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Efni: Umsögn minnihluta stjórnar Bændasamtaka Íslands um frumvarp til laga um innflutning 
dýra (erfðaefni holdanautgripa), 643. mál
Vísað er til tölvubréfs frá nefndasviði Alþingis, dags. 6. maí 2015, þar sem óskað er eftir 
umsögn Bændasamtaka Íslands um ofangreint þingmál.

Undirritaðir stjórnarmenn í stjórn Bændasamtaka Íslands (BÍ) skila hér með séráliti vegna 
umsagnar um framangreint frumvarp. Ekki er eining innan stjórnar BÍ um áherslur varðandi 
innflutning erfðaefnis og einangrun þeirra gripa sem erfðaefnið verður sett í. Undirritaðir 
stjórnarmenn fagna því að frumvarpið sé komið fram og leggja til að frumvarpið verði 
samþykkt óbreytt.

Við vísum til umsagnar Landssambands kúabænda (LK) um frumvarpið varðandi þær 
áherslur sem við tiltökum vegna innflutnings erfðaefnisins. Þar er mjög góð samantekt 
varðandi fyrri innflutning nautgripa, brýna þörf á nýju erfðaefni til að uppfylla þarfir neytenda 
á íslensku nautakjöti og umfjöllun um þau áhættumöt sem framkvæmd hafa verið vegna 
innflutnings á erfðaefni og þá leið sem LK leggur áherslu á að fara við innflutninginn.

Ágreiningur innan stjórnar BÍ grundvallast á þeirri hugsanlegu smithættu sem af innflutningi 
erfðaefnis gæti skapast, má segja að ágreiningurinn sé sá sami og var í starfshópi 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um innflutning erfðaefnis holdanautgripa og 
útbúnað einangrunaraðstöðu, sem skilaði niðurstöðum sínum 1. apríl s.l. Allir stjórnarmenn 
eru sammála um nauðsyn þess að flytja inn nýtt erfðaefni í holdanautastofnana og um að það 
þurfi að gæta mikilla smitvarna við innflutninginn. Undirrituð telja að tillaga Sigurðar 
Loftssonar formanns LK úr fyrrnefndum starfshópi uppfylli þær kröfur sem gera þarf til 
smitvarna enda hefur þar verið horft til þess hvernig farið er að í slíkum málum í löndum sem 
gera miklar smitvarna- og heilbrigðiskröfur svo sem Nýja -  Sjálandi og Noregi. Við teljum að 
sú leið sem Eggert Gunnarsson, úr fyrrnefndum starfshópi, leggur til að farin verði muni ekki 
auka öryggið þannig að sá mikli kostnaðarauki sem hún mun leiða af sér sé forsvaranlegur. Í 
tillögu LK er gert ráð fyrir að Matvælastofnun veiti heimild til notkunar innflutts erfðaefnis 
og sé eftirlitsaðili með búunum sem fá heimildina. Við teljum að treysta beri eftirlitsaðila 
til að framfylgja þessum ákvæðum þannig að fyllsta öryggis verði gætt og að framkvæmd 
málsins verði ekki gerð ómöguleg enda allir aðilar sammála um að hún sé nauðsynleg.

Á fyrri stigum málsins, þegar stjórnvöld hafa óskað álits eða afstöðu stjórnar BÍ til 
innflutnings á erfðaefni í holdanautastofnana hefur stjórnin óskað umsagnar fagráðs í 
nautgriparækt, en hér að neðan er rakin umfjöllun þess um þetta mál. Við vinnslu á umsögn 
um frumvarpið nú, leitaði stjórn BÍ ekki álits fagráðs. Afstaða stjórnar BÍ hefur ýmist komið 
fram í sameiginlegu áliti í kjölfar umsagnar fagráðs eða að ekki hefur verið skilað áliti. Nú er 
komið að lokametrunum og því nauðsynlegt að sá ágreiningur sem innan stjórnar er komi 
fram.

Úttektir úr fundargerðum fagráðs í nautgriparækt:

Á fundi fagráðs 10. október 2013 lá fyrir erindi frá stjórn BÍ þar sem leitað var eftir umsögn 
um hvaða leið fagráð telji að fara ætti varðandi innflutning holdanautaerfðaefnis. Eftir



umfjöllun í fagráðinu var eftirfarandi bókað:

„Fagráð í nautgriparækt lýsir áhyggjum a f þeirri stöðu sem framleiðsla nautakjöts í landinu 
er í og lýst er í skýrslu starfshóps um eflingu nautakjötsframleiðslu á Islandi.
Fagráðið telur að innflutningur erfðaefnis sé forsenda þess að hægt sé að halda uppi 
sjálfbæru ræktunarstarfi í holdanautastofninum þannig að möguleiki sé á að auka magn, gæði 
og hagkvæmni íslenskrar nautakjötsframleiðslu og leggur því áherslu á að 
holdanautastofninn í landinu verði kynbættur með innflutningi erfðaefnis svo fljótt sem kostur 
er. Fagráð leggur jafnframt áherslu á að sú leið sem verði valin til að flytja inn erfðaefni 
raski ekki dýraheilbrigði í landinu.“

Á fundi fagráðs 16. apríl 2014 var umræða um holdanautaerfðaefni. Eftirfarandi var þá bókað 
í fundargerð:

„ 5. Holdanautaerfðaefni.

Áhættumat frá  Matvælastofnun vegna innflutnings á nautasæði annars vegar og vegna 
innflutnings á fósturvísum hins vegar frá  Geno Global Ltd í Noregi tekið til umfjöllunar ásamt 
afstöðu/umsagna Landssambands kúabænda og Bændasamtaka Islands til þess.

Sigurður sagði frá  því að Landssamband kúabænda hefði óskað eftir áhættumati frá  Norsk 
Veterinærinstitutt. Enn hefðu einungis borist drögþaðan. Hann sagði jafnframt frá  því að 
líklegasta framvinda málsins yrði sú að Landsamband kúabænda muni óska eftir því við 
ráðuneytið að fá  flutt inn sæði á grundvelli áhættumats Matvælastofnunar og þeirra 
áhættuminnkandi aðgerða sem Matvælastofnun leggur til. Hann sagði að komið hefði fram  
fullur vilji tilþess að hraða málinu innan ráðuneytisins. Áhættumatið væri hins vegar enn í 
umsagnarferli.

Gunnfríður spurði um hvernig þau bú sem flutt yrði sæði inn á yrðu valin, hvort um val yrði 
að ræða eða hvort þau myndu sækja um. Ljóst væri að til þeirra yrðu gerðar strangari kröfur 
en ella.

Sigurður sagði að fyrir það fyrsta yrði að liggja fyrir hvaða kvaðir yrðu lagðar á búin áður 
en nokkra ákvörðun væri hægt að taka þar að lútandi. Að öllum líkindum yrði þó að velja 
ákveðin bú sem uppfylltu eða gætu uppfyllt þær kröfur sem gerðar væru.“

Á fundi fagráðs 24. júní 2014 var eftirfarandi bókað vegna innflutnings á holdanautaerfðaefni 
eftir að BÍ óskaði eftir umsögn fagráðs um málið:

„Fagráði í nautgriparækt hefur borist erindi frá  atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, dags. 
13. júní sl., þar sem óskað er eftir áliti fagráðs á umsókn Landssambands kúabænda um 
heimild til að flytja inn sæði úr holdanautum a f Aberdeen Angus frá  Geno í Noregi, um þörf 
eða hugsanlegan ábata fyrir íslenska nautgriparækt vegna þessa innflutnings. Fagráð gefur 
hér með álit sitt á umræddri umsókn samkvæmt 4. gr. laga nr. 54/1990 um innflutning dýra."

Á fundi fagráðs í nautgriparækt sem haldinn var 10. október 2013 var samþykkt svofelld 
bókun um stöðu nautakjötsframleiðslunnar og holdanautastofnanna:

„Fagráð í nautgriparækt lýsir áhyggjum a f þeirri stöðu sem framleiðsla nautakjöts í landinu 
er í og lýst er í skýrslu starfshóps um eflingu nautakjötsframleiðslu á Islandi.



Fagráðið telur að innflutningur erfðaefnis sé forsenda þess að hægt sé að halda uppi 
sjálfbæru ræktunarstarfi í holdanautastofninum þannig að möguleiki sé á að auka magn, gæði 
og hagkvæmni íslenskrar nautakjötsframleiðslu og leggur því áherslu á að 
holdanautastofninn í landinu verði kynbættur með innflutningi erfðaefnis svo fljótt sem kostur 
er. Fagráð leggur jafaframt áherslu á að sú leið sem verði valin til að flytja inn erfðaefni 
raski ekki dýraheilbrigði í landinu.“

Yfirburðir Angus 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 a f íslenskum stofni, 
hálfblendingar a f Angus stofni og hálfblendingar a f Limousin stofni. Blendingarnir voru 
undan nautum sem voru afrakstur fósturvísaflutninga til Islands frá  Danmörku árið 1994, á 
vegum Nautastöðvar Landssambands kúabænda.

Þessi samanburður leiddi 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 ogþeir skiluðu tæplega þrefalt meiri 
framlegð en íslensku gripirnir (Þóroddur Sveinsson og Laufey Bjarnadóttir, 2000. 
Samanburður á alíslenskum, Angus^íslenskum ogLimósín^íslenskum nautgripum. I - Át, 
vöxtur og fóðurnýting. I: Ráðunautafundur 2000, 179-195).

Ástæða er til að ætla að munurinn hefði verið enn meiri e f hreinræktaðir Angus gripir hefðu 
verið bornir saman við gripi a f íslenskum stofni. Þá má einnig gera ráð fyrir að umtalsverðar 
erfðaframfarir hafi orðið hjá Angus gripum í framangreindum eiginleikum; fóðurnýtingu, 
vaxtargetu og holdfyllingu, á þeim 20 árum sem liðin eru frá  því að stofninn var fluttur 
hingað til lands.

Samkvæmt upplýsingum frá  TYR, ræktunarfélagi norskra holdanautabænda, er í 
ræktunarstarfi Angus gripa í Noregi lögð áhersla á góða fóðurnýtingu, léttan burð og 
mjólkurlagni kúnna, mikla holdfyllingu og meyrni kjötsins. Allt þetta stuðlar að meiri 
hagkvæmni, bættum vörugæðum og aukinni dýravelferð.

I  skýrslu starfshóps um eflingu nautakjötsframleiðslunnar sem skilað var til ráðherra 3. jú lí 
2013 segir m.a.: „Allar þær leiðir sem hingað til hafa verið leyfðar við innflutning erfðaefnis 
í nautgriparækt hafa íför með sér mikinn kostnað sem greinin getur ekki borið ein ogþvíþarf 
að koma til samfélagslegur stuðningur. Það er því nauðsynlegt að fá  úr því skorið hvort leyfi 
fengistfyrir því að flytja inn sæði úr reyndum nautum sem hentuðu við íslenskar aðstæður 
beint á bú bænda. Þessi aðferð er skilvirk og ódýr í framkvæmd, tekur stuttan tíma að koma a f 
stað eftir að tilskilin leyfi fengjust, hún þyrfti ekki samfélagslegan stuðning og yrði 
framkvæmd á ábyrgð framleiðenda sjálfra.“

Að mati fagráðs er beinn sæðisinnflutningur hvað skilvirkasta leiðin að því markmiði að 
íslenskir nautakjötsframleiðendur verði þátttakendur í sjálfbæru ræktunarstarfi og hafi 
aðgang að reyndum og afkvæmaprófuðum nautum til kynbóta. Því mælir fagráð í 
nautgriparækt með því að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra heimili framangreindan 
innflutning á holdanautasæði frá  Noregi, að því gefnu að gerðar verði viðeigandi ráðstafanir 
sem lágmarka sjúkdómahættu nautgripa á Islandi. Iþv í  sambandi má nefna að fagráði hefur 
borist ályktun frá  Búnaðarsambandi Suðurlands þar sem fram kemur að tilraunabúið á Stóra 
Ármóti er til reiðu sem sóttvarnarbú við innflutning á erfðaefni nautgripa verði eftir því 
leitað.“



Ákveði stjórnvöld að fara aðra leið en lagt er til í umsögn LK eru forsendur 
frumvarpsins í núverandi mynd brostnar. Þá þarf að fara mun seinfarnari leið og 
kostnaðarsamari og hefur greinin sjálf ekkert bolmagn til að standa undir þeim kostnaði. Auk 
þess mun greinin þá áfram verða eftirbátur nágrannalandanna með erfðaefni fyrir 
holdanautastofnana og samkeppnishæfni greinarinnar við það nautakjöt sem flutt er inn 
verður áfram mjög slæm.

Við teljum að það beri að líta til reynslu af innflutningi á nautgripum og hvernig til hefur 
tekist þegar grípa hefur þurft til ráðstafana vegna smitvarna þar sem sjúkdómar hafa komið 
upp. Þar er reynslan allt önnur en í sauðfjárræktinni.

Að lokum viljum við biðjast velvirðingar á því hversu seint umsögn okkar berst 
atvinnuveganefnd.

Undirritaðir stjórnarmenn í stjórn Bændasamtaka Íslands áskilja sér rétt til að koma með 
frekari athugasemdir á síðari stigum. Við erum jafnframt tilbúin til að koma á fund 
atvinnuveganefndar um efnið verði þess óskað.

Virðingarfyllst,
Guðný Helga Björnsdóttir (sign), 1. varaformaður BÍ og formaður fagráðs í nautgriparækt, 
Vigdís Sveinbjörnsdóttir (sign), stjórnarmaður í BÍ og fulltrúi BÍ í fagráði í nautgriparækt.


