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Umsögn um breytingar á lögum um dýralækna

Nokkur orð um undirritaður:

Ég heitir Jarle Reiersen, er norskur og er menntaður dýralæknir. Frá um mitt ár 1993 hef ég starfað 
sem dýralæknir hér á Íslandi, frá 1993-2006 sem dýralæknir alifuglasjúkdóma hjá Embætti 
yfirdýralæknis/Landbúnaðarstofnun (fyrirrennari að Matvælastofnun), síðan frá 2007 til 2013 sem 
framleiðslustjóri/dýralæknir hjá Reykjagarði hf og frá síðla árs 2013 sem dýralæknir hjá 
Mjólkursamsölunni/Auðhumlu. Samhlíða starfinu sem dýralæknir alifuglasjúkdóma vann ég einnig 
sem landsráðunautur í alifuglarækt hjá Bændasamtökum Íslands. Íslenskt lækningaleyfi hef ég frá 
1991, eftir að hafa dvalið hér í rúman mánuð á námskeiðum í lög og reglur ásamt því að fara í 
hæfnispróf. Í starfi mínu hef ég ávallt þurft að hafa mikil samskipti við bændur, bæði í töluðu og 
rituðu máli. Íslenskan hef ég alfarið lært sem fullorðin.

Það er dapurlegt að leggja til að breyta lög um dýralækna hvað varðar kröfur til tungumálakunnáttu 
erlendra dýralækna sem koma hér til að vinna. Hlutfall bænda sem hafa ekkert eða mjög illa tök á 
erlendum tungumálum er frekar hátt. Nógu erfitt reynist að láta sumir skilja „hreina" íslensku til að 
hægt sé að ná fram úrbótum þar sem brýnustu þörf eru á breytingum. Mín reynsla er að það gangi 
lang best að ná breytingum af stað með leikni, ekki með boð og bönnum -  í stuttu máli í gengum góð 
samskipti! Ég hef töluverða reynslu af þessu, get vísað í „byltinguna" sem hefur átt sér stað í 
alifuglaræktinni hérlendis síðan ég kom til starfa. Breytingar til hins betra ættu ávallt að vera 
markmið vinnulag MAST.

Menntun íslenskra dýralækna fer í dag fram erlendis. Margir nýútskrifaðir íslenskir dýralæknar vilja 
gjarnan komast heim eftir menntun, en koma ekki. Af hverju? Jú að mínu mati vegna starfskjara -  
laun sem eru í boði eru einfaldlega of lág, einkum hjá opinberum dýralækna. Því kýs flestir að vinna 
erlendis á betri kjörum og betri aðstæður. Ég þekki fleiri íslenskir sem hafa komið heim, en þurft að 
snúa erlendis á nýjan leik. Hvað er gert í heilbrigðisgeiranum þar sem er skortur á heimilislæknum? Jú 
læknum er einfaldlega boðið betri kjörum! Þannig væri hægt að leysa þörf dýralækna hjá MAST -  
einfaldlega bjóða betur!

Undanfarið hef ég kannað kjör sem er í boði hjá MAST sem eftirlitsdýralæknir/héraðsdýralæknir. Svör 
sem koma frá MAST er að laun eru 25-40% undir laun sem ég er með i dag. Þá er einfalt að velja hvar 
maður vill vinna, einkum ef maður er nýútskrifaður og kem heim með ákveðinn skuldahali með sér.

Hérlendis eru hlutfall erlendir dýralæknar starfandi í opinberum geiranum frekar hátt, en hlutfallið er 
öfugt hjá sjálfstætt starfandi dýralækna. Það má gjarna lýsa staðan hjá nýútskrifaðan íslenskur 
dýralækni að hún (sjaldnast hann) fái vinnu í opinberan geirann til þess að komast heim frá 
útlöndum, en fer eitthvað annað eins fljótt og tækifæri býðst.

Mikil völd og ábyrgð fylgir því að vinna sem opinber dýralæknir. Stundum er spurning um hvort loka 
eigi á lífsviðveru fjölskýldna eða ekki. Ef tungumálaerfiðleika blandist í máli, er miður. Í mínu daglegu 
starfi um þessar mundir heyri ég allt of oft um misskilning sem upp hafa komið vegna þess að



annaðhvort bóndinn hefur ekki skilið hvað var sagt við viðkomandi eða að eftirlitsaðili hefur ekki 
skilið skýringar bóndans.

Að lokum finnst mér heldur dapurlegt að stolt þjóð eins og Ísland eigi að gefa eftir krafan um 
tungumálakunnátta vegna mannaefriðleika Matvælastofnunnar. Það er eftirgjöf í menningu og 
þjóðarstolt sem ég skil ekkert í. Starfandi erlendir dýralækna hérlendis eins og undirritaðan hafa allir 
gott af því að leggja á sig að læra íslensku og íslenskri menningu til að þjóna íslenskir þegna.
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