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Mjólkurkúastofninn á Íslandi hentar illa til kjötframleiðslu m.a. vegna lítils vaxtahraða gripa. Til að ná 
árangri í nautakjötsframleiðslu þarf sérstök nautakyn sem vaxa hratt. Erfðaefni sem til er í landinu til 
að rækta holdanaut er gamalt og af fáum gripum, flestum náskyldum. Ekki er hægt að ná árangri í 
ræktun með þessu erfðaefni. Skyldleikaræktun er óumflýjanleg. Holdanautskýr halda ekki sæðingu og 
ekkert eiginlegt ræktunarstarf fer fram á Íslandi í dag með því erfðaefni sem til er.

Til að hægt sé að lyfta nautakjötsframleiðslu á hærra stig og gera úr henni alvöru búgrein er 
nauðsynlegt að fá inn til landsins nýtt erfðaefni. Undirritaður er, ásamt fleiri ábúendum í Meðallandi, 
Skaftárhreppi, með áætlanir um að hefja myndarlega framleiðslu á nautakjöti. Undirritaður hefur 
einnig heyrt í bændum á fleiri stöðum á landinu, sem eru tilbúnir í að fara í aukna 
nautakjötsframleiðslu, ef fyrirliggjandi frumvarp verður samþykkt.

Einu mótbárur sem heyrast varðandi innflutning á erfðaefni, víkja að sjúkdómavörnum. Staðfest 
hefur verið að viðkomandi erfðaefni, sem ætlunin er að heimila innflutning á, er laust við þá 
sjúkdóma sem við viljum alls ekki flytja til landsins. Einhverjir benda þá á að loft sem umlykur 
erfðaefnið geti innihaldið veirur sem eru óæskilegar. Í fyrsta lagi þá er rætt um að flytja inn sæði sem 
hefur verið frosið í tvo mánuði og í öðru lagi þá er sífellt að berast til landsins andrúmsloft úr sveitum 
Evrópu. Undirritaður hefur á undanförnum árum heimsótt fjölmörg býli í Norður-Evrópu og örugglega 
flutt inn sveitaloft. Flutt er til landsins stórum stíl korn og annað fóður sem er búið til í sveitum 
erlendis. Notuð landbúnaðartæki er verið að flytja inn og svo mætti lengi telja. Að einhver fræðilegur 
möguleiki sé til staðar til sjúkdómar komi til landsins með nýju erfðaefni þrátt fyrir að sýnt er fram á 
að slíkur möguleiki er afar langsóttur, má alls ekki leiða til þess að þetta frumvarp nái ekki fram að 
ganga.

Sífellt er rætt um að minnka stuðning við landbúnaðinn og margir telja tímaspursmál hvenær slík 
skref verða tekin. Við bændur förum þá fram á að fá að keppa á jafnréttisgrundvelli. Ég fylgist með 
kálfaeldistilraun sem nú fer fram á Möðruvöllum. Þar eru íslenskir nautkálfar í sterku eldi að ná að 
vaxta um 1,3 kg á dag. Í apríl var ég á búi í Danmörku þar sem gripir í sterku eldi voru að vaxa um 2 
kg/dag.

Með samþykkt þessa frumvarps verður stigið skref til að gera nautakjötsframleiðslu að alvöru búgrein 
á Íslandi, ekki svona hliðargrein eins og hún er í dag. Ég skora á allan þingheim til að samþykkja 
frumvarpið.
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