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Innflutningur á holdanautasæði frá Noregi til notkunar í holdanaut á Íslandi, Mál nr 643. Önnur 
umsögn ítarlegri en fyrr.

Til atvinnuveganefndar Alþingis.

Fundur með atvinnuveganefnd:
Fyrir fáum dögum var undirritaður á fundi nefndarinnar ásamt Laufeyju Bjarnadóttur, kúabónda á 
Snæfellsnesi, Katrínu Andrésdóttur fyrr héraðsdýralækni á Suðurlandi og dr. Ólafi R. Dýrmundssyni 
búfjárfræðingi og fyrr ráðunaut Bændasamtaka Íslands vegna ofangreinds máls og varaði eins og þau 
eindregið við því að flýta sér um of við að leyfa innflutning á sæði úr norskum holdanautum til Íslands 
með svo ábyrgðarlausum hætti sem að er stefnt. Ég tók fram að sjálfur væri ég eindregið á móti 
innflutningi að svo lítið athuguðu máli og taldi hann stefna í hættu miklu meiri hagsmunum en þeim 
sem eftir er sótt.
Því miður er svo að sjá nú sem reynt verði að troða þessu máli áfram með góðu og illu af 
áhugamönnum um nýtt kúakyn. Í guðanna bænum góðir nefndarmenn farið varlega og sjáið við 
þessari áhættu.
Innflutningur á nýju kúakyni þarfnast miklu ítarlegri athugunar og rökstuðnings, áður en ákvörðun er 
tekin.
Innflutning ætti skilyrðislaust að bera undir alla kúabændur á Íslandi og almenning í landinu, ekki bara 
holdanautabændur og alls ekki láta afdrif þessa frumvarps ráðast af vilja og þrýstingi meiri hluta 
stjórnar Landsambands kúabænda og afgreiðslu Bændasamtaka Íslands eingöngu. Halda þarf málþing 
í Bændahöllinni og ræða ítarlega áhættuna á smitsjúkdómum þekktum og óþekktum og aðrar 
afleiðingar, meta vel allar hliðar málsins, áður en ákvörðun er tekin. Þetta innflutningsmál getur orðið 
afdrifaríkt fyrir landið og landsmenn alla, ef að því er hrapað í flaustri og fyrirhyggjuleysi eins og gera 
átti, þegar síðast var stefnt að innflutningi á erfðaefni nautgripa, en því var þá afstýrt vegna þess að 
vilji almennings og allra kúabænda kom fram og tekið var tillit til hans.
Ég endurtek þá skoðun mína sem eg setti fram í greinargerð minni og á fundinum og hef áður gert, að 
innflutningur af þessu tagi er ekki síður illt fordæmi vegna þess, sem á eftir kemur og er 
óhjákvæmilegt, ef byrjað er. Það er endurtekinn innflutningur á komandi árum með margföldun á 
smithættu, ekki bara fyrir holdanautastofninn, heldur einnig fyrir mjólkurkúakynið, þar sem 
holdanaut og mjólkurkýr eru mjög víða í nábýli.

Nýr smitsjúkdómur, sem berst í holdanaut við slíkan innflutning verður fljótlega kominn í 
mjólkurkúakynið. Það hlýtur að snerta allan almenning vegna áhrifa, sem það getur haft fyrir 
eiginleika mjólkurinnar úr íslenska kúakyninu, sem eru einstakir og skipta máli í sambandi við áhættu 
á sykursýki í börnum og ungmennum og jafnvel fyrir ostagerð. Hér ættu menn að kynna sér 
greinargerð Stefáns aðalsteinssonar búfjárfræðings frá fyrra stríði um innflutning á nýju kúakyni. Það 
er óhugsandi, að sama varúð verði sýnd hverju sinni, eftir að innflutningur af þessu tagi hefst.
Þessum innflutningsóskum er stefnt gegn íslensku mjólkurkúnni henni Búkollu. Það hafa sumir 
kúabændurnir látið í ljós beint og óbeint. Á þessu þurfa menn að átta sig. Það er stefnt að því að 
skipta um mjólkurkúakyn.

Kúariða er nýfundin í Noregi í fyrsta sinn Ég vil vekja athygli nefndarinnar á því, að stutt er síðan 
kúariða fannst í kú af holdanautastofni í Noregi í fyrsta sinn. Það var talin vera sú gerð, sem er minna 
smitandi en sú sem er lífshættuleg fyrir fólk, einkum ungmenni. Svo mikið er þó víst, að smitefni er til 
staðar í riðusjúklingum af hvaða afbrigði sem er bæði í sauðfé og nautgripum.
Hingað til höfum við verið laus við kúariðu á Íslandi.
Það má þakka öflugum vörnum og því að enginn afsláttur var gefinn á öryggiskröfum, eins og nú er 
verið að fitja upp á illu heilli. Það er aldeilis ótrúlegt, hvað ungir menn eru fáfróðirc og 
skeytingarlausir margir og gamlir fljótir að gleyma. Við þekkjum, hve erfitt eð að losna við sauðfjáriðu,



ef hún nær að festa rætur og dýrt hefur það verið fyrir landið. Sama gildir um kúariðuna, þar sem hún 
hefur náð að festa rætur erlendis. En þótt aðgerðirnar hafi verið áhrifaríkar gegn sauðfjárriðunni, er 
hætta á ferðum vegna þess að illu heilli hefur verið slakað of fljótt á vörnum, lagðar niður varnarlínur, 
ábyrgðarlausir flutningar leyfðir á gripum og smitmenguðu efni. Við vitum of lítið um kúariðuna enn 
til að segja með vissu, hver áhættan er. Ágiskanir eru uppi um upphaf og þýðingu þessa smitefnis. Við 
þurfum að kanna betur eðli þessa hættulega sjúkdóms áður en lengra er haldið úr því að við erum 
svo lánssöm að hafa sloppið við að fá hann í kýrnar okkar. Er virkilega þörf á að gefa eftir og slaka á 
vörnum. Fjöldi annarra og nýrra smitsjúkdóma, sem ekki eru hér þekkjast erlendis og gætu borist til 
landsins, ef svo er farið fram, sem að er stefnt. Ekki má heldur gleyma því að margir smitsjúkdómar 
eru óþekktir í heiminum og óskilgreind hættan af þeim, rétt eins og kúariðan var áður og nýjir spretta 
upp í miklum fjölda og þrengslum. Þá gætum við dregið til okkar með ógætiegu framferði.

Hver er ávinningurinn? Þarf ekki að áætla hann og setja fram til samanbvurðar aðrar lausnir? Hvers 
virði er fyllsta vörn gegn áhættu? Ég hvet ykkur til að standa í fætur, þótt það geti verið óvinsælt fyrir 
einhverja. Lifið heil og stöndum saman um að verja landið gegn smitsjúkdómum.
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