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Efni: Umsögn um 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 með 

fóðri, áburði og sáðvöru, mál nr. S-50/2019

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, matvæli og 

eftirliti með fóðri, áburði og sáðvöru var sent til umsagnar að beðni atvinnuveganefndar þann 

4.apríl sl. og var frestur veittur til 30.apríl.

Landssamband kúabænda (LK) hefur farið yfir frumvarpið og hefur eftirfarandi athugasemdir:

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að heimilaður verði innflutningur á ófrosnu hráu kjöti og 

ógerilsneyddum eggjum. Bann við innflutningi ófrysts hrás kjöt er og hefur verið mikilvægur 

liður í sóttvörnum Íslands til verndar bæði heilsu búfjár og lýðheilsu manna. Helstu tveir kostir 

frystiskyldu á hráu kjöti eru þeir að hún annars vegar veitir okkur 30 daga biðtíma sem getur 

veitt okkur ómetanlega vörn gegn því að sjúkdómar eða sýkt kjöt berist til landsins og hins 

vegar að frysting drepur yfir 90% af kampýlóbakter, sem er algengasti valdur matarsýkinga í 

Evrópusambandinu, sem hefur ekki talið það „efnahagslega gerlegt“ að taka á vandanum á 

sama hátt og hér er gert þrátt fyrir að kostnaðurinn fyrir heilbrigðiskerfið og vegna vinnutaps 

innan ESB sé metinn á 2,4 milljarða evra á hverju ári.1 Þá slær það nokkuð skökku við að á 

sama tíma og önnur lönd berjast við að herða eftirlit með ferðamönnum og innflutningi á 

landamærum sínum vegna smitsjúkdóma líkt og t.d. afrískrar svínapestar, sé ekki barist enn 

frekar fyrir því að vernda séríslensk og viðkvæm búfjárkyn.

Mótvægisaðgerðir

Kynntar eru fimmtán mótvægisaðgerðir til að mæta þessum breytingum í frumvarpinu. Ein af 

þeim er viðbótartryggingar vegna salmonellu gagnvart innfluttu alifuglakjöti og eggjum.
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Ráðherra hefur bætt nautakjöti undir þær viðbótartryggingar sem Ísland skuli njóta líkt og aðrar 

Norðurlandaþjóðir hafa þegar fengið og getið er á um í greinargerð frumvarpsins, fagnar LK 

þessu og leggur áherslu á að því verði fylgt eftir að fullu.

Önnur aðgerð sem lög er til er að á fót verði komið sérstökum matvælasjóði, áætlað er 

að það verði gert með sameiningu Framleiðnisjóðs landbúnaðarins og AVS rannsóknasjóðs í 

sjávarútvegi. LK leggst alfarið gegn þessari útfærslu. Skuli stofna matvælasjóð ætti að gera 

það frá grunni en ekki taka inn í það sjóð sem hefur eins fjölbreyttum og sérstæðum verkefnum 

að sinna og Framleiðnisjóður landbúnaðarins, sjóðurinn styður ýmis viðfangsefni önnur en þau 

er lúta beint að matvælaframleiðslu, t.a.m. uppbyggingu ferðaþjónustu í dreifbýli, námsstyrki 

til mastersnema á sviði landbúnaðar, skógræktar- og landgræðsluverkefni og mikilvæg 

framfaraverkefni á ýmsum sviðum landbúnaðar. Framleiðnisjóður hefur þannig mikilvægu 

hlutverki að gegna í byggðalegu samhengi, sérstaklega í tengslum við styrkveitingar til 

nýsköpunarverkefna á vegum bænda og rannsóknarverkefna sem snúa að landbúnaði á hinum 

ýmsu sviðum.

Mótvægisaðgerðir er varða sérstaklega alifuglakjöt eru góðar og gildar, mætti velta fyrir 

sér hver munurinn er gagnvart neytendum ef fyrirtæki flytur inn og selur annarskonar kjöt sem 

ekki er sannað að sé laust við kampýlóbakter eða uppfylli umbeðnar vottanir. Neytendur eiga 

að njóta þess að þurfa ekki að hafa áhyggjur af sýktum eða óheilnæmum matvælum, þeir eiga 

að geta treyst því að fyrirtæki sem flytja inn og vinna matvæli til sölu og almennrar dreifingar 

fari í hvívetna eftir lögum og reglum.

Allar mótvægisaðgerðirnar eru settar fram af góðum hug og mikilvægt er að ráðast í 

þær flestar hvort sem frystiskyldan verður afnumin eður ei. Verði frystiskyldan afnumin þarf 

að vera tryggt að hægt sé að framkvæma þær mótvægisaðgerðir sem hafa verið lagðar fram af 

ráðherra. Verður þó að teljast nokkuð óraunhæft að nauðsynlegri vinnu við innleiðingu þeirra 

og fjármögnun verði lokið fyrir áætlaða gildistöku frumvarpsins, sem er 1. september nk. og 

biður LK þingið um að íhuga hvort ekki sé skynsamlegast að fresta innleiðingu þar til öruggt 

er að fjármagn fylgi þeim mótvægisaðgerðum sem ráðherra hefur lagt fram. Þá verður einnig 

ekki séð að búið sé að tryggja fjármagn í hið aukna matvælaeftirlit sem boðað er á markaði. Þá 

ítrekar LK andstöðu sín við það að sameina sjóði, það er gott dæmi um aðgerð sem ekki er 

fjármögnuð.

LK vill benda á að samhliða kostnaðarsömum aðgerðaráætlunum sem áætlað er að 

ganga í þurfi að fylgja fjármagn til frekari rannsókna svo stjórnvöld, markaður, heilbrigðiskerfi, 

landbúnaður og aðrir aðilar sem eiga hlut að máli séu undirbúnir undir möguleg áföll og geti
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komið í veg fyrir þau í hvívetna ásamt því að þekkja áhrif innleiðingar á öllum sviðum 

samfélagsins.

Samkeppnisstaða

Bætt samkeppnisstaða íslensks landbúnaðar er eitt af því sem mótvægisaðgerðunum er ætlað 

að vinna að. Í skýrslu sem Deloitte vann fyrir Bændasamtökin í maí 20182 kemur fram að 

tekjutap íslenskrar nautakjötsframleiðslu er áætlað 500-650 milljónir króna á ársgrundvelli eða 

16-21% af framleiðsluvirði ársins 2016, verði frystiskyldan afnumin. Er það byggt á tveimur 

sviðsmyndum, annars vegar ef verðlag á innlendum afurðum þyrfti að lækka til að keppa við 

innflutning á lægri verðum og hins vegar ef hlutfall innflutnings af heildarneyslu á Íslandi 

breyttist í sama hlutfall og á öðrum Norðurlöndum (Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland), á 

kostnað innlendrar framleiðslu. Ætti öllum að vera það ljóst að greinin stendur vart slíkt högg 

af sér nema til komi verulegar mótvægisaðgerðir. Greinin stendur á ákveðnum tímamótum en 

fyrstu Aberdeen-Angus kálfarnir, sem koma úr fósturvísum frá Noregi, fæddust sl. haust á 

einangrunarstöðinni að Stóra-Ármóti í Flóahreppi. Er það í fyrsta sinn í um 20 ár sem nýtt 

erfðaefni af holdanautakyni kemur til landsins. Er rekstur stöðvarinnar m.a. fjármagnaður af 

ríkinu í gegnum búvörusamninga og þar er einnig sérstaklega stutt við nautakjötsframleiðslu í 

formi álagsgreiðslna fyrir gripi í ákveðnum gæðaflokkum. Það skýtur því skökku við að 

stjórnvöld lyfti greininni upp með annarri hendinni en svipti bændur svo rekstrargrundvellinum 

með hinni.

Þá ber að nefna að sé litið til 4 ára tímabils frá janúar 2015 til desember 2018 hækkaði 

vísitala neysluverðs um 10,6%. Á sama tíma hækkaði verð á nautakjöti um 13,1%, en 

innflutningur hefur vaxið hvað hraðast á nautakjöti. Þetta er nokkuð á skjön við fullyrðingar 

um að aukinn innflutningur og aukið framboð leiði til lægra vöruverðs til neytenda.

Þá vill LK benda á nokkra þætti sem snúa að því að jafna samkeppnisstöðu landbúnaðar hér á 

landi gagnvart erlendum búvörum, sem væri ekki úr vegi að skoða sérstaklega meðfram þeim 

mótvægisaðgerðum sem ráðherra hefur þegar tilkynnt. Þar ber að nefna upprunamerkingar 

matvæla hvar sem þau eru seld, s.s. verslunum, mötuneytum eða veitingastöðum. Þá verði 

upplýsingar um lyfjanotkun við framleiðslu á kjöti sýnilegar fyrir neytendur, sama hvort um er 

að ræða sýklalyf eða hormón. Verði því svo komið við að innfluttar landbúnaðarafurðir uppfylli
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sömu eða sambærilegar kröfur og gilda við framleiðslu hér á landi og eftirlit sé samkvæmt því. 

Slíkt þyrfti að byggja á innlendum lögum og kröfum sem við setjum og fylgjum sjálf, þannig 

verði hvergi mismunað heldur aðeins öllum gert að starfa í sama umhverfi til að geta boðið upp 

á fyrsta flokks vörur hverju sinni fyrir neytendur.

Ógerilsneydd mjólk

Ráðuneytið hefur gefið út að ekki eru fyrirhugaðar breytingar á banni við dreifingu á 

ógerilsneyddum mjólkurafurðum hér á landi en LK er ekki ljóst á frumvarpi þessu hver staða 

banns við innflutningi á ógerilsneyddum mjólkurafurðum verður. Í því samhengi er vert að 

benda á að búfjársjúkdómar á borð við mæði-visnuveiru geta borist hingað til lands með 

ógerilsneyddum mjólkurvörum.

Niðurlag

Hér á landi er stundaður heilnæmur landbúnaður þar sem tíðni búfjársjúkdóma er einungis brot 

af því sem þekkist víða annars staðar. Sérstaða okkar í fátíðni matarsýkinga er einnig til 

fyrirmyndar og líta aðrar þjóðir til okkar með öfundaraugum. Það er hlutverk stjórnvalda að 

standa vörð um lýðheilsu landsmanna og búfjárheilsu okkar séríslensku stofna og ber 

stjórnmálamönnum að leita allra leiða til að gera svo. Það eru mikil vonbrigði ef Ísland getur 

ekki varið lýðheilsu þjóðarinnar og heilbrigði búfjár okkar með sama hætti og hefur verið gert, 

ekki vegna okkar eigin vilja til að breyta kerfinu heldur sökum skrifræðis og reglna sem aðrir 

setja. Þá eru gífurlegar upplýsingar og uppgötvanir sem bætist við daglega á sviði 

dýrasjúkdóma sem við höfum einfaldlega ekki þekkingu á, eigi að taka áhættu á að okkur 

framandi og áður óþekktir sjúkdómar berist til landsins þurfum við að styðja við 

rannsóknarvinnu með nauðsynlegu fjármagni, það er fjárfesting sem skilar sér svo sannarlega 

ef á reynir. Komi sýkt kjöt hingað til lands eru búfjárstofnar okkar mun viðkvæmari sökum 

mikillar einangrunar allt frá landnámi. Því gæti skaðinn orðið óafturkræfur. 

Á aðalfundi Landssambands kúabænda 2019 sem haldinn var 22.-23. mars s.l. var ályktað að 

leggjast gegn því að frumvarpið verði samþykkt og því beint til stjórnvalda að leitast eftir 

frekari samningafundum við Evrópusambandið á pólitískum vettvangi, á grundvelli sérstöðu 

landsins þegar kemur að heilbrigði búfjárstofna og fátíðni matarsýkinga, sem og bjóða 

samningsaðilum til Íslands svo þeir geti kynnst aðstæðum frá fyrstu hendi.
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Í ljósi framangreinds leggst Landssamband kúabænda gegn því að frumvarpið verði samþykkt. 

Sambandið er reiðubúið að koma til funda með nefndinni og yfirfara athugasemdir og/eða taka 

þátt í umræðum.

Virðingarfyllst,


