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Efni: Athugasemdir Landssambands kúabænda vegna umsagnar meirihluta stjórnar 
Bændasamtaka Íslands um frumvarp til breytinga á lögum um innflutning dýra, 643. 
mál

Vísað er til umsagnar meirihluta stjórnar Bændasamtaka Íslands, dags. 17. maí 2015 sem birt 
var á vef Alþingis mánudaginn 18. maí sl.

Landssamband kúabænda þakkar atvinnuveganefnd fyrir það tækifæri að fá að bregðast við 
umsögn meirihluta stjórnar Bændasamtaka Íslands sem birt var 18. maí, fimm dögum eftir að 
frestur til að skila inn umsögnum rann út.

Í umsögn meirihluta stjórnar BÍ eru nokkur atriði sem að mati LK standast ekki skoðun og 
skal farið yfir þau í stuttu máli.

Í fyrsta lagi segir í umsögninni að „Nauðsynlegt er þó að undirstrika að ástand mála 
varðandi framboð a f innlendu nautakjöti getur ekki skrifast eingöngu á erfðaefnið, en margoft 
hefur verið bent á það í þessari grein sem og svo mörgum öðrum að rekstrarumhverfið 
almennt hefur verið þannig að hvati til framleiðslu hefur verið takmarkaður. Það er einkum 
átt við að tollvernd hefur á undanförnum árum rýrnað verulega að verðgildi. Það hefur grafið 
verulega rekstrargrundvelli innlendrar nautakjötsframleiðslu um margra ára skeið“. 
Undanfarin ár hafa stjórnvöld svarað ört vaxandi neyslu nautgripakjöts hér á landi með útgáfu 
opinna tollkvóta, á mun lægri tollum en sagt er til um í milliríkjasamningum. Þrátt fyrir það 
hefur ásetningur á kálfum til kjötframleiðslu farið vaxandi undanfarin 3 ár og má ætla að árið 
2014 hafi yfir 80% af lifandi fæddum nautkálfum verið settir á og hefur það hlutfall líklega 
aldrei verið hærra. Samdráttur hefur hins vegar verið á framleiðslu kýrkjöts, vegna þeirrar 
stöðu sem uppi er á mjólkurmarkaði og hefur henni verið mætt með innflutningi á hakkefni, 
sem er raunar lang stærstur hluti innflutts nautgripakjöts. Verðlagning á nautgripakjöti til 
bænda er frjáls og samkvæmt athugunum Landssambands kúabænda hefur verð á algengasta 
flokki ungnautakjöts hækkað talsvert umfram almennt verðlag frá 2011. Þær takmörkuðu 
mælingar sem gerðar hafa verið á afkomu nautakjötsframleiðenda benda til að hún sé afar 
misjöfn, en þó ekki verri en svo að framleiðendur sjá ástæðu til að stunda hana í vaxandi 
mæli. Innflutningur er þó áfram mjög mikill og voru flutt inn 90 tonn af kjöti í mars 2015. Að 
lokum má bæta við að nokkur hluti holdanautabænda selur framleiðslu sína beint frá býli, sem 
gefur möguleika á betri afkomu af framleiðslunni og meiri virðisauka heima á búunum. 
Eftirspurn eftir slíkum vörum er mun meiri en framboðið. Við blasir að nýtt erfðaefni og 
öflugri gripir myndu hafa mikil og jákvæð áhrif á þá stöðu.

Í öðru lagi segir meirihluti stjórnar BÍ í áliti sínu að „Iþeirri tillögu [Tillögu formanns LK að 
meðferð á innfluttu sæði og útbúnaði einangrunarstöðva] er því nokkuð opið hvert má flytja
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og nota hið innflutta sæði og geta það í sjálfu sér orðið allmörg bú. Landssamband kúabænda 
mótmælir þeim málatilbúnaði að tillaga formanns LK varðandi sóttvarnir sé „nokkuð opin“. 
Tillagan gerir ráð fyrir að innflutt sæði og þau bú sem það nota, skuli uppfylla 
sóttvarnarkröfur sem eru langt umfram það sem bú þurfa almennt að uppfylla hér á landi. Þá 
skal ítrekuð sú afstaða LK, að því fleiri bú sem uppfylla ríkar kröfur um sóttvarnir, þeim mun 
betri yrðu almennir búhættir hér á landi.

Í þriðja lagi er fullyrt í umsögn meirihluta stjómar BÍ að svínarækt fari „nánast eingöngu fram  
á búum sem eru vel einangruð, gripir fara ekki út og heimsóknir á býlin eru mjög 
takmarkaðar“. Samkvæmt reglugerð nr. 1276/2014 er svínahald með tveimur fullorðnum 
svínum eða færri, eða svínahald með 20 grísum eða færri, hvorki tilkynningar eða 
úttektarskylt. Líkur standa til að fjöldi aðila sem stunda svínahald í afþreyingarskyni sé á 
annað hundrað hér á landi, við fjölbreyttar aðstæður. Einnig má benda á viðtal við formann 
Svínaræktarfélags Íslands um vistvænt eldi á grísum, sem birtist í Bændablaðinu 23. ágúst 
2012, þar sem hann segir m.a. „A endanum voru þetta þrír bæir sem tóku þátt í þessu með 
okkur; Grænahlíð og Hólsgerði í Eyjafirði og svo Bjarteyjarsandur í Hvalfirði. Grísirnir hafa 
haft aðstöðu til að vera bæði úti og inni -  og það var gaman að sjá í Eyjafirði, þar sem þeir 
gengu með hrossum og kindum, að þar voru þau farin að venjast nærveru grísanna. Það er 
enda svona dýrum eðlislægt að njóta nærveru við önnur dýr og grísir hafa raunar mjög mikla 
aðlögunarhæfni“. Einnig má benda á að takmarkanir á heimsóknum á svínabú eru einnig, og 
ekki síður, til að draga úr líkum á að ýmis konar smit berist inn á þau úr umhverfinu.

Í fjórða lagi liggur fyrir að sú leið sem meirihluti stjórnar Bændasamtaka Íslands leggur til að 
farin verði við innflutning á erfðaefni holdanauta kostar stórfé. Hefur talan 120-140 milljónir 
króna verið nefnd í því samhengi. Landssamband kúabænda gerir alvarlegar athugasemdir við 
að hvergi er að finna tillögur í umsögninni um hvernig eigi að fjármagna þá leið sem 
meirihluti stjórnar BÍ styður. Að mati LK er slíkt afar óábyrg afstaða frá hendi heildarsamtaka 
bænda.

Virðingarfyllst,

Baldur Helgi Benjamínsson 
Framkvœmdcistjóri Lanclssambands kúabœnda


