 
því öfugsnúið að færa fagstarf Skógræktar ríkisins, hvort sem er á Mógilsá eða annars staðar, 
yfir til umhverfisráðuneytisins.

Rannsókna- og þróunarstarfið á Mógilsá (og víðar) miðar fyrst og fremst að því að 
styrkja grundvöll atvinnuskógræktarinnar með kynbótum, tegundavali og framforum í ræktun, 
og þess vegna á frekar að treysta tengslin við landshlutaverkefiiin heldur en lengja 
boðleiðimar.

í 19. kafla þessa þáttar eru lagðar til breytingar á dýravemdarlögum nr. 15/1994 og 
lögum um búfjárhald o.fl. nr. 103/2002, sem fela í sér, að reglugerðir um flutning og aflifun 
búfjár skuli settar samkvæmt lögum um búfjárhald í stað þess að nú lúta flutningar og aflifun 
allra dýra ákvæðum í dýravemdarlögum.

Þessi breyting, þótt til bóta sé, er alls ófullnægjandi til að skýra valdmörk og einfalda 
framkvæmd dýravemdar. Eftir stendur t.d. að hestaleigur og reiðskólar, þótt á lögbýlum séu, 
lúta sérstökum ákvæðum í III. kafla laga um dýravemd nr. 15/1994 um aðbúnað og eftirlit auk 
ákvæða í lögum um búfjárhald og reglugerðum samkvæmt þeim.

Það er eindregin skoðun stjómar BÍ, að nú, þegar verið er að endurskoða 
verkefiiaskiptingu milli ráðuneyta, eigi að færa alla yfirstjóm dýravemdarmála til 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Undir hann mun heyra "Matvælaeflirlitið" og þar með 
allir dýralæknar landsins, sem starfa hjá hinu opinbera, en á þeim hvílir framkvæmd 
dýravemdarmála, þegar til kastanna kemur og verulega reynir á. Þeir eru til þess menntaðir að 
geta lagt mat á meðferð og ásigkomulag dýra, og því er einboðið að framkvæmd dýravemdar 
sé falin þeirri stofiiun, sem “dýralæknar” tilheyra.

Loks leggur stjóm BI til, að stofiivmin, sem nefiid er “Matvælaeftirlitið” í 
frumvarpinu, fái heitið "Matvæla- og dýraheilbrigðisstofnun". Það nafn nær miklu betur utan 
um það fjölþætta hlutverk, sem stofnuninni er ætlað að sinna og yrði þýtt á enska tungu sem 
"Food and Veterinary Authority", sem fellur vel að nöfiium systurstofiiana í öðrum löndum.
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