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Efni: mál nr: 204

Ekki eru gerðar athugasemdir við þær breytingar sem frumvarpið hefur í för með sér. SFÍ vill eftir sem 

áður vekja athygli á nauðsyn þess að sá hluti laganna sem snýr að innflutningi á erfðaefni svína verði 

endurskoðaður af nefndinni. Skýrt dæmi um misbrest í lögunum er að bannað skuli að flytja, svo dæmi 

sé tekið, fryst svínasæði í einangrunarstöð og flytja í land til bænda að einangrunartímabili afloknu. Á 

sama tíma er heimilt að flytja lifandi svín til landsins og flytja í land til bænda að einangrunartímabili 

afloknu.

Svínabændur leita allra leiða til að hagræða í sínum rekstri án þess að fórna góðri heilbrigðisstöðu 

íslenska svínstofnsins. Að vel ígrunduðu máli var því tekin ákvörðun um að óska eftir, við þáverandi 

landbúnaðarráðherra, að lögum um innflutning dýra yrði breytt í þá veru að hægt væri að flytja til 

bænda hér á landi ferskt svínasæði frá kynbótastöð norsku svínaræktarsamtakanna. Ákvörðunin var 

tekin eftir að dýralæknir svínasjúkdóma skilaði fagráði í svínarækt skýrslu um málið (sjá fylgiskjöl) en í 

henni kemur m.a. fram að,

„M eð tilliti til sjúkdómaöryggis ættifrekar aðflytja inn svínasæði heldur en lifandi dýr.

Með því móti er dregið úr hættu á að sjúkdómar berist til landsins."

Landbúnaðarráðherra sendi beiðni SFÍ til umsagnar hjá yfirdýralækni sem leitaði svo umsagnar hjá 

dýralæknaráði. í umsögn ráðsins kemur m.a. eftirfarandi fram.



telur dýralæknaráð að ekki stafi meiri hættafrá sjúkdómalegu sjónarmiði af 

innflutningi áfersku sæði úr svinumfrá viðurkenndum kynbótabúum eða 

sæðingarstöðvum í  Noregi en innflutningi á svínum eins og hann hefur verið 

framkvæmdur siðast liðin 5 ár"

Yfirdýralæknir hefur hins vegar, þrátt fyrir álit ráðgjafa sinna, lagst gegn því að þetta fyrirkomulag verði 

heimilað. Hér er um ákaflega brýnt hagsmunamál fyrir svínabændur að ræða, því hvetur undirritaður 

landbúnaðarnefnd til að taka málið upp.

Virðingarfyllst,

f.h. Svínaræktarfélags íslands

Ingvi Stefánsson

Fylgiskjöhskýrsla dýraiæknis svínaskjúkdóma um samanburð 

á leiðum til innflutnings á erfðaefni svína



Til fagráðs S.F.Í.

Efni
Formaður S.F.Í. hefur óskað því að bomir verði saman kostir og gallar á eftirfarandi 
leiðum við erfðauppfærslu m.t.t. sjúkdómaöryggis, hagkvæmni og hraða í kynbótum.

A) Að flytja fryst sæði beint inn á bú hér á landi
B) Að flytja fersk sæði beint inn á bú hér á landi
C) Að flytja inn lifandi dýr

Lög um innflutning dýra
Hér á landi eru í gildi lög nr. 54/1990 um innflutning dýra. í þeim er almennt bann við 
innflutningi dýra en 13. grein laganna veitir möguleika á undanþágum m.a. fyrir 
innflutningi svína og erfðaefhis þeirra. Leyfi skal þó aðeins veitt e f meðmæli 
yfirdýralæknis liggja fyrir og að svínin eða erfðaefnið skuli flutt inn á einangrunar- 
stöð.

Síðasti innflutningur svína frá Noregi var m.a. samkvæmt ákvæðum 13. greinarinnar. 
Eins og orðanna hljóðan er í núverandi lögum um innflutning dýra er ekki um annan 
möguleika að ræða en að flytja inn svín eða erfðaefni þeirra (að þeirri forsendu 
gefinni að innflutningur sé heimilaður) fyrst í einangrunarstöð áður en heimilað er að 
flytja dýrin úr einangrunarstöð inn á svínabú í landi.

E f S.F.Í. hefur hug á því að sækja um innflutning með öðrum aðferðum en um ræðir í 
lögunum er ljóst að til verður að koma breyting á lögum um innflutning dýra með 
ákvæðum sem m.a. heimila beinan innflutning á t.d. sæði frá tilteknu landi beint inn á 
bú hérlendis.

Innflutningur svína og erfðaefnis þeirra
Taka verður skýrt fram í upphafi að innflutningur dýra eða erfðaefnis þeirra er ekki án 
áhættu. Þó svo að öll próf, sem framkvæmd eru á dýrunum í viðkomandi 
útflutningslandi í þeim tilgangi að skima fyrir ákveðnum þekktum sjúkdómum, séu 
neikvæð eru niðurstöður þeirra ekki ávallt 100% öruggar. Einnig ber að hafa í huga að 
smitefni (svo sem veirur) sem er saklaust í dag getur verið skeinuhætt á morgun t.d. 
vegna breytinga í erfðaefni sýkilsins sbr. fuglaflensan.

Þegar sótt er um innflutning svína til íslands mun umsagnaraðilinn (yfírdýralæknir hjá 
Landbúnaðarstofnun) ávallt meta áhættuna sem því fylgir. Þau atriði sem eru skoðuð í 
þessu samhengi eru m.a. eftirfarandi:

1. Sjúkdómastaða svína hérlendis þ.e. hvaða sjúkdómar eru þekktir í svínum 
hérlendis

2. Sjúkdómastaða svína í útflutningslandi þ.e. hvaða sjúkdómar eru þekktir í 
svínum þar

3. Hversu vel er fylgst almennt með svínaheilbrigði í útflutningslandi, þ.e. hvort 
um sé að ræða stöðuga skimun á ákveðnum sjúkdómum og þá hvaða 
sjúkdómum
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4. Hversu trúverðugt eftirlitið sé í útflutningslandi þ.e. hvort eftirlitið sé 
framkvæmt með almennum viðurkenndum aðferðum og skráningum

5. Hvaða innflutningur hefur átt sér stað til landsins, dýr eða erfðaefiii.
6. Hvað flutt er inn (dýr, erfðaefni) þ.e. hvort sótt er um innflutning á lifandi 

dýrum eða erfðaefni
7. Fyrirkomulag og skipulag kynbóta í útflutningslandi ásamt eftirliti á 

kynbótabúunum, sér í lagi skráningar og tíðni sýnatakna
8. Vægi á alvarleika sjúkdóma sem hugsanlega geta borist til landsins með 

innflutningi

Segja má að höfuðmáli skipti hvaðan innflutt svín komi þegar áhættan af innflutningi 
þeirra er metin. Augljóst er að sé sjúkdómastaða svína í viðkomandi útflutningslandi 
góð og hægt að sýna fram á hana með ábyrgum gögnum og eftirlitsaðferðum er mun 
minni áhætta á að nýir sjúkdómar berist með innfluttum dýrum til íslands samanborið 
við önnur útflutningslönd þar sem sjukdómastaða er verri.

Endanlegt mat á að leiða í ljós hvort áhættan á að nýir sjúkdómar berist til landsins 
með innfluttum dýrum eða erfðaefni sé ásættanleg.

Innflutningur á lifandi dýrum eða sæði
Innflutningur á sæði er öruggari m.t.t sjúkdóma samanborið við lifandi dýr þar sem 
mun færri sjúkdómar geta borist með því. Skýrist þetta helst af því að sýklar geta 
leynst í einkennalausum dýrum sem þá oft eru nefnd heilbrigðir smitberar.

Mörg dæmi eru um það að sýklar séu í dýrum án þess þó að viðkomandi sýkill skiljist 
út með sæði. Göltur sem t.d. er sýktur af inflúensuveiru í lungum (og er þar af 
leiðandi smitberi) skilur ekki út veiruna í sæði. Margar bakteríur og veirur eru oft á 
tíðum einangraðar við ákveðin líffærakerfi og smita ekki með sæði. A f þessum sökum 
er innflutningur sæðis öruggari en innflutningur lifandi svína.

Almennt má segja að hætta á að sjúkdómar berist með sæði sé lítil. Á þetta við flesta 
bakteríusjúkdóma sem eru algengir í svínum þó svo að vel þekkt sé að smitsjúkdómar 
eins og Gin- og klaufaveiki (og aðrir svipaðir sjúkdómar), Svínapest, Brúsella, AD, 
PRRS og Illkynja grísalömun berist með sæði. Skiptir hér höfuðmáli hvort 
framangreindir sjúkdómar séu til staðar í viðkomandi landi eður ei.

Nokkur atriði þarf að uppfylla svo sjúkdómar berist með sæði. Þau eru:
1. Gölturinn þarf að vera smitaður af viðkomandi sýkli (bakteríu, veiru)
2. Sýkillinn þarf að skiljast út með sæði svo hann sé til staðar í 

sæðisskammtinum
3. Sýkillinn þarf að haldast lifandi í sæðisskammtinum
4. Gyltan þarf að sýkjast við sæðinguna, þ.e. sýkillinn þarf að hafa þann 

eiginleika að geta valdið tilteknum sjúkdómi með því að smita gyltuna um 
legið
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M at á leiðum
1. Að flytja fryst sæði beint inn á bú hér á landi
2. Að flytja fersk sæði beint inn á bú hér á landi
3. Að flytja inn lifandi dýr

Með tilliti til sjúkdómaöryggis ætti frekar að flytja inn svínasæði heldur en lifandi dýr. 
Með því móti er dregið úr hættu á að sjúkdómar berist til landsins.

Fremur lítill munur er á fiystu og fersku sæði m.t.t. sjúkdómaöryggis þó svo í 
einhverjum tilvikum geti sýkill hugsanlega misst sýkingarmátt sinn við frystinguna. 
Almennt er þó talið að frostið stuðli frekar að varðveislu sýklanna.

Þrátt fyrir lítinn mun á frystu og fersku sæði m.t.t sjúkdómaöryggis má þó auka öryggi 
m.t.t sjúkdóma með innflutningi á fiystu sæði því það má varðveita í talsvert langan 
tíma eftir að það hefur verið fryst. í geymslu sæðisins felst ákveðið öryggi því frá því 
sæðið er tekið og þar til það er notað getur hugsanlegt smitefni komið fram sem ekki
var uppgötvað þegar sæðistaka fór fiam í viðkomandi landi. Sá tími sem líður frá
sæðistöku og fram að notkun frysts sæðis er því ákveðinn stuðpúði (buffer) á 
smithættuna.

Ef framangreindir kostir eru eingöngu metnir m.t.t. sjúkdómaöryggis má raða þeim 
upp eftirfarandi þar sem kostur nr. 1 felur í sér minnstu sjúkdómaáhættuna og kostur 
nr. 3 þá mestu.

1. Innflutningur á frystu sæði beint inn á bú
2. Innflutningur á fersku sæði beint inn á bú
3. Innflutningur á lifandi dýrum

Þegar tekið er tillit til hraða í kynbótum og hagkvæmni en ekki sjúkdómaöryggis 
verður innflutningur á fersku sæði álitlegur þar sem mun ódýrara er að flytja inn til 
landsins sæðisskammta samanborið við innflutning lifandi dýra. Erfðaframfarir verða 
einnig mestar með þessum hætti því sæði úr bestu kynbótagöltunum verður strax 
aðgengilegt og í raun engu frábrugðið því sem norskir svínabændur hafa aðgang að á 
hverjum tíma. Mikið rekstrarfé sparast einnig með innflutningi sæðis þar sem ekki 
verður þörf á einangrunarstöð fyrir lifandi dýr.

Innflutningur á frystu sæði er ekki eins álitlegur m.t.t. hagkvæmni og erfðaframfara 
þar sem gothlutfall við bestu aðstæður er lægra (10 - 20% lægra) eftir sæðingu með 
slíku sæði auk þess sem færri grísir ( 1 - 2  grísum færra) fæðast í hverju goti 
samanborið við ferskt sæði. Innflutningur á frystu sæði dregur því úr hagkvæmni og 
erfðaframförum þar sem úr minni hópi dýra er að velja hverju sinni. Önnur vandkvæði 
varðandi fryst sæði er framkvæmd sæðinganna en bestur árangur næst e f sætt er eins 
nálægt egglosi og frekast er unnt. Norðmenn hafa náð árangri með því að sæða beint 
inn í leg sem ekki er á færi leikmanna.
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Umfjöllun
Að þeirri forsendu gefinni að innflutningur á svínaerfðaefni sé frá Noregi má 
rökstyðja að álitlegast sé velja innflutning á fersku sæði umfram innflutning á frystu 
sæði eða lifandi dýrum.

Sjúkdómaöryggi er gott (svo langt sem það nær) þar sem Norðmenn fylgjast mjög vel 
með heilbrigðisástandi svínanna á kynbótabúunum auk þess sem aðferðafræði þeirra 
er mjög trúverðug varðandi eftirlit og inntöku galta á sæðingastöð. í þessu felst helsta 
sjúkdómaöryggið. Norðmenn hafa mikilla hagsmuna að gæta í þessu samhengi þar 
sem útflutningur þeirra á erfðaefhi til annarra landa hefur verið talsverður.

Norðmenn dreifa sæði innanlands frá sæðingastöð sinni í Hamar. Svínasæðingar eru 
mjög algengar á norskum svínabúum og hefur reynslan leitt í ljós að sjúkdómar þar í 
landi eru ekki að dreifast með sæði. Innflutningur sæðis frá Noregi beint inn á bú hér 
á landi, í þeim tilgangi að sæða m.a. norskar innfluttar gyltur, ætti því ekki að hafa 
meiri hættu í for með sér en sæðingar hafa á norskum svínabúum.

Að þessu sögðu er rétt að ítreka það sem áður er sagt að innflutningur erfðaefhis er 
ekki án áhættu. Er rétt að benda á í þessu samhengi PMWS heilkennið eða “ Grísafrá- 
færuveiki” sem er sjúkdómur aðallega í fráfærugrísum og breiðst hefur út í mörgum 
löndum sem stunda svínarækt. Hefur sjúkdómurinn verið greindur m.a. í Noregi og á 
einu svínabúi hér á landi nú fyrir skömmu eða í janúar 2006. Rannsókn á blóði árið 
2001 hér á landi leiddi í ljós að mótefni gegn veirunni voru algeng í svínum þó svo 
engin einkenni hafi komið fram fyrr en á áðumefndu búi.

Ekki er hægt að útiloka þann möguleika að veiran sem talin er skipta höfuðmáli í 
Grísafráfæruveikinni hafi borist með innfluttum svínum hugsanlega við fyrsta 
innflutning frá Noregi eða með sæði. En þar sem margt er óljóst varðandi þennan 
sjúkdóm er ekkert hægt að fullyrða um tilvist hans hér að svo stöddu en hugsanlegt er 
að veiran hafi stökkbreyst og þar með orðið meinvirkari og valdið einkennum í 
grísum á viðkomandi búi.

Innflutningur á svínaerfðaefni frá Noregi miðað við núverandi heilbrigðisstöðu þar í 
landi ætti ekki að hafa í för með sér mikla hættu á að nýir sjúkdómar berist til 
landsins, þó svo um innflutning á fersku sæði væri að ræða beint inn á svínabú. 
Innflutningur á fersku sæði er hagkvæmari samanborið við lifandi dýr og fryst sæði. 
Erfðaframfarir eru örastar með innflutningi á fersku sæði þar sem slíkur innflutningur 
veitir aðgang að yngstu og bestu kynbótagöltunum í Noregi.

Innflutningur á frystu sæði er lakari leið m.t.t. erfðaframfara (hraða í kynbótum), 
hagnýtingar (framkvæmd sæðinga) og hagkvæmni en verður að teljast best m.t.t. 
sjúkdómaöryggis sbr. rökstuðning hér framar..
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Niðurstaða
Þar sem sjúkdómaöryggi verður að teljast mikilvægasti þátturinn, þegar mat á leiðum 
er framkvæmt vegna innflutnings svínaerfðaefnis, hefur hann mest áhrif á eftirfarandi 

| uppröðun þar sem leið nr. 1 er talinn öruggust en leið nr. 3_minna örugg

1. Innflutningur á fiystu sæði beint inn á bú
2. Innflutningur á fersku sæði beint inn á bú
3. Innflutningur á lifandi dýrum

Lokaorð
E f innflutningur á fersku eða frystu sæði frá Noregi beint inn á svínabú hér á landi 
verður heimilaður með breytingu á lögum um innflutning dýra og erfðaefhis þeirra má 
gera ráð fyrir að það verði háð ýmsum skilyrðum. Fyrst og fremst vegna þess að 
tíminn er breytileg stærð í þessu samhengi og getur heilbrigðisástand svína breyst í 
Noregi á skömmum tíma. Það væri því óráðlegt að opna fyrir óheftan ótímabundinn 
sæðisinnflutning af þeim sökum.

Ofangreint álit er unnið af dýralækni svínasjúkdóma og ráðunauti í svínarækt. Eins og 
fram kemur í greinargerðinni er það yfirdýralæknir sem er opinber umsagnaraðili um 
innflutning dýra samkvæmt lögum þar um og skal hann eingöngu heimilaður ef 
meðmæli hans liggja fyrir. Álit dýralæknis svínasjúkdóma og ráðunauts í svínarækt 
bindur yfirdýralækni eða Landbúnaðarstofhun á engan hátt og getur afstaða 
yfirdýralæknis verið allt önnur en hér kemur fram. Hugsanlegt er einnig að dýralæknir 
svínasjúkdóma verði vanhæfur til þess að veita umsögn um málið í ljósi þessarar 
greinargerðar e f umsókn frá S.F.Í. um innflutning sæðis berst til 
Landbúnaðarráðuneytis.

31. maí 2006 
Konráð Konráðsson 
dýralæknir svínasjúkdóma
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