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Umsögn Félags kjúklingabænda við frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum um matvæli og lögum um eftirlit með fóðri, 
áburði og sáðvöru:

Félag kjúklingabænda leggur til að reglur sem í notkun eru hér á landi um vamir gegn 
Kamfylobacter og Salmonellu í framleiðslu alifuglakjöts verði sett inn í lög um innflutning á 
ófrosnu kjöti og öðlist þá lagalegt gildi. Þær komi þá í 4. gr. 1. mg. og gæti hún þá litið út 
eftirfarandi:

Við 4. grein, 1. mg. verði bætt við: að staðfest verði með sýnatöku úr eldi ekki meira en fimm 
dögum fyrir slátrun og að úr slátursýni hafi ekki greinst Kamfylobacter í fuglinum. Hafi eldis sýni 
reynst jákvætt verði innflutningur óheimill. Komi jákvætt slátursýni úr sömu sendingu eða hóp og 
varan komin til landsins skal ekki dreifa henni á markað óffosinni. Til samræmis við íslenskar 
reglur.

Vamir gegn salmonellu séu einnig þau sömu og við ffamleiðslu á alifuglum hérlendis. Að sýni sé 
tekið úr eldishópi á eldistíma og séu ekki eldri en 21. daga við slátrun. Séu þau jákvæð skuli varan 
ekki koma til landsins. Gildir þetta um allar tegundir Salmonellu. Sýni skal tekið úr sama hópi við 
slátrun og ef salmonella greinist skal innkalla vöruna sé hún komin til landsins og í dreifingu.

Gera þarf kröfu um að algjör rekjanleiki verði til staðar, sbr. reglur í alifuglaeldi hérlendis. Hver 
eldishópur haldi rekjanleika ffá eldishúsi á markað hvort sem kjöt er innlent eða innflutt.

Nauðsynlegt er að að tryggt verði fjármagn til skyndiskoðana, sýnatöku og rannsókna sbr. 5 gr. 
ffumvarpsins. Sú tala sem nefnd hefur verið í kynningu Atvinnuvegaráðuneytisins, 15 mkr. er með 
öllu ófullnægjandi. Gera má ráð fyrir að heildarkostnaður ffamleiðenda alifuglakjöts á íslandi 
nemi a.m.k. 50 mkr. á ári. Þá er ótalinn kostnaður annara matvælaframleiðenda, en svo er að skilja 
á greinargerð með frumvarpinu að fjárveiting til MAST sé vegna sýnatöku, kjötafurða, grænmetis, 
gæludýra, sauðfé og hrossa.

Á undanfomum árum hafa íslenskir alifuglakjötsframleiðendur lagt gríðarlega fjármuni í 
fyrirbyggjandi aðgerðir gegn salmonellu og kampýlobakter sýkingum í alifuglakjöti. Gömul og úr 
sér gengin eldishús hafa verið tekin úr notkun, ný hús tekin í notkun og eldri hús endumýjuð frá 
grunni til að bæta aðbúnað fugla og fyrirbyggja smit. Gera má ráð fyrir að kostnaður greinarinnar . 
undanfarinn áratug nemi varlega áætlað um 2 milljörðum króna. Er þá ótalinn kostnaður við 
förgun fugla og aðrar aðgerðir þegar upp hafa komið sýkingar í eldishópum og óheimilt er að dreifa 
afurðum á markað. Þannig hefur kostnaður innlendra framleiðenda verið langt umfram það sem



þekkist í búgreininni erlendis og mikilvægt að tryggja jafiiræði til hins ítrasta. í greinargerð með 
frumvarpinu kemur einnig fram að gert sé ráð íyrir tekjutapi innlendra framleiðenda vegna þeirra 
breytinga sem frumvarpið heíur í for með sér.

Hvorutveggja kostnaður til að fyrirbyggja sýkingar og tekjutap skerðir samkeppnishæfiii verulega. 
Því er mikilvægt að samhliða gildistöku laganna verði tollvemd áfram tryggð og Qárhæð tolla í 
krónum á kíló verði uppfærð með tilliti til verðlagsbreytinga en krónutalan hefur verið óbreytt 
a.m.k. frá árinu 2007. í slíkri uppfærslu fælist stærsta mögulega mótvægisaðgerð til að tryggja eftir 
gildistöku laganna áframhaldandi rekstrarskilyrði íslenskrar alifuglaframleiðslu.

ítrekuð er ábending sem kemur fram í athugasemdum Félags kjúklingabænda um frumvarpið til 
Atvinnuvegaráðuneytisins, dags. 5. mars sl. um að komi upp sjúkdómar í alifuglum muni það falla 
undir lög um dýrasjúkdóma nr. 25/1993 gr. 20.
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