
Góðan dag
Eftirfarandi er umsögn sveitarstjórnar Bláskógabyggðar frá 17. apríl sl um frumvarp til laga um 
dýrasjúkdóma o.fl. 766. mál:

Frumvarp til laga um dýrasjúkdóma o.fl. (innflutningur búfjárafurða), 766. mál. - 1904030

Beiðni atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 4. apríl 2019, um umsögn um frumvarp til laga um 
dýrasjúkdóma o.fl. (innflutningur búfjárafurða), 766. mál.
Umsagnarfrestur er til 30. apríl nk.

Sveitarstjórn vísar til umsagnar sinnar um drög að frumvarpi þvísem  nú er til umsagnar, sem veitt 
var á 227. fundi sveitarsjtórnar hinn 7. mars 2019, sem er eftirfarandi:
„Sveitarstjóm Bláskógabyggðar leggur áherslu á að gætt verði að matvælaöryggi og lýðheilsu og 
hvetur til þess að farið  verði íþ á  vegferð að láta reyna á endurskoðun þeirra ákvæða innan EES 
samningsins sem fjalla um innflutning á ófrystu kjöti. Ísland hefur ótvíræða sérstöðu sem eyja þar 
sem lítil notkun er á sýklalyfjum við eldi sláturgripa og í  landbúnaði almennt. Sveitarstjórn 
Bláskógabyggðar leggst gegn breytingum á reglum um innflutning og telur að hafa beri í  forgangi 
að standa vörð um þá sérstöðu íslensks landbúnaðar sem fólgin er í  lítilli lyfjanotkun. Það sé gert 
með því að farið sé að ráðleggingum lækna og annarra sérfræðinga sem lagst hafa gegn 
breytingum á reglum um innflutning, enda er útilokað að snúa til baka, verði reyndin sú að 
sýkingum af völdum fjölónæmra baktería fjölgi íframtíðinni. Þá er aukinn innflutningur matvæla 
sem hægt er að framleiða innanlands úr takti við þá áherslu sem lögð er á aukna sjálfbærni á 
heimsvísu íanda Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna."

Þá vill sveitarstjórn einnig benda á að markmiðið með því að geyma hrátt kjöt ífrysti í  einn mánuð 
fyrir tollafgreiðslu var að gefa eftirlitsaðilum tækifæri til þess að kanna hvort alvarlegir 
dýrasjúkdómar hafi komið upp í  útflutningslandinu á því tímabili sem viðkomandi dýrum sem 
afurðirnar eru a f var slátrað. Mögulegt væri þannig að kanna líkindi þess að með kjötinu gætu hafa 
borist sjúkdómsvaldar sem gætu valdið dýrasjúkdómum á Íslandi og ef það væri raunin að hafna 
innflutningi. Í frumvapinu er gert ráð fyrir auknum heimildum eftirlitsaðila t.d. til skyndiskoðana og 
sýnatöku til rannsóknar á innfluttum sjávarafurðum og kjöti. Þær heimildir eru góðra gjalda verðar 
og fela í  sér viðleitni til að koma í  veg fyrir að dýrasjúkdómar berist til landsins, en vandséð er að 
þær veiti viðlíka vernd og ákvæði eldri laga.

Kveðja,
Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri


