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Vegna 154. máls um verndun afurðaheita 
EFTIRFARANDI VEGNA NEYSLUEGGJA:

Lífræn framleiðsla er nokkuð skýrt skilgreind þannig að ekki þarf að fara fleiri orðum um 
hana sérstaklega.
Erlendis er að vísu farið að setja spurningarmerki við þá staðreynd að fuglar sem fá að ganga 
úti eru óvarðir fyrir utanaðkomandi smiti, og þá er skautað framhjá ströngum 
umgengnisreglum, sem gilda um fuglahald innandyra.
T.d. má nefna að í reglugerð um velferð og aðbúnað fugla skuli hús vera nagdýraheld.
Erfitt er að sjá hvernig það getur verið þar sem hús eru opin fyrir umferð fugla inn og út.
Því væri ef til vil rétt að taka fram í reglugerð að nagdýrabann væri á undanþágu þar sem um 
væri að ræða útiveru fugla.

Útivistvæn framleiðsla (free range) mætti sú aðstaða heita þar sem fuglar hafa aðgengi að 
útiveru en eru ekki á "lífrænu" fóðri.

Vistvæn framleiðsla væri þá sú aðstaða þar sem fuglar hafa allt húsið til nota og að auki prik 
og pallasamstæður. (Lausaganga) Þessi háttur er nú þegar fyrir hendi í nokkrum mæli, og 
verður líklega algengasti framleiðsluaðbúnaður varpfugla hér.
Það er rétt að ítreka að merkið "vistvæn framleiðsla" hefur hingað til verið nánast 
munaðarlaust. Menn hafa talið réttmætt að taka það til notkunar ef fuglum er hleypt úr búrum. 
En er það svo? Það þarf að tryggja að loftskipti að loftskipti í húsum séu í lagi. Og erlendis er 
óheimilt að kalla það vistvæna framleiðslu þar sem drit fuglanna er ekki fjarlægt a.m.k. 
vikulega. Að safna driti fugla í varphúsum allan varptímann er ávísun á viðbjóðslegt óloft í 
húsunum og mætti líkja því við að sturta ekki niður úr salerni í ár eða svo.
E f framleiðsla úr lausagöngufuglum innandyra fá ekki að kallast vistvæn væri erfitt að meina 
slíkri framleiðslu að kalla sig "heimavistvæna"
Að teknu tilliti til veðurfars á Íslandi, hljóta margir að hallast að þeirri skoðun að líklega sé 
líðan fugla best borgið í skjóli góðra húsa.

Vonandi tekst vel að semja þessa reglugerð hafandi við það sem mest af heilbrigðri skynsemi. 
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