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EFNI:
Umsögn Félags eggjabænda við frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 25/1993 um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 22/1994 
um eftirlit á fóðri, áburði og sáðvöru:

Ljóst er að hætta er á margvíslegum óafturkræfum afleiðingum sem frumvarp þetta mun hafa 
á íslenska eggjaframleiðslu og landbúnað í heild sinni verði það að lögum. Eggjabændur taka 
undir þau sjónarmið er lúta að því að verja lýðheilsu almennings sem og hættuna á að nýir 
búfjársjúkdómar berist til landsins.

Heilnæmi íslenskra eggjaafurða er eins og best verður á kosið og sýklalyfjanotkun nær óþekkt 
svo áratugum skiptir. Sjúkdómastaða er sömuleiðis með eindæmum góð enda innflutningur á 
erfðaefni háður mjög svo ströngum skilyrðum. Þetta hvort tveggja er mjög öfundsverð staða 
sem vandfundin er á meginlandi Evrópu.

Einnig er vert að benda á þá staðreynd að matvælahneyksli hafa átt sér stað í Evrópu s.s. 
Fipronil skordýraeitrunina árið 2017 í eggjum sem sýnir það og sannar að umræða um 
matvælaöryggi getur ekki flokkast undir áróður eins og hagsmunaaðilar og pólitískir 
meðreiðarsveinar þeirra tala um heldur er þetta bláköld staðreynd.

Eggjabændur telja mjög mikilvægt að afurðir sem hingað kunni að berast uppfylli þær kröfur 
sem íslensk stjórnvöld og neytendur setja íslenskri framleiðslu í hvívetna. Það á við um 
sýklalyfjanotkun, heilbrigðis búfjár, notkun eiturefna sem og aðbúnaði hænsnfugla og kröfur 
um dýravelferð. Það er skýlaus krafa að framleiðendur séu jafnsettir hvað þetta varðar enda 
skilyrði sem þegar eru uppfyllt í framleiðslu eggja hérlendis.

Eftirfarandi athugasemdir eru sömuleiðis gerðar við frumvarpið:

1. Tímarammi er ansi knappur og ástæða til að hafa áhyggjur af frumvarpið fái ekki eins 
mikla umfjöllun eins og þyrfti þar sem málið er stórt og snertir marga þætti eins og 
fram hefur komið. Lagt er til að frestur til gildistöku sé lengdur.

2. Leggja þarf línur um eftirlit og viðbótarvarnir sem og kröfur um að 
framleiðsluaðferðir séu ekki lakari en gengur og gerist hérlendis. Hvernig verður 
sýnatökum og eftirliti háttað og hver mun bera kostnað af slíku? Eggjabændur telja 
eðlilegt að innflytjendur beri þann kostnað með sama hætti og innlendir framleiðendur 
gera varðandi sínar framleiðsluvörur. Þær 15 milljónir sem í frumvarpinu er ætlað til 
eftirlits og sýnatöku á innfluttum eggjum og kjötvörum þyrftu að vera a.m.k. 150 
milljónir svo jafnræðis sé gætt.
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3. Aðgerðaráætlun vantar varðandi mögulegt smit eða smitáhættu í búfjárstofna með 
innflutningi á hráum eggjum. Hafa ber í huga að bændur, starfsmenn þeirra, 
iðnaðarmenn og þjónustuaðilar eru allir neytendur og kunni mögulega að bera smitefni 
inn á bú hérlendis. Eggjabændur leggja til að gert verði áhættumat á hvaða sjúkdómar 
geti mögulega borist hingað með hráum eggjum og hvað skuli til bragðs taka komi til 
smits í bústofna hérlendis.

4. Merkingar eggja og eftirlit bæði í smásölu og heildsölu. Mikilvægt er að upplýsingar 
og merkingar til handa kaupendum séu skýrari en gengur og gerist t.a.m. í grænmeti 
og kjöti þar sem uppruni er oft á tíðum óljós og illa greinanlegur. Eggjabændur leggja 
til að þeirri vinnu verði flýtt og lokið áður en frumvarpið verður að lögum.

5. Eggjabændur telja mikilvægt að endurskoðun á tollskrá fari fram og frumvarpið verði 
ekki að lögum fyrr en sú skoðun og leiðrétting hafi farið fram. Ljóst er að núverandi 
tollskrá er löngu úrelt.

6. Síðast og ekki síst fari fram úttekt á stöðu íslenskra bænda í samanburði við lönd ESB 
m.t.t. samkeppnisstöðu, styrkja, framleiðsluaðferða osfrv. Skoðað sér sérstaklega 
hvernig megi jafna stöðu framleiðenda hérlendis og að skoðað sé hvort það komi til 
álita hjá stjórnvöldum að koma til móts við bændur ef sú staða kemur upp að menn 
sjái fram á hrun í greininni. Mikilvægt er að þetta liggi fyrir áður en frumvarpið verður 
að lögum.

Virðingarfyllst,

F.h. Félags eggjabænda
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