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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um innflutning dýra nr. 
54/1990 með breytingum. (Innflutningur á erfðaefni holdanautgripa) (mál 
nr. 643).

Orðskýringar skv. 1.gr. laganna:
Einangrunarstöð: Sóttvarnaraðstaða fyrir loðdýr, gæiudýr, fugla og fiska [auk svína og erfðaefnis 
þeirraj
Sóttvarnastöð: Staður þar sem dýr og erfðaefni eru geymd meðan rannsakað er hvort þau eru haldin 
smitsjúkdómi

Við undirrituð leggjum áherslu á að við innflutning á erfðaefni í  innlenda búfjárstofna sé 
ávallt gætt ítrustu varúðar gagnvart sjúkdómum og verndun innlends erfðaefnis. 
Innflutningur erfðaefnis nautgripa ætti því í  öllum tilvikum að fela í  sér innflutning á 
fósturvísum í  gegnum sérstaka viðurkennda sóttvarnarstöð.

Greinargerð:
Fyrirhugaðar lagabreytingar miða að því að heimilaður verði innflutningur á erfðaefni 
holdanautgripa á einangrunarstöð og að heimilt verði að flytja úr einangrunarstöð gripi sem vaxið 
hafa af innfluttu erfðaefni. Þetta er töluvert frávik frá ákvæðum gildandi laga en sambærilegt við 
innflutning erfðaefnis svína. Rökstuðningur fyrir undanþágunum í 13. gr. laganna hefur verið að hvert 
loðdýrabú, alifuglabú og svínabú sé einangrað þannig að viðkomandi dýrategundir ganga ekki lausar 
og komast ekki í tæri við dýr frá öðrum búum. Þessi skilyrði eiga ekki við um hefðbundin bú með 
nautgripi, sauðfé, geitur og hross. Holdanautarækt er aðallega stunduð sem hjarðbúskapur. Fram 
kemur í áhættumati Veterinærinstituttet, sem finna má á naut.is og einnig í grein framkvæmdastjóra 
LK í Bændablaðinu 30. apríl sl. bls. 38, að forsendur að innflutningi holdanautasæðis nú, beint inn á 
íslensk kúabú, byggist fyrst og fremst á kostnaðarmati. Það sé hagkvæmasta leiðin sem sé valin. 
Þannig er lögð megináhersla á að kostnaður við innflutning erfðaefnisins verði sem minnstur 
fremur en að öryggið sé sett á oddinn.

Hins vegar hefur ekki komið fram hvernig áhættustjórnun verður háttað, þ.e. einangrun og eftirlit.
Því er lítið vitað um raunkostnað við vöktun búanna, sýnatökur og greiningar sýna en kostnaður við 
greiningarnar er umtalsverður. Framkvæmdastjóri LK hefur þó lýst því yfir að hver einstakur bóndi 
muni bera allan kostnað af innflutningi og vöktun síns bús.

Hér verður sömuleiðis að benda á hve lítil notkun holdasæðis er í raun. Á naut.is kemur m.a. fram 
að frá 1. sep. 2013 til 31. ág. 2014 voru notaðir 525 skammtar af holdasæði á landinu öllu. Ótvírætt 
hagræði yrði því fyrir bændur að bera vöktunarkostnað af einu búi í stað margra.

Fyrir liggja áhættugreiningar frá Matvælastofnun og Dýrasjúkdómastofnuninni í Noregi. Þessar 
greiningar eru ágætar svo langt sem þær ná en þær taka aðeins til tiltölulegra fárra en vel skilgreindra
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sjúkdóma. Matvælastofnun tekur þó fram að þeir sjúkdómar sem teknir eru fyrir í áhættumatinu eru 
aðeins brot af þeim sjúkdómum sem borist geta með innfluttu sæði og fósturvísum.

Það er almennt viðurkennt að sjúkdómsstaða íslenskra búfjárstofna er um margt óvenjuleg og 
einstök miðað við það sem annarsstaðar þekkist. Vegna fágætrar ónæmisstöðu geta smitefni sem 
hafa engin einkenni eða valda engum skaða annarsstaðar valdið miklum usla berist þau í íslenska 
búfjárstofna - hjarðónæmi er ekkert þar sem dýrin hafa aldrei náð að mynda ónæmi gegn 
smitefnunum. Heilbrigði íslenska búfjárins er því auðlind á heimsvísu m.t.t. rannsókna en íslenska 
búféð er kjörið í samanburðarhópa. Að auki er mögulegt að gagnvart sumum smitefnum skorti 
erfðafræðilegt þol hérlends búfjár vegna lítils valþrýstings. Nýleg dæmi um skaðsemi lítt þekktra 
smitefna eru hitasóttin og smitandi hósti í hrossum.

Mikil verðmæti eru því fólgin í núverandi smitsjúkdómastöðu íslensks búfjár með tilliti til affalla og 
afurðatjóns auk dýravelferðar. Vísindamenn hafa bent á að á milli 600-700 smitefni eru þekkt sem 
smita hross, svín, nautgripi, sauðfé og geitfé. Á milli 100 og 300 smitefni eru þekkt fyrir hverja 
húsdýrategund. Vísindamenn benda sömuleiðis á að nær öruggt er að mjög mörg smitefni séu 
óþekkt og þar með afleiðingar þeirra. Því þarf að viðhafa meiri gát hér en almennt gerist og gera 
sömuleiðis meiri kröfur til þeirra áhættumata sem gerð eru vegna innflutnings á erfðaefni og lifandi 
dýra. Þetta kemur einnig skýrt fram í samningsstöðu Íslands í 12. kafla sem lögð var fram í viðræðum 
um aðild að ESB en sá kafli fjallar um matvælaöryggi, dýra-og plöntuheilbrigði. Sjá fylgiskjal I

Berist inn sjúkdómar með erfðaefninu er ljóst að a.m.k. sumir þeirra geta herjað á annan búfénað 
svo sem sauðfé og geitfé. Rétt er að vekja athygli á því að geitfé nýtur sérstakrar opinberrar verndar 
og forystuféð er lítill og einstæður stofn á heimsvísu.

Þá hafa bæði íslenska sauðfjárkynið í heild sinni og íslenska mjólkurkúakynið hátt verndargildi m.a. 
vegna mikils erfðafjölbreytileika. Þannig þarf að taka tillit til heildarhagsmuna í íslenskum 
landbúnaði. Afla skal umsagnar erfðanefndar skv. 5. gr. laga nr. 54/1990 og skal hún fela í sér 
verndunarmat fyrir íslenska mjólkurkúastofninn þar sem nýtt holdanautakyn er nýr stofn sem ekki er 
hér fyrir. Gera verður sömuleiðis verndaráætlun fyrir kúastofninn skv. reglugerð nr. 151/2005. Þá skal 
einnig minnt á skuldbindingar Íslands skv. Ríó-sáttmálanum frá 1992 um verndun líffræðilegs 
fjölbreytileika.

Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir skilgreiningu á holdanautgrip en til eru kúakyn sem eru tvínytja 
bæði til mjólkur- og kjötframleiðslu t.d. NRF (þ.e. norskar mjólkurkýr). Því gæti fallið undir þetta 
frumvarp tvínytja kyn sem nota ætti á íslenskar kýr.

Öllum aðferðum sem nýttar hafa verið til flutnings á erfðaefni í búfjárrækt hingað til fylgir viss 
áhætta á smitdreifingu. Flutningar á erfðaefni milli svæða eða landa hafa í mörgum tilfellum reynst 
dýrkeyptir. Innflutningur erfðaefnis nautgripa hingað til lands hefur farið fram í gegnum 
einangrunarstöðina í Hrísey, þá síðast með fósturvísum af kyni Aberdeen Angus og Limousin. Ekki er 
vitað til að sjúkdómar hafi fylgt þessum innflutningi. Vitað er að fjöldi smitefna getur borist með 
sæði, en sæði getur innihaldið auk sæðisfruma og sæðisvökva sem myndaður er í sæðiskirtlum m.a. 
blóð (rauð og hvít blóðkorn), þvag og óhreinindi úr skaufum eða umhverfi. Þannig má áætla að í sæði 
geti komið fyrir stór hluti þeirra smitefna sem er að finna í dýrinu hverju sinni þegar sæði er tekið. Þó 
svo að flutningur fósturvísa sé líklegast öruggasta aðferðin til að flytja erfðaefni á milli svæða er full

http://www.althingi.is/lagas/124/1990054.html
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/0151-2005


ástæða til að viðhafa smitgát og forvarnir við fósturvísaflutninga, líkt og með sæði getur fjöldi 
smitefna einnig borist með fósturvísum.

Ófrávíkjanleg öryggisráðstöfun er því að allt innflutt erfðaefni fari í gegnum viðurkennda 
sóttvarnarstöð. Fagráði í nautgriparækt hefur borist ályktun þess efnis frá Búnaðarsambandi 
Suðurlands að Tilraunabúið á Stóra-Ármóti sé til reiðu sem sóttvarnarbú við innflutning á erfðaefni 
nautgripa verði eftir því leitað.

Farið er fram  á að frumvarpið verði endurskoðað með ofangreind atriði í huga þannig að 

betur verði vandað til lagabreytinga, séu þær á annað borð taldar nauðsynlegar. Núgildandi 
lagaákvæði ættu að nægja til innflutnings fósturvísa í sóttvarnarstöð eins og gert var 1994 í samræmi 
við lögin frá 1990.

Við tökum jafnframt undir niðurstöðu Dýralæknaráðs þar sem segir: „ Dýralæknaráð álítur ekki 
ásættanlegt að taka þá áhættu sem innflutningur á erfðaefni beint til bænda hefði í  fö r með sér fyrir 
heilbrigði dýra. Gera þyrfti skýlausa kröfu um einangrun þeirra kúa sem erfðaefnið er notað í  og 
ströng skilyrði um smitvarnir og eftirlit, kæmi til þess að innflutningur yrði leyfður. Jafnframt ætti 
innflutningurinn að byggja á fósturvísum fremur en sæði, þar sem mun minni hætta er á að smitefni 
berist með þeim en sæðinu." Íslenskir dýralæknar hafa yfirburða reynslu og þekkingu á 
sjúkdómastöðu íslensks búfjár, samanborið við erlenda dýralækna, og því ætti að uppfylla þau skilyrði 
sem þeir setja.

Við förum sömuleiðis fram á að fá að fylgja málinu eftir með fundi við atvinnuveganefnd, svara 
spurningum og skýra einstök atriði.

Laufey Bjarnadóttir(sign) (180270-4189) kúabóndi á Stakkhamri, Snæfellsnesi, BSc í búvísindum ( 
búfræðikandidat), 1. varamaður í stjórn LK (Landsamband kúabænda), 1. varamaður í stjórn 
Auðhumlu, 1. varamaður á Búnaðarþing f.h. LK, netfang: kolskor@simnet.is
Þröstur Aðalbjarnarson(sign) (270274-2939) kúabóndi á Stakkhamri, Snæfellsnesi, BSc í búvísindum 
(búfræðikandidat), varamaður á Búnaðarþing f.h. Búnaðarsamtaka Vesturlands netfang: 
kolskor@simnet.is

Ólafur R. Dýrmundsson(sign) (180544-4889) Jóruseli 12, 109 Reykjavík, fv. landsráðunautur hjá 
Bændasamtökum Íslands og yfirkennari Framhaldsdeildar Bændaskólans á Hvanneyri, fv. 
samningamaður BÍ í EES I , sjálfstætt starfandi búvísindamaður með doktorspróf, formaður 
Forystufjárræktarfélags Íslands og fulltrúi Íslands í ESB-hópi lífrænna landbúnaðarhreyfinga, netfang: 
oldyrm@gmail.com

Katrín Andrésdóttir(sign) (110356-3749) Reykjahlíð á Skeiðum, fv. héraðsdýralæknir, netfang 
katrina@eyjar.is
Sveinn Ingvarsson(sign) (080846-3399) bóndi Reykjahlíð á Skeiðum, M.Sc. í líffræði og fv. 
varaformaður BÍ, netfang reykjahlid@uppsveitir.is

Magnús B. Jónsson(sign), (240842-3279) Ásvegi 7, 311 Borgarnes, dr.scient, í búfjárkynbótum, fv. 
rektor LBH og fv. landsráðunautur í nautgriparækt, netfang: mbj@vesturland.is
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Margrét Guðnadóttir(sign), (070729-3779), Rofabæ 29, 110 Reykjavík. Cand. med og veirufræðingur, 
fv. prófessor í sýklafræði við Háskóla Íslands.

Sigurður Sigurðarson(sign) (021039-4629) Suðurengi 31, 800 Selfoss. Dýralæknir, fv. sérfræðingur 
yfirdýralæknis og Tilraunarstöðvarinnar á Keldum í nautgripa- og sauðfjársjúkdómum (gilti einnig í 
Noregi), var um tíma héraðsdýralæknir í Borgarfirði og á Suðurlandi, einnig fulltrúi Íslands, Noregs og 
Lichtenstein við endurskoðun Evrópubandalagsins á reglum um dýraverndarmál, netfang: sigsig@hi.is

Jón Bjarnason(sign) (261243-4319) Aragötu 16, 101 Reykjavík, Cand.scient í búvísindum , fv. bóndi og 
fv. rektor Hólaskóla, fv. alþingismaður og landbúnaðar-og sjávarútvegsráðherra, netfang: 
jonbja@simnet.is

Sif Jóndóttir(sign) (190970-3109) kúabóndi á Laxamýri Aðaldal, 1. varamaður á Búnaðarþing f.h. 
Búnaðarsamband Suður Þingeyinga, netfang: laxam@simnet.is

Geir Ágústsson(sign) (110147-2799) kúabóndi í Gerðum, Flóahreppi, búfræðingur, netfang : 
geirag47@simnet.is
Margrét Stefánsdóttir(sign) (190848-2569) kúabóndi og kennari í Gerðum, Flóahreppi.
Stefán Geirsson(sign) (300581-5289) kúabóndi í Gerðum, Flóahreppi, búfræðingur, 
búnaðarþingsfulltrúi BSSL 2013-2015, stjórnarmaður í Nautgriparæktarfélagi Flóamanna.

Esther Guðjónsdóttir(sign) (010366-5509) bóndi að Sólheimum í Hrunamannahreppi, stúdent, ein af 
stofnendum Búkollu, félag áhugamanna um verndun íslenska kúastofnsins. Gegni ýmsum 
trúnaðarstörfum fyrir bæði kúa- og sauðfjárbændur netfang: solheimar@vortex.is

Ásthildur Skjaldardóttir(sign) (090655-2219) bóndi Bakka, Kjalarnesi, netfang: bakkabuid@simnet.is

Birgir Aðalsteinsson(sign) (300355-4209) bóndi Bakka, Kjalarnesi, netfang: bakkabuid@simnet.is

Guðrún Lárusdóttir(sign) (240866-5799) kúabóndi Keldudal í Hegranesi. BSc í búvísindum. Formaður 
Búnaðarsambands Skagfirðinga, Búnaðarþingsfulltrúi BSS, varamaður í stjórnum BÍ og 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. Aðalmaður í stjórn LSB (Lífeyrissjóður Bænda) netfang: 
keldudalur@keldudalur.is

Guðrún Sigurjónsdóttir(sign) (141166-5149) bóndi á Glitstöðum í Norðurárdal, rekstrarfræðingur. Fv. 
stjórnarmaður í Auðhumlu og MS. Hef gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir kúabændur bæði innan 
félagskerfisins og í mjólkuriðnaðinum. Netfang: glit@simnet.is

Steinþór Heiðarsson(sign) (260374-5089), kúabóndi, Ytri-Tungu, Tjörnesi, í stjórn Félags þingeyskra 
kúabænda frá 2011, formaður frá 2013, netfang: ytritunga@gmail.com

Gunnar Guðbjartsson(sign) (220284-2129) bóndi á Hjarðarfelli, búfræðingur, varamaður í stjórn 
samtaka ungra bænda (SUB) og fv. formaður félags ungra bænda á Vesturlandi og Vestfjörðum 
(FUBVV), netfang: hjarrinn@hotmail.com

Hjalti Viðarsson(sign) (200577-3969) Höfðagötu 18, 340 Stykkishólmi, dýralæknir, netfang: 
hjaltiv@gmail.com
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1 Fylgiskjal I

Úr samningsafstöðu Íslands í  12. kafla sem lögð hefur verið fram í viðræðum um aðild að ESB. Sá 
kafli fjallar um matvælaöryggi, dýra- og plöntuheilbrigði.

„Faraldrar smitsjúkdóma í íslensku búfé hafa enn fremur sýnt að erfitt er að spá fyrir um þær 
afleiðingar sem nýr sjúkdómsvaldur hefur í för með sér. Ónæmisfræðilegt reynsluleysi íslensks búfjár 
er meginskýring þess að sjúkdómsvaldar geta hleypt af stað alvarlegum faröldrum, en 
umhverfisþættir hafa einnig sín áhrif. Á Íslandi hafa komið upp faraldrar í búfé með sjúkdómsvöldum 
sem voru óþekktir þegar þeir bárust til landsins, má í því sambandi nefna mæði/visnuveiru í sauðfé á 
fjórða áratug síðustu aldar og smitandi hitasótt í hrossum árið 1998. Í báðum tilvikum var um að 
ræða óþekktan sjúkdómsvald sem lagðist á ónæmisfræðilega varnarlitla stofna og kallaði fram skýra, 
klíníska mynd. Þessi sjúkdómsmynd hafði ekki komið fram í stofnum þar sem sjúkdómsvaldarnir eru 
landlægir og klínísk einkenni sýkinganna því farið fram hjá mönnum. Í öðrum faröldrum á Íslandi hafa 
sjúkdómsvaldar, sem eru einungis þekktir fyrir væg eða jafnvel engin klínísk einkenni, valdið faraldri 
með umtalsverðum, klínískum sjúkdómseinkennum. Dæmi þessu til staðfestingar er 
húðsveppasýkingarfaraldur í hrossum, með Trichophyton mentagrophytes árið 1992, og 
adenóveiruaugnsýking í hrossum árið 2004. Af þessum orsökum getur verið erfitt eða jafnvel ógerlegt 
að vinna áhættumat."

„Meðal einangraðra búfjárkynja er stofnabreytileiki sjúkdómsvalda í búfé lítill. Þess vegna getur 
sjúkdómur brotist út ef nýr stofn berst til landsins. Faraldurinn, sem stafaði af smitandi 
bakteríusýkingu í öndunarfærum hrossa árið 2010, var dæmi þessa en þá barst nýr stofn af 
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus til landsins og herjaði á allan íslenska hrossastofninn með 
alvarlegum efnahagslegum afleiðingum."

„Landfræðileg lega Íslands og staða dýrasjúkdóma í landinu er einstæð og ekki sambærileg við 
stöðuna í neinu Evrópusambandslandi. Þessi staða hefur efnahagslega þýðingu, einnig með tilliti til 
velferðar dýra og fæðuöryggis. Einstæð staða íslensks búfjár að því er varðar sýkingar getur einnig 
verið hagstæð fyrir eftirlit og varnir gegn dýrasjúkdómum í öðrum löndum Evrópu og víðar þar eð oft 
er beðið um sýni frá Íslandi til að nota sem ótvíræðan, neikvæðan samanburð við mat á hæfni 
greiningarprófa fyrir hina ýmsu sjúkdómsvalda. Fengin reynsla af innflutningi lifandi dýra til Íslands 
hefur afhjúpað þá miklu áhættu sem er á því að hingað berist fyrir slysni ný smitefni sem geta haft 
ófyrirsjáanlegar og stórkostlega alvarlegar afleiðingar í för með sér. Því skiptir það sköpum fyrir Ísland 
að banni við innflutningi lifandi dýra verði viðhaldið og að dýraheilbrigðislöggjöf ESB gildi ekki að því 
er varðar Ísland til þess að gera yfirvöldum dýraheilbrigðismála í landinu kleift meðal annars að 
viðhalda núverandi kerfi sóttvarnasvæða og vörnum gegn dýrasjúkdómum, svo einstæð 
sjúkdómastaða búfjár á Íslandi megi haldast óbreytt."


