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Efni: Umsögn yfirdýralæknis um frumvarp til laga um innflutning dýra, 204. mál, 
ákvörðunarvald til yfirdýralæknis.

Landbúnaðarstofiiun fagnar því að ofangreint frumvarp hefur verið lagt fram og styður það í 
óbreyttri mynd.
Greinargerð:

Telja verður að það sé til einföldunar á stjómsýslunni að færa ákvörðunarvaldið um 
innflutning gæludýra til yfirdýralæknis. Núverandi kerfi er þunglamalegt þar sem umsækjendur 
þurfa fyrst að sækja um innflutning til landbúnaðarráðuneytisins, sem síðan óskar eftir umsögn 
yfirdýralækis. Yfirdýralæknir sendir síðan sína umsögn til ráðuneytisins, sem svarar 
umsækjendum Verkleg afgreiðsla þessara mál er síðan í höndum star&manna 
Landbúnaðarstofiiunar, svo sem að yfirfara öll vottorð sem fylgja dýrunum, taka á móti 
dýrunum við innflutning og hafa síðan eftirlit með einangrunarstöðvunum.
Það er þvi talið mun einfaldara að fela yfirdýralækni og Landbúnaðarstofhun alla afgreiðslu 
þessara mála, ekki síst fyrir umsækjendur um innflutning gæludýra.

Færa má fyrir því rök að sama ætti að gilda um öll dýr og það sem nú er lagt til að gildi 
um innflutning gæludýra. Þess ber þó að geta að gæludýr eru langalgengustu dýrin sem flutt 
eru inn og eru yfirleitt á vegum einstaklinga. Innflutningur annara dýra og erföaefiiis svo sem 
loðdýra, svina, fijóeggja og svínasæðis er á vegum félagasamtaka sem eru í stakk búin til að 
vinna sín mál með bæði ráðuneyti og stofiiuninni og því síður ástæða til að einfalda þann feril.

Varðandi breytingar sem varða innflutning á svínum og svmasæði, þá eru þær til þess 
fallnar að taka af allan vafe um meðferð þeirra mála og tryggja að lögin séu í takt við þann feril 
sem viðhaföur hefiir verið með góðum árangri í kjölfar breytingar á lögum nr. 153/2002.

F.h. Landbúnaðarstofiiunar,

Halldór Runólfeson 
yfirdýralæknir
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