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Efni: Umsögn Landssambands kúabænda um frumvarp til breytinga á lögum nr. 
54/1990 um innflutning dýra. 643. mál á 144. löggjafarþingi 2014-2015

Landssambandi kúabænda (LK) hefur borist beiðni frá atvinnuveganefnd Alþingis um 
umsögn við framangreint frumvarp. Samtökin þakka fyrir að fá tækifæri til að veita umsögn 
um málið og leggja til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Innflutningur nautgripa til Íslands áður fyrr

Í ritinu Landbúnaðarsaga Islands sem út kom árið 2013 eru rakin allmörg dæmi um 
innflutning á lifandi nautgripum hingað til lands í gegnum tíðina. Áhrif af slíkum innflutningi 
á íslenska nautgriparækt urðu mismikil, í sumum tilfellum voru þau talin hagfelld en í öðrum 
lítil sem engin. Öfugt við sauðfjárræktina, áttu þessi tilvik innflutnings á nautgripum það 
sameiginlegt að valda engum stóráföllum, eins og segir í 3. bindi Landbúnaðarsögu Islands, 
bls. 138 „Það er athyglisvert að þrátt fyrir all tíðan flutning nautgripa hingað til lands á 19. 
öldinni bárust ekki hingað alvarlegir sjúkdómar fyrir íslenska stofninn, slíkt stórólán sem 
fylgdi innflutningi sauðfjár, jafnt á 18., 19. og 20. öldinni“.

Sumarið 1933 voru fluttir hingað til lands fimm nautgripir frá Skotlandi, eins og fram kemur í 
frásögn Morgunblaðsins 27. júlí 1933: Nautgripirnir eru fimm, fjögur naut og ein kvíga. 
Nautin eru sitt a f hverri tegund: eitt a f  Galloway-kyni, kollótt, svart og hrokkinhært um höfuð 
og háls, annað a f Highland-kyni (skoskt) úthyrnt, gulbrúnt á lit og loðið mjög, sjerstaklega 
um hausinn, þriðja Stutthyrningur, brúnrauður, með stuttum hornum sem standa beint út, 
fjórða a f Aberdeen
Angus kyni, kollótt, svart og snögghært. Var það dýrasta nautið. Til jafnaðar munu naut þessi 
hafa kostað um 30 sterlingspund hvert. Eru þau hvert öðru fallegra, en þó mjög ólík. Eitt hafa 
þau þó sameiginlegt fram yfir íslenska nautgripi og það er holdafarið, fitan, hinir miklu 
vöðvar, brjóstvídd, bógaþykt og læraþykt. Þau eru rúmlega ársgömul, en á stærð við tvævetur 
íslensk naut. Kvígan er tvævetur og a f Galloway-kyni. Mun Búnaðarsamband Suðurlands 
sennilega kaupa hana og Galloway-nautið til að koma sjer upp kynbótastofni. Hin nautin þrjú 
verða líka seld, og hafa ýmsir verið að fala þau. Hálendingskynið ætti að vera heppilegt hjer 
til kynbóta, því að það er harðgert mjög ogþolir útibeit ekki síður en hestar.

Þessum gripum var komið fyrir í Þerney við Reykjavík til sóttvarna. Skömmu eftir 
innflutninginn fór að bera á hringskyrfi í gripunum, sem er smitandi húðsjúkdómur í búfé og 
fólki sem orsakast af sveppnum Trichophyton verrucosum. Öllum gripunum í Þerney var 
slátrað í ársbyrjun 1934 nema einum nýfæddum kálfi, undan Galloway kvígunni sem flutt 
hafði verið inn sumarið áður. Var hann nefndur Brjánn. Varð hann síðar ættfaðir Galloway 
hjarðarinnar í Gunnarsholti á Rangárvöllum, sem þar var haldin um áratugaskeið. Einnig var 
hann notaður víða um land með ágætum árangri. Mun þetta vera eina staðfesta dæmið um 
sjúkdóm sem borist hefur með innfluttum nautgripum hingað til lands. Nokkur dæmi eru um
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að hringskyrfi hafi borist hingað til lands með fólki, m.a. 1966 í Eyjafirði og 1987 undir 
Eyjafjöllum.

Eftir ítarlegar umræður meðal bænda á sjötta og sjöunda áratugnum, um nauðsyn þess að 
flytja inn nýtt blóð í Galloway stofninn, samþykkti Alþingi þann 5. apríl 1972 breytingar á 
lögum um innflutning dýra, lög nr. 19/1972. Þar var ákveðið að setja upp sóttvarnarstöð á 
vegum ríkisins „þar sem skilyrði eru góð til einangrunar“ eins og segir í lögunum. Kostnaður 
við uppbyggingu og allan rekstur stöðvarinnar var greiddur úr ríkissjóði og var henni valinn 
staður í Hrísey. Þangað voru fluttar kvígur úr Mýrdal árið 1975 og þær sæddar árið eftir með 
innfluttu sæði frá Skotlandi. Alls voru fluttir inn frá Skotlandi 1.100 sæðisskammtar á 11 ára 
tímabili úr fimm nautum og voru þeir eingöngu notaðir í Hrísey. Alls tók um 15 ár að 
framrækta hreina Galloway gripi í Hrísey og var sæði úr þeim nautum sem þar komu í 
heiminn flutt í land og notað á búum bænda. Engir sjúkdómar af neinu tagi bárust með 
þessum sæðisinnflutningi hingað til lands. Raunar var það mat þáverandi 
nautgriparæktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands, Ólafs E. Stefánssonar við lok verkefnisins, 
að einangrunarstöðin í Hrísey væri sá staður á landinu þar sem smithætta væri minnst. Hvað 
kjötframleiðslueiginleika varðar, voru yfirburðir Galloway blendinga framyfir hreina íslenska 
gripi staðfestir í samanburðartilraun á Möðruvöllum í Hörgárdal árin 1991-1993. Helstu 
niðurstöður hennar voru að vaxtarhraði blendinganna var 6% meiri en þeirra íslensku, 
fóðurnýtingin 15% betri og fóðurkostnaðurinn 11% lægri.

Alls er til sæði úr fimmtán Galloway nautum, sem fædd eru á árunum 1983 til 1992 en notkun 
þess hefur verið mjög lítil undanfarin ár. Kynbótagildi þessara nauta var og er með öllu 
óþekkt og því takmörkunum háð að nýta þau sem efnivið í markvissu kynbótastarfi, þrátt fyrir 
að gífurlega miklu hefði verið kostað við tilurð þeirra, bæði tíma og fjármunum.

Á búnaðarþingi 1992 var samþykkt tillaga sem beint var til landbúnaðarráðherra, um „að 
hafinn yrði vandaður undirbúningur að innflutningi nýrra holdanautakynja hingað til lands“. Í 
greinargerð nautgriparæktarnefndar frá 1991 var mælt með kynjunum Angus og Limousin; 
það fyrrnefnda sökum þess að mest líkindi væru með því og Galloway, sem væri hér fyrir og 
bændur þekktu, því síðarnefnda sökum þess að það væri þaulreynt kyn sem virtist í mikilli 
framför hin síðari ár. Markmiðið með þessum innflutningi var að fá gripi sem nýtast myndu til 
einblendingsræktar við mjólkurkúastofninn. Á þeim tíma var ending mjólkurkúnna og 
endurnýjunarþörf með þeim hætti, að umtalsvert svigrúm var til slíkrar einblendingsræktar.

Árið 1994 yfirtók Landssamband kúabænda rekstur einangrunarstöðvarinnar í Hrísey og 
stofnaði um það sérstakt fyrirtæki, Nautastöð Landssambands kúabænda ehf sem leigði 
aðstöðuna þar af íslenska ríkinu. Það sama ár voru fluttir inn fósturvísar frá Danmörku sem 
komið var fyrir í fósturmæðrum í einangrunarstöðinni í Hrísey. Af þessum fósturvísum 
fæddust sex naut árið 1995 sem úr var tekið sæði til dreifingar í landi. Þetta voru Angus 
nautin Angi 95400, Álfur 95401 og Arður 95402 og Limousin nautin Ljúfur 95450, Ljómi 
95451 og Lindi 95452. Þess má geta að Angi og Álfur eru albræður og sömuleiðis Lindi og 
Ljúfur. Síðsumars árið 1996 var sæði sett á markað hér. Fyrst um sinn var notkun á sæði úr 
Limousin nautunum einungis leyfð í tilraunaskyni, á meðan kannað var hvort hún myndi leiða 
af sér burðarerfiðleika hjá íslenskum kúm. Í nóvember 1997 heimilaði yfirdýralæknir almenna 
notkun á sæðinu, þar sem sýnt þótti að hún væri ásættanleg frá sjónarhóli dýravelferðar. Síðan 
þá hafa verið seldir tæplega 22.000 skammtar úr þeim hérlendis. Angus nautin eiga ættir að 
rekja til Norður-Ameríku, en Limousin nautin rekja ættir sínar til Frakklands. Líkt og með 
nautin af Galloway kyninu, er kynbótagildi þessara sex nauta óþekkt. Þau nýtast því að
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takmörkuðu leyti sem efniviður í kynbótastarf til framtíðar, auk þess sem innbyrðis skyldleiki 
þeirra er mikill, sem hamlar enn frekar myndun sérstakra holdanautastofna. Ekki varð vart 
neinna sjúkdóma samfara þessum innflutningi.

Rekstur Nautastöðvar Landssambands kúabænda ehf. var mjög þungur og dugðu tekjur af 
sölu afurða ekki nærri fyrir kostnaði við rekstur stöðvarinnar í Hrísey. Lætur nærri að framlög 
Framleiðnisjóðs landbúnaðarins (Fóðursjóðs m.a.) til reksturs stöðvarinnar hafi verið 65 
milljónir kr á núvirði á árunum 1994 til 1999. Í skýrslu stöðvarinnar fyrir árið 1998 kemur 
fram að sala á sæði hafi verið heldur minni en reiknað var með í upphafi. Helsta ástæða þessa 
var að reglur um gæði mjólkur (frumutölu) voru hertar mikið á þessum tíma og bændur þurftu 
því að fá mun fleiri kvígukálfa til endurnýjunar á mjólkurkúnum en áður. Svigrúm kúabænda 
til einblendingsræktar minnkaði þar með verulega. Þá hafi aðstæður á kjötmarkaði, 
offramboð og óviðunandi verð til bænda, dregið úr áhuga þeirra á sérhæfðri
nautakjötsframleiðslu á þeim tíma.

Yfirburðir Angus og Limousin gripa framyfir íslenska kúastofninn hvað
kjötframleiðslueiginleika varðar, voru staðfestir í samanburðartilraun sem gerð var á 
tilraunabúinu að Möðruvöllum í Hörgárdal árin 1997-1999. Þar voru bornir saman 
hreinræktaðir gripir af íslenskum stofni, hálfblendingar af Angus stofni og hálfblendingar af 
Limousin stofni. Þessi samanburður leiddi t.d. í ljós að fóðurnýting Angus blendingsnautanna 
var 12% betri en hreinna íslenskra nauta, fallþungi blendinganna við sama eldistíma var 25% 
meiri en hinna íslensku, flokkun blendinganna var stórum betri og þeir skiluðu tæplega þrefalt 
meiri framlegð en íslensku gripirnir.

Beinn innflutningur á sæði -  niðurstöður áhættumats

Svo sem að framan hefur verið rakið, hafa þær leiðir sem til þessa hafa verið farnar við
innflutning á holdanautum reynst ákaflega tímafrekar, gífurlega kostnaðarsamar og
óskilvirkar. Samkvæmt forðagæsluskýrslum 2013 voru rúmlega 1.700 holdakýr hér á landi og 
hefur þeim farið hægt fjölgandi undanfarin ár. Slík stofnstærð er þó langt innan þeirra marka 
sem þarf til að stunda sjálfstætt kynbótastarf og afkvæmaprófanir. Forsenda framfara í 
greininni er að hún fái aðgang að öflugu kynbótastarfi í nálægum löndum, líkt og alifuglarækt, 
svínarækt og loðdýrarækt hefur gert um langt skeið með góðum árangri. Til að aðgengi að 
kynbótastarfi sé raunverulegt, þurfa bændur að eiga þess kost að geta sætt kýr sínar með sæði 
úr reyndum nautum með þekkt kynbótagildi fyrir helstu eiginleika.

Í skýrslu um eflingu nautakjötsframleiðslunnar, sem skilað var til ráðherra landbúnaðarmála 
sumarið 2013 kom fram að eina leiðin við endurnýjun á erfðaefni holdanautastofnanna, sem 
búgreinin geti sjálf staðið undir, sé beinn innflutningur á sæði. Ráðherra fól Matvælastofnun 
að gera áhættumat vegna sæðisinnflutnings haustið 2013. Á stjórnarfundi í desember sama ár, 
ákvað stjórn Landssambands kúabænda að fela norsku dýralæknastofnuninni, 
Veterinærinstituttet, að gera sjálfstætt áhættumat vegna innflutnings á nautgripasæði frá 
Noregi til Íslands. Stofnunin skilaði bráðabirgðaskýrslu skömmu fyrir aðalfund LK 2014. 
Lokaskýrslu var skilað til Landssambands kúabænda þann 26. nóvember 2014.

Í skýrslu Veterinærinstituttet er lagt mat á áhættu sem myndi fylgja því að flytja inn djúpfryst 
nautasæði frá Geno í Noregi, inn á öll nautgripabú á Íslandi. Tekið er tillit til allra skráðra 
sjúkdóma/sýkinga á lista OIE, alþjóða dýraheilbrigðisstofnunarinnar, auk fleiri þekktra
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sjúkdóma í nautgripum. Alls er um að ræða tæplega 50 sjúkdóma. Áhættumat MAST tók til 
16 sjúkdóma.

Áhættumatið byggir á verklagsreglum OIE um áhættumat. Fyrsta skref þeirra er greining á 
hættu fyrir hvern sjúkdóm fyrir sig. Í næsta skrefi er áhættan metin fyrir þá sjúkdóma sem 
hætta gæti stafað af. Fyrra skrefið, greining á hættu, felur í sér greinargerð um eðli 
smitefnisins og aðstæður sem geta valdið neikvæðum afleiðingum. Síðara skrefið, áhættumat, 
felur í sér mat á líkum á dreifingu sjúkdóma eða smitefnis og líkum á því að það valdi 
neikvæðum afleiðingum.

Noregur er laus við alla sjúkdóma á skrá OIE sem geta borist með sæði, að garnaveiki 
undanskilinni, en síðasta skráða tilfellið þar í landi var í einni kú árið 2010. Eftirlitsáætlun 
með garnaveiki hefur verið við lýði í Noregi síðan 1996, þar sem tekin hafa verið sýni á 50 
búum á ári, úr fimm gripum á hverju þeirra. Þá prófar GENO öll kynbótanaut vegna 
garnaveiki fyrir sæðistöku, tvisvar sinnum. Öll naut sem koma til framhaldsnotkunar, 
úrvalsnautin, eru síðan prófuð tvisvar sinnum á ári eftir það. Niðurstaðan er sú, að líkurnar á 
því að nautgripaafbrigði garnaveiki, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis flytjist 
með sæði frá Noregi í íslenska nautgripi séu hverfandi litlar.

Til viðbótar við garnaveikina, hefur norska Mattilsynet (Matvælastofnun) umsjón með sex 
eftirlitsáætlunum vegna sjúkdóma á skrá OIE. Tekin eru sýni í 10% nautgripahjarða og þau 
rannsökuð m.t.t. BVDV (smitandi slímhúðarpest), EBLV  (smitandi hvítblæði) og IBR/IPV 
(smitandi barkabólga); tekin eru sýni í 500 hjörðum vegna blátungu; tekin eru sýni úr 20.000 
gripum vegna kúariðu; blóðsýni eru tekin úr 100-150 kúm vegna smitandi fósturláts; skimað 
er eftir Mycobacterium bovis (nautgripaberklum) í sláturhúsum, en sjúkdómurinn hefur ekki 
greinst í Noregi síðan 1986.

Aðrir sjúkdómar í áhættumati eru Salmonella spp., smitandi öndunarfærabólga (BRSV), 
veiruskita, bovine parainfluenza 3 virus og Neospora caninum. Niðurstaðan varðandi alla 
þessa sjúkdóma er að líkurnar á að þeir flytjist með sæði frá Noregi í íslenska nautgripi séu 
hverfandi litlar.

Í áhættumatinu er einnig farið í gegnum hvaða kröfur nautkálfarnir þurfa að uppfylla, til að 
vera teknir inn á nautastöðvar Geno í Noregi. Í tilfelli holdanauta eru um 80 álitlegir 
nautkálfar keyptir árlega af bændum. Þeim er fyrst í stað komið fyrir á rannsóknarstöðinni að 
Staur í Hedmark. Við komuna þangað fer fram ítarleg skoðun á þeim, staðfesting á ætterni 
með DNA prófi, bólusetning gegn hringormi (ringworm) og öndunarfærasjúkdómum og 
skimun gegn fjölda sjúkdóma, þ.m.t. berklum, garnaveiki, smitandi fósturláti, smitandi 
hvítblæði, smitandi barkabólgu, smitandi slímhúðarpest, kampýlobaktersýkingu í 
æxlunarfærum og fósturláti í kúm. Að afloknum svipfarsmælingum eru 15 naut sem teljast 
áhugaverð til framhaldsnotkunar flutt á nautastöðina Halsteingárd við Þrándheim. Þar fer 
sæðistakan fram og tekur hún að jafnaði um 10 vikur. Eftir að sæðistöku lýkur, eru 
holdanautin flutt aftur að stöðinni á Staur og þau seld bændum á uppboði. Af þessari 
upptalningu má ráða að kröfur til sóttvarna eru mjög miklar.

Tillaga formanns LK um meðferð á innfluttu sæði og útbúnað einangrunarstöðva

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipaði á liðnu hausti starfshóp um innflutning 
erfðaefnis holdanautgripa og útbúnað einangrunarstöðva, sem m.a. formaður LK átti sæti í.

*&
LA N D SSA M BA N D

KÚABÆ NDA



Því miður náðist ekki samstaða um niðurstöður hópsins og skilaði hann til ráðherra tveimur 
álitum þann 1. apríl s.l. LK hefur frá upphafi þessa máls lagt ríka áherslu á eðlilegar 
smitvarnir í öllu ferlinu og nauðsyn þess að viðhalda heilbrigði íslensku búfjárstofnanna.
Í því ljósi, auk framangreindra niðurstaðna áhættumats og hvernig staðið er að sóttvörnum í 
Noregi, skilaði formaður Landssambands kúabænda sinni tillögu til sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra um meðferð á innfluttu sæði og útbúnað einangrunarstöðva. Fylgir 
tillagan með umsögn þessari.

Kostnaðarmat frumvarpsins gerir ráð fyrir að samþykkt þess muni ekki hafa áhrif á afkomu 
ríkissjóðs. Svo sem ítarlega hefur verið rakið hér að framan, hafa þær leiðir sem til þessa hafa 
verið farnar við innflutning á erfðaefni holdanauta verið kostaðar af opinberu fé í verulegum 
mæli. Það er staðföst afstaða Landssambands kúabænda, að ákveði stjórnvöld að farin verði 
önnur leið en sú sem formaður samtakanna leggur til, séu forsendur frumvarpsins í núverandi 
mynd brostnar. Bæði hvað varðar kostnað og möguleika greinarinnar til að nýta innflutt 
erfðaefni. Þannig munu jafnframt verða gerð að engu þau markmið frumvarpsins, að auka 
hérlenda nautakjötsframleiðslu og bæta afkomu bænda sem hana stunda.

Á undanförnum árum hefur orðið mikil aukning á eftirspurn eftir mjólkurafurðum, einkum 
hinum fituríkari. Fátt bendir til annars en að sú þróun haldi áfram á næstu árum. Aukning 
eftirspurnar hefur verið talsvert meiri en aukning á meðalafurðum mjólkurkúa hér á landi, 
þannig að aukinni eftirspurn hefur að stórum hluta verið mætt með fjölgun gripa. Á meðan 
svo háttar til, munu kúabændur leggja ríka áherslu á að fjölga gripum til mjólkurframleiðslu. 
Þar við bætast áðurnefndar skorður, sem kröfur um mjólkurgæði setja bændum. Svigrúm 
kúabænda til einblendingsræktar með holdanautum verður því áfram takmarkað.

Árið 2014 voru flutt til landsins 1.047 tonn af nautgripakjöti að andvirði 912 milljónir króna, 
samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Þetta magn samsvarar um það bil 1.750 tonnum 
af skrokkum. Innlend framleiðsla árið 2014 var um 3.500 tonn, í skrokkum talið. Það er um 
500 tonna samdráttur frá fyrra ári, m.a. vegna þess að kúabændur hafa verið að stækka hjarðir 
sínar til mjólkurframleiðslu. Þá er um 1.500 ungkálfum slátrað árlega. Jafnvel þó slátrun á 
mjólkurkúm nái fyrra jafnvægi og allir lifandi kálfar væru settir á til kjötframleiðslu, myndi sú 
framleiðsluaukning sem slíkt myndi leiða af sér aðeins duga til að mæta hluta af núverandi 
innflutningi nautgripakjöts. Jafnframt eru horfur á því að markaður fyrir nautgripakjöt haldi 
áfram að stækka með vaxandi ferðamannastraumi og fjölgun íbúa. Af þessu má ráða að þörf 
er á stórátaki í eflingu nautgriparæktarinnar.

Forsenda þess að hjarðbúskapur með holdanautgripi vaxi og dafni hér á landi og nýti 
landkosti, er að bændum sem búgreinina stunda verði gefinn kostur á að koma upp hreinum 
stofnum gripa. Þeim stofnum verði viðhaldið með reglulegum innflutningi erfðaefnis, þannig 
að bændur njóti þeirra kynbótaframfara sem eiga sér stað í nálægum löndum. Það mun gera 
bændur betur í stakk búna til að uppfylla þarfir markaðarins fyrir úrvals nautakjöt, byggja upp 
aðstöðu og bæta afkomu sína til frambúðar. Beinn innflutningur erfðaefnis, með þeim 
varúðarráðstöfunum sem tillaga formanns LK gerir ráð fyrir, er eina færa leiðin að því 
markmiði.

Samtökin áskilja sér rétt til að koma með frekari athugasemdir á síðari stigum. Þau eru 
jafnframt tilbúin til að funda um efnið með atvinnuveganefnd verði þess óskað.
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Reglugerð um innflutning erfðaefnis holdanauta og kröfur um útbúnað einangrunarstöðva

I. KAFLI
Almenn ákvæði

1. Tilgangur og gildissvið

Reglugerð þessi gildir um innflutning á djúpfrystu sæði og djúpfrystum fósturvísum holdanautgripa 
frá sóttvarnarstöð Geno Global Ltd í Noregi til Íslands. Henni er ætlað að koma í veg fyrir að 
smitsjúkdómar berist til landsins með innflutningnum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið fer með yfirstjórn mála samkvæmt þessari reglugerð. 

Matvælastofnun hefur eftirlit með að ákvæðum reglugerðarinnar sé framfylgt.

2. Orðaskýringar

1. Djúpfryst holdanautasæði: Sæði úr holdanautum sem fryst er í fljótandi köfnunarefni til geymslu 
og flutnings.

2. Djúpfrystur fósturvísir holdanautgripa: Frjóvgað egg eða fóstur á frumstigi sem fryst er í fljótandi 
köfnunarefni til geymslu og fluttnings.

3. Einangrunarstöð: Bú með holdanautgripi sem uppfyllir skilyrði til notkunar á innfluttu erfðaefni 
holdanauta samkvæmt reglugerð þessari.

4. Smitsjúkdómur: Sjúkdómur eða smit sem beint eða óbeint getur borist frá einu dýri til annars eða 
milli manna og dýra.

5. Sóttvarnarstöð: Staður, hér á landi eða erlendis, þar sem dýr og erfðaefni eru geymd meðan 
rannsakað er hvort þau eru haldin smitsjúkdómi.

6. Sæðisgjafi: Holdanaut sem sæði er tekið úr til sæðingar.

3. Leyfi til innflutnings

Óheimilt er að flytja djúpfryst sæði og fósturvísa holdanautgripa til landsins nema með leyfi 
Matvælastofnunar, að fenginni umsögn fagráðs í nautgriparækt.

4. Brottfall innflutningsleyfis

Matvælastofnun er heimilt að afturkalla útgefið leyfi ef skilyrðum þessarar reglugerðar er ekki 
framfylgt eða ef talið er að smitsjúkdómahætta stafi af innflutningnum.

Ráðuneytið getur fyrirskipað eyðingu innflutts sæðis og fósturvísa, og förgunar dýra sem hafa verið 
sædd eða fósturvísar settir upp hjá og dýra sem vaxin eru af innfluttu erfðaefni, að fengnum tillögum 
Matvælastofnunar.

5. Uppruni erfðaefnis

Aðeins er heimilt að flytja inn djúpfryst sæði og fósturvísa frá sóttvarnarstöð fyrirtækisins Geno 
Global Ltd í Noregi og aðeins ef fyrirtækið hefur gilt leyfi Mattilsynet í Noregi varðandi töku, 
meðhöndlun og geymslu sæðis og fósturvísa, og að þær kröfur sem leyfið byggir á séu í samræmi við 
reglur Alþjóða dýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) á hverjum tíma. Jafnframt skal ekkert hafa komið 
fram við eftirlit sem getur valdið hættu á að erfðaefnið sem flytja á inn beri með sér smitsjúkdóma.
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6. Heilsufar gjafadýra

Aðeins er heimilt að flytja inn djúpfryst sæði og fósturvísa úr heilbrigðum holdanautgripum frá 
sóttvarnarstöðvum Geno Global Ltd í Noregi. Erfðaefnið skal uppfylla kröfur sem settar eru fram í 
viðauka 1.

7. Heilbrigðis- og upprunavottorð

Með innfluttu erfðaefni skal fylgja innan við 30 daga gamalt vottorð undirritað af opinberum 
dýralækni sem staðfestir að skilyrði sem þessi reglugerð setur um uppruna erfðaefnis og heilbrigði 
gjafadýra séu uppfyllt.

8. Kostnaður við innflutning, öflun vottorða, sýnatökur, eftirlit o.fl.

Innflytjandi skal sjá til þess að þau vottorð sem krafist er, fylgi sæðinu við innflutning og ber hann 
allan kostnað af sóttvarnarráðstöfunum og öflun vottorða, þ.m.t. nauðsynlegum sýnatökum, eftirliti 
og rannsóknum sem Matvælastofnun telur nauðsynlegar.

II. KAFLI
Móttaka, flutningur, geymsla o.fl.

9. Móttaka á erfðaefni við komu til landsins

Matvælastofnun fer með umsjón og eftirlit með innfluttu erfðaefni frá því að það kemur til landsins. 
Við komu til landsins skal dýralæknir frá Mast ganga úr skugga um að umbúnaður sendingarinnar og 
fylgiskjöl séu í samræmi við viðauka 2 með þessari reglugerð.

10. Smitvarnir við flutning

Innflutt erfðaefni skal sent í innsigluðum, höggþéttum umbúðum og hvert ílát greinilega auðkennt 
með tilvísun í númer á meðfylgjandi fylgiskjölum. Umbúðir skulu vera ónotaðar og fylltar með fersku 
köfnunarefni. Sæðið skal vera tilbúið til notkunar í þar til gerðum stráum.

11. Geymsla og merking innflutts erfðaefnis

Við komu til landsins skal sendingu komið fyrir á móttökustöð/sæðingastöð sem hlotið hefur 
viðurkenningu Matvælastofnunar. Eftir að embættisdýralæknir hefur sannreynt að innflutningurinn 
uppfylli skilyrði þessarar reglugerðar hvað varðar uppruna- og heilbrigðisvottorð og allan umbúnað 
skal hver sending geymd í í móttökustöð/sæðingastöð þar til Matvælastofnun heimilar notkun. 
Haldin skal nákvæm skrá með upplýsingum um komudag með tilvísum í innflutningsnúmer 
(leyfisnúmer).

Standist sending ekki skoðun og uppfylli ekki skilyrði innflutningsleyfis skal innflutningur ekki 
heimilaður og sendingunni eytt.

III. KAFLI
Notkun á erfðaefni

12. Veiting leyfis til notkunar innflutts erfðaefnis
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Þeir aðilar sem hyggjast nota innflutt erfðaefni skulu sækja um leyfi til Matvælastofnunar með 
eyðublöðum sem stofnunin lætur í té.

13. Afturköllun leyfis til notkunar innflutts erfðaefnis

Matvælastofnun getur afturkallað leyfi til notkunar á innfluttu erfðaefni, komi í ljós að skilyrði 
þessarar reglugerðar eru ekki uppfylltar eða smithætta aukin.

14. Skráning á notkun innflutts erfðaefnis

Upplýsingar um notkun á innfluttu erfðaefni skulu skráðar á til þess gerð eyðublöð frá 
Matvælastofnun og sendar í lok hvers mánaðar til stofnunarinnar.

IV. KAFLI
Kröfur til húsnæðis, aðbúnaðar, eftirlits o.fl.

15. Aðbúnaður, umhirða, aðgengi og smitvarnir

Umhverfi og næsta nágrenni gripahúsa á einangrunarstöðvum sem nota innflutt holdanautasæði, 
skal vera þrifalegt þannig að smitefni berist ekki auðveldlega inn í þau og meindýravarnir viðhafðar. 
Fóðursvæði og aðgengi að því skal vera hreint og þurrt og tryggt að fóður mengist hvorki af saur né 
öðrum óhreinindum, þannig að gripum geti stafað smithætta af. Gólf, veggir, loft, innréttingar og 
búnaður í gripahúsum skulu vera þannig úr garði gerð og viðhaldið að auðvelt sé að þrífa þau.

Við inngang í gripahús á einangrunarstöðvum sem nota innflutt nautasæði skal vera aðstaða til 
handþvottar eða sótthreinsunar á höndum og hreinsunar á skófatnaði. Þjónustuaðilar og gestir skulu 
fara í hlífðarfatnað og skófatnað stöðvarinnar eða nota einnota búnað. Við móttöku og afhendingu 
gripa, fóðurs og annarra aðfanga skal gæta smitvarna.

Gripaflutningamenn skulu alla jafna ekki koma inn í rými þar sem gripir eru haldnir þegar afhending 
gripa fer fram. Flutningatæki sem koma með fóður og önnur aðföng og flytja afurðir, gripi eða aðrar 
vörur, að og frá einangrunarstöð, skulu geta ekið á malarbornu eða öðru föstu undirlagi. Óheimilt er 
að halda önnur klaufdýr í sama húsi eða í útigerði með nautgripum, þannig að bein snerting á milli 
þeirra eða saurmengun geti átt sér stað.

Girðingar og réttir skulu vera gripaheldar þannig að tryggt sé að enginn samgangur sé við gripi á 
öðrum búum. Á einangrunarstöðvum sem nota innflutt nautasæði skal vera aðstaða til að merkja og 
vigta gripi og framkvæma heilbrigðisskoðun.

Forsvarsmaður einangrunarstöðvar skal tilkynna Matvælastofnun án tafar um grunsamleg 
sjúkdómseinkenni.

Að öðru leyti skal aðbúnaður taka mið af reglugerð um velferð nautgripa.

16. Sæðingar og skýrsluhald

Sæðingar skulu framkvæmdar af frjótækni/dýralækni sem hefur aflað sér þekkingar á meðferð 
nautasæðis og sæðingum á námskeiði sem Matvælastofnun viðurkennir. Allar sæðingar skulu skráðar
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í rafræna hjarðbók svo fljótt sem við verður komið og eigi síðar en innan þriggja virkra daga frá 
sæðingu.

Viðkomandi einangrunarstöð skal útvega nauðsynlegan búnað til sæðinga og skal hann einungis 
notaður á viðkomandi stöð. Sama gildir um hlífðarfatnað frjótæknis.

Eftirfarandi upplýsingar skal skrá um sæðingar:
Dags. sæðingar.
Nr. sæðisgjafa 
Nr. sæðisþega 
Nr. frjótæknis 
Raðnr. sæðingar

Þátttaka í afurðaskýrsluhaldi er skilyrði fyrir notkun á innfluttu holdanautasæði. Skrá skal 
fæðingarþunga kálfa sem vaxið hafa af innfluttu erfðaefni, auk upplýsinga um flokkun og fallþunga 
gripa í afurðaskýrsluhald nautgriparæktarinnar.

17. Rannsóknir

Minnst mánuði fyrir fyrirhugaða notkun á innfluttu holdanautasæði skal héraðsdýralæknir 
framkvæma skoðun á allt að 20 elstu gripunum viðkomandi einangrunarstöðvar m.t.t. garnaveiki. 
Aðeins þær einangrunarstöðvar sem eru laus við smitsjúkdóma geta fengið afhent innflutt 
holdanautasæði.

Sláturgripir frá einangrunarstöðvum sem nota innflutt holdanautasæði skulu kannaðir sérstaklega 
með tilliti til garnaveiki, með skoðun á eitlum í dausgörn. Taka skal sýni úr eitlum til frekari rannsókna 
ef ástæða þykir til.

18. Vöktun og eftirlit

Eftirlit með heilbrigði gripa á einangrunarstöð skal vera á höndum héraðsdýralæknis og dýralæknis 
viðkomandi einangrunarstöðvar, sem með reglubundnum heimsóknum og sýnatöku eftir því sem við 
á gengur úr skugga um að dýr séu heilbrigð og beri engin merki smitsjúkdóma.

19. Sjúkdómar og dauðsföll

Komi upp grunur um sjúkdóm skal forsvarsmaður einangrunarstöðvar tafarlaust hafa samband við 
héraðsdýralækni og dýralækni viðkomandi einangrunarstöðvar, sem eftir atvikum ákveður 
meðhöndlun og sýnatöku til frekari greiningar. Við óeðlileg dauðsföll skal dýralæknir viðkomandi 
einangrunarstöðvar hlutast um að gripir séu sendir til krufningar og frekari rannsókna á Tilraunastöð 
Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum.

20. Gripaflutningar
Flutningur gripa til lífs frá einangrunarstöðvum sem nota innflutt nautasæði skal háð samþykki 
viðkomandi héraðsdýralæknis, sem þar með staðfestir að heilbrigðisástand gripa stöðvarinnar sé með 
eðlilegum hætti. Kaup á gripum og flutningur gripa til slátrunar skal lúta almennum reglum þar um.
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21. Meðferð úrgangs

Mykju, taði og moði skal einungis dreift á umráðasvæði viðkomandi einangrunarstöðvar. Úrgangi og 
hræjum sem falla til á búi skal fargað í samræmi við gildandi reglugerðir og samþykktir um 
meðhöndlun úrgangs.

22. Fræðsla

Kröfur um þekkingu á meðferð og hirðingu nautgripa á einangrunarstöðvum skulu vera í samræmi við 
ákvæði reglugerðar um velferð nautgripa.

23. Dýralæknir einangrunarstöðvar

Einangrunarstöð sem nota innflutt nautasæði skulu gera þjónustusaminga við dýralækna um 
reglubundna heilbrigðisskoðun hjarðar. Skal slík skoðun framkvæmd á 6 mánaða fresti..

Viðauki 1. Kröfur til innflutts erfðaefnis

Skilyrði sem sæði þarf að uppfylla:

a. Sæðið er tekið úr nautum á sóttvarnarstöðvum Geno Global Ltd í Noregi.
b. Nautin sem sæðið er tekið úr eru fædd og uppalin í Noregi og voru á sæðingarstöð 

Geno Global Ltd a.m.k. 30 daga samfellt fyrir sæðistöku.
c. Nautin hafa ekki verið notuð til náttúrulegrar pörunar.
d. Geno Global Ltd hefur gilt leyfi Mattilsynet í Noregi varðandi töku, meðhöndlun og 

geymslu sæðis og ekkert hefur komið fram við eftirlit sem getur valdið hættu á að 
sæðið beri með sér smitsjúkdóma.

e. Engir af eftirtöldum sjúkdómum, sem tilgreindir eru í 2. og 3. grein reglugerðar um 
tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma, nr. 52/2014, ásamt síðari 
breytingum (varða dýr almennt og nautgripi sérstaklega), komu upp á stöðvum Geno 
Global Ltd á tímabilinu frá þremur mánuðum fyrir sæðistöku og þrjátíu dögum eftir.

i. Aujeszkys-veiki Aujeszky's disease -  Pseudorabies -  Herpesviridae
ii. Blátunga Bluetongue -  Reoviridae

iii. Gin- og klaufaveiki Foot and Mouth Disease -  Picornaviridae
iv. Hérasótt Tularemia -  Francisella tularensis
v. Hundaæði Rabies -  Rhabdoviridae

vi. Miltisbrandur Anthrax -  Bacillus anthracis
vii. Munnblöðrubólga Vesicular stomatitis -  Rhabdoviridae

viii. Rift Valley veiki Rift Valley fever -  Bunyaviridae
ix. Smitandi fósturlát/ Brúsellósa Brucellosis -  Brucella abortus/B. suis/B. 

melitensis
x. Berklar Tuberculosis -  Mycobacterium bovis/tuberculosis

xi. Húðþrimlaveiki Lumpy skin disease -  Poxviridae
xii. Illkynja brjósthimnubólga Contagious bovine pleuropneumonia -  

Mycoplasma mycoides mycoides
xiii. Kúariða Bovine spongiform encephalopati (BSE) -  Prion
xiv. Nautapest Rinderpest -  Kvegpest -  Pestis bovum -  Paramyxoviridae
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xv. Smitandi barkabólga/fósturlát IBR/IPV -  Herpesviridae
xvi. Smitandi hvítblæði Enzootic bovine leucosis (EBL) -  Retroviridae

xvii. Parafilariosis -  Parafilaria spp.
xviii. Fótrot Footrot -  Fusobacterium necrophorum

xix. Garnaveiki Paratuberculosis -  Mycobacterium avium paratuberculosis
xx. Hringskyrfi Ringworm -  Microsporum spp./Trichophyton spp.

xxi. Hrýfi Dermatophilosis -  Dermatophilus congolensis
xxii. Leptóspírósa/Gulusótt Leptospirosis -  Leptospira spp.

xxiii. Neosporosis Nesosporosis -  Neospora caninum
xxiv. Q-hitasótt Q-fever -  Coxiella burnetii
xxv. Salmonella-sýkingar Intestinal salmonella infections -  Salmonella spp.

(Other than Salmonella gallinarum/S. pullorum)
xxvi. Smitandi fósturlát Bovine genital campylobacteriosis -  Campylobacter

fetus fetus
xxvii. Sullaveiki Echinococcosis -  Hydatidosis -  Echinococcus granulosus

xxviii. Tríkínuveiki Trichinosis -  Trichinella spiralis
xxix. Fósturlát í kúm Trichomonosis -  Trichomonas foetus
xxx. Illkynja slímhúðarbólga Malignant catarrhal fever (AHV-1) -  Herpesviridae

xxxi. Smitandi slímhúðarpest Bovine viral diarrhea/Mucosal disease
(MD/BVD) -  Flaviviridae

xxxii. Smitandi öndunarfærabólga Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) -  
Paramyxoviridae

xxxiii. Veiruskita Viral diarrhea -  Coronaviridae
xxxiv. Vöðvasullur Bovine cysticercosis -  Taenia saginata

f. Geno Global Ltd uppfyllir þau skilyrði sem gilda í Noregi um framleiðslu, geymslu og 
inn- og útflutning á nautasæði og engin frávik eru skráð hjá opinberum eftirlitsaðilum 
sem tengjast heilbrigði dýranna eða sæðisins.

g. Nautin sem sæðið er tekið úr voru heilbrigð fyrir, við og eftir sæðistöku, þau hafa ekki 
verið bólusett gegn neinum sjúkdómum á síðastliðnum 12 mánuðum og hafa verið 
prófuð með viðurkenndum aðferðum m.t.t. eftirtalinna smitefna og niðurstaða 
rannsókna var neikvæð:

i. Brucella abortus (smitandi fósturlát)
ii. Campylobacter fetus (kampýlobaktersýking í æxlunarfærum)

iii. Coxiella burnetii (Q-hitasótt)
iv. Flaviviridae Pestivirus BVDV1 (smitandi slímhúðarpest)
v. Herpesviridae Varicellovirus BoHV-1 (smitandi barkabólga)

vi. Leptospira (gulusótt)
vii. Mycobacterium avium paratuberculosis (garnaveiki)

viii. Mycobacterium bovis (nautgripaberklar)
ix. Retroviridae Deltaretrovirus BLV  (smitandi hvítblæði)
x. Tritrichomonas foetus (fósturlát í kúm)

h. Óheimilt er að nota sæðið fyrr en 60 dögum eftir sæðistöku.

Skilyrði sem fósturvísar þurfa að uppfylla:

a. Fósturvísarnir eru teknir á vegum Geno Global Ltd.
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b. Gjafakýrnar eru fæddar og uppaldar í Noregi og höfðu verið a.m.k. 30 daga samfellt á 
þeim búum sem þær voru á þegar fósturvísarnir voru teknir.

c. Geno Global Ltd hefur gilt leyfi Mattilsynet í Noregi varðandi töku, meðhöndlun og 
geymslu fósturvísa og ekkert hefur komið fram við eftirlit sem getur valdið hættu á 
að fósturvísarnir beri með sér smitsjúkdóma.

d. Engir af eftirtöldum sjúkdómum, sem tilgreindir eru í 2. og 3. grein reglugerðar um 
tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma, nr. 52/2014, ásamt síðari 
breytingum (varða dýr almennt og nautgripi sérstaklega), komu upp á búunum á 
tímabilinu frá þremur mánuðum fyrir töku fósturvísanna og þrjátíu dögum eftir.

i. Aujeszkys-veiki Aujeszky's disease -  Pseudorabies -  Herpesviridae
ii. Blátunga Bluetongue -  Reoviridae

iii. Gin- og klaufaveiki Foot and Mouth Disease -  Picornaviridae
iv. Hérasótt Tularemia -  Francisella tularensis
v. Hundaæði Rabies -  Rhabdoviridae

vi. Miltisbrandur Anthrax -  Bacillus anthracis
vii. Munnblöðrubólga Vesicular stomatitis -  Rhabdoviridae

viii. Rift Valley veiki Rift Valley fever -  Bunyaviridae
ix. Smitandi fósturlát/ Brúsellósa Brucellosis -  Brucella abortus/B. suis/B. 

melitensis
x. Berklar Tuberculosis -  Mycobacterium bovis/tuberculosis

xi. Húðþrimlaveiki Lumpy skin disease -  Poxviridae
xii. Illkynja brjósthimnubólga Contagious bovine pleuropneumonia -  

Mycoplasma mycoides mycoides
xiii. Kúariða Bovine spongiform encephalopati (BSE) -  Prion
xiv. Nautapest Rinderpest -  Kvegpest -  Pestis bovum -  Paramyxoviridae
xv. Smitandi barkabólga/fósturlát IBR/IPV -  Herpesviridae

xvi. Smitandi hvítblæði Enzootic bovine leucosis (EBL) -  Retroviridae
xvii. Parafilariosis -  Parafilaria spp.

xviii. Fótrot Footrot -  Fusobacterium necrophorum
xix. Garnaveiki Paratuberculosis -  Mycobacterium avium paratuberculosis
xx. Hringskyrfi Ringworm -  Microsporum spp./Trichophyton spp.

xxi. Hrýfi Dermatophilosis -  Dermatophilus congolensis
xxii. Leptóspírósa/Gulusótt Leptospirosis -  Leptospira spp.

xxiii. Neosporosis Nesosporosis -  Neospora caninum
xxiv. Q-hitasótt Q-fever -  Coxiella burnetii
xxv. Salmonella-sýkingar Intestinal salmonella infections -  Salmonella spp.

(Other than Salmonella gallinarum/S. pullorum)
xxvi. Smitandi fósturlát Bovine genital campylobacteriosis -  Campylobacter 

fetus fetus
xxvii. Sullaveiki Echinococcosis -  Hydatidosis -  Echinococcus granulosus

xxviii. Tríkínuveiki Trichinosis -  Trichinella spiralis
xxix. Fósturlát í kúm Trichomonosis -  Trichomonas foetus
xxx. Illkynja slímhúðarbólga Malignant catarrhal fever (AHV-1) -  Herpesviridae

xxxi. Smitandi slímhúðarpest Bovine viral diarrhea/Mucosal disease
(MD/BVD) -  Flaviviridae
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xxxii. Smitandi öndunarfærabólga Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) -  
Paramyxoviridae

xxxiii. Veiruskita Viral diarrhea -  Coronaviridae
xxxiv. Vöðvasullur Bovine cysticercosis -  Taenia saginata

e. Geno Global Ltd uppfyllir þau skilyrði sem gilda í Noregi um framleiðslu, geymslu og 
inn- og útflutning á fósturvísum og engin frávik eru skráð hjá opinberum 
eftirlitsaðilum sem tengjast heilbrigði dýranna eða sæðisins.

f. Gjafakýrnar voru heilbrigðar fyrir, við og eftir töku fósturvísanna, þær hafa ekki verið 
bólusettar gegn neinum sjúkdómum á síðastliðnum 12 mánuðum og hafa verið 
prófaðar með viðurkenndum aðferðum m.t.t. eftirtalinna smitefna og niðurstaða 
rannsókna var neikvæð:

i. Coxiella burnetii (Q-hitasótt)
ii. E. coli O157:H7

iii. Flaviviridae Pestivirus BVDV1 (smitandi slímhúðarpest)
iv. Leptospira (gulusótt)
v. Mycobacterium avium paratuberculosis (garnaveiki)

vi. Mycobacterium bovis (berklar)
vii. Tritrichomonas foetus (fósturlát í kúm)

g. Ekki má nota fósturvísa fyrr en 60 dögum eftir töku þeirra.

Viðauki 2. Fylgiskjöl með innfluttu erfðaefni

Fylgiskjöl með innfluttu erfðaefni skulu rituð á ensku og innihalda eftirfarandi upplýsingar: 
Almennt
Opinbert heilbrigðis- og upprunavottorð í samræmi við ákvæði innflutningsleyfis 
Tilvísun í númer innflutningsleyfis 
Nafn upprunalands
Nafn og útgáfudagur heilbrigðis- og upprunavottorðs frá þar til bæru yfirvaldi 
útflutningslands.
Sæði
Dýralæknisvottorð vegna sæðis skal innihalda eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert ílát 

Tegund grips (breed)
Númer grips (ættbókarnúmer) herd/stud book number 
Örmerki grips eða önnur merking (eyrnanúmer/tattoo)
Nafn
Dagsetning sæðistöku 
Fjöldi stráa í ílátinu 
Auðkenni stráa
Dagsetning komu grips á sæðingarstöð
Dagsetning sýnatöku vegna greingarprófa, hvaða próf og niðurstöður prófana 

Fósturvísar
Dýralæknisvottorð skal innihalda eftirfarandi upplýsingar varðandi sæðisgjafann: 

Dagsetning sæðistöku 
Auðkenni sæðis

Dýralæknisvottorð skal innihalda eftirfarandi upplýsingar varðandi egggjafa í hverju íláti
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Tegund grips (breed)
Ættbókarnúmer grips
Örmerki eða önnur merking (eyrnamerki eða tattoo)
Nafn
Dagsetning útskolunar 
Fjöldi fósturvísa í ílátinu 
Fjöldi stráa í ílátinu 
Auðkenni stráanna
Dagsetning komu eggja á sæðingarstöð 
Dagsetning frjóvgunar
Dagsetning sýnatöku vegna greingarprófa , hvað próf framkvæmd og niðurstöður 
prófana


