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I. Inngangur.

Undirritaður telur það óhjákvæmilegt að Alþingi samþykki í öllum meginatriðum ofangreint frumvarp 
til laga. Standa verður við þær skuldbindingar sem þáverandi ríkisstjórn samþykkti í október 2007, 
með því að heimila innleiðingu ákvörðunar sameiginlegu EES -  nefndarinnar nr. 137/2007. Með 
þessu skuldbatt Ísland sig til að innleiða matvælalöggjöf Evrópusambandsins (ESB) þannig að sömu 
reglur giltu um matvælaöryggi hér á landi og á innra markaði EES -  svæðisins. Þar með skuldbatt 
Ísland sig til að innleiða tilskipun 89/662/EBE sem gerir ráð fyrir frjálsri verslun með búfjárafurðir og í 
þeirri skuldbindingu fólst m.a. að afnema leyfisveitingarkerfið og frystiskylduna.

Ofangreind samþykkt ríkisstjórnarinnar frá október 2007, var í eðlilegu framhaldi af samþykkt 
ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar og Guðna Ágústssonar frá 18. október 2005, en þar var samþykkt að 
hafnar yrðu samningaviðræður við framkvæmdastjórn ESB um að taka upp samræmdar reglur á 
þessu sviði - um annað en lifandi dýr. Enginn fyrirvari var gerður um ófrosið kjöt í þessari samþykkt.

Eins og fram kemur í ágætri greinargerð með frumvarpinu, þá stóð Ísland frammi fyrir því að ef 
matvælalöggjöf ESB yrði ekki innleidd með viðunandi hætti, þá væri hætta á því að ESB gerði fisk frá 
Íslandi að þriðju ríkja vöru. Því varð að fórna minni hagsmunum fyrir meiri og þessi áhætta er í raun 
enn til staðar, ef ofangreint frumvarp nær ekki fram að ganga.

II. Tillaga.

Gerð er tillaga um að við 2. gr. þessa frumvarps bætist við nýr stafliður svohljóðandi:

c. Ráðherra skal láta vinna sérstakt áhættumat á hinum mismunandi áhættustigum varðandi
hættuna á að hingað berist dýrasjúkdómar og sýklalyfjaónæmar bakteríur. Að fengu áhættumatinu 
skal ráðherra endurskoða lög og reglugerðir um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, í samræmi við 
niðurstöður áhættumatsins og jafnframt tryggja nauðsynlegt fjármagn til að treysta varnir landsins á 
þessu sviði.

III. Greinargerð með tillögu.

Að mati undirritaðs eru áhættustigin eftirfarandi:

a. Innflutningur lifandi dýra er mesta áhættan og nauðsynlegt er að standa vörð um 
áframhaldandi bann við innflutningi á lifandi dýrum. Í þessu sambandi skal bent á 
ítarlegt Áhættumat sem unnið var fyrir Atvinnuvega- og nýsköpunar ráðuneytið 
(ANR), af fyrrverandi yfirdýralækni Danmerkur, Dr. Preben Willeberg: „ Risk 
Assessment regarding open trade in live animals to Iceland" og er frá mars 2013.



b. Innflutningur á húsdýraáburði og rotmassa sem í væri húsdýraáburður, er talinn 
næst hættulegastur. Í ofangreindu frumvarpi er gert ráð fyrir áframhaldandi banni 
við þessum innflutningi. En það eru blikur á lofti, því ESB hefur gefið út nýja 
reglugerð um áburð, sem gildir líka um lífrænan áburð, það er að segja um 
húsdýraáburð og rotmassa. Þar sem Ísland hefur tekið upp samræmdar reglur um 
áburð við gildistöku EES samningsins, þá verðum við að innleiða þessa nýju reglugerð 
og leyfa húsdýraáburð í frjálsu flæði, nema að Ísland muni berjast fyrir að fá 
ákveðnar undanþágur frá slíku. Reglugerðina má finna á: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0270-AM-405-405 EN.pdf

Undirritaður hefur unnið sérstakt áhættumat fyrir ráðuneytið um þetta mál og þar er 
lagt til að Ísland verði að krefjast þess að fá ákveðnar undanþágur frá því að lífrænn 
áburður yrði í frjálsu flæði. Sjá nánar „ Risk assessment regarding open trade in 
organic fertiliser to Iceland „ frá mars 2018.
Það fylgir mikil áhætta af komu ferðamanna og erlendra verkamanna til Íslands, eins 
og iðulega hafi verið bent á. Áhættuþættir í þessu sambandi eru fyrst og fremst:

* Smygl á matvælum sem unnin eru úr afurðum af heimaslátruðum eða villtum 
dýrum. Sem dæmi má nefna hrápylsur úr villisvínum, þar sem hætta er á að 
þau hefðu verið sýkt af Afrískri svínapest, sem nú breiðist út í Evrópu. Ef 
þessum pylsum væri hent, þar sem svín á Íslandi kæmust í þær, gæti illa farið 
og sjúkdómurinn breiðst út hér á landi. Eftirlit með þessu máli á 
Keflavíkurflugvelli og Seyðisfirði hefur alls ekki verið nægjanlegt.

* Erlent verkafólk sem hefur komið til að vinna við húsdýrahald hefur borið 
sjúkdóma eins og hringskyrfi og berkla í íslensk dýr. Líklegt er talið að íslenskir 
hestamenn sem komu erlendis frá, hafi borið með sér hestapestir sem komu 
upp 1998 og 2010 og sem enn eru að sýkja hesta hér á landi.

* Erlendir ferðamenn geta borið með sér sjúkdómsvaldandi og sýklalyfja 
ónæmar bakteríur og ef frárennslismál eru ekki í lagi, sem er nokkuð víða á 
landsbyggðinni, þá geta þessar bakteríur borist í dýr og fólk. Sem dæmi má 
nefna að rétt eftir aldamótin 2000 greindust slíkar bakteríur í frárennsli frá 
þekktum viðkomustað ferðamanna á Suðurlandi.

Varðandi áhættuna af komu ferðamanna, þá er bráðnauðsynlegt að innleiða 
reglugerð (EB) nr. 206/2009 um innflutning ferðamanna á dýraafurðum til 
einkaneyslu. Það er löngu tímabært að innleiða þessa reglugerð, en það hefur reynst 
erfitt, meðan hráa kjöts bannið hefur verið í gildi. Með þessari reglugerð verða hertar 
reglur um eftirlit með farþegum við komu til landsins og þá sérstaklega frá löndum 
utan EES, svo sem með notkun hunda sérhæfðum í að finna smygl á kjöti og aukinni 
notkun á tækjabúnaði til að gegnumlýsa töskur. Þá er flutningsaðilum gert skylt að 
hafa upplýsingar til farþega um áhættuna af því að koma með dýraafurðir og gerð er 
krafa um áberandi auglýsingaskilti við komuna til landsins varðandi þessa áhættu.

d. Það er einnig áhætta sem fylgir innflutningi á hráu ófrystu kjöti og hráum eggjum og 
ostum sem eru unnir úr ógerilsneyddri mjólk. En það er í raun og veru ekki ýkja mikill 
munur á frystu og ófrystu hráu kjöti hvað varðaði sjúkdómsvaldandi og sýklalyfja 
ónæmar bakteríur, nema hvað varðaði alifuglakjöt mengað af kamfýlóbakter. Flestar 
bakteríur lifa af frystingu nema kamfýlóbakter og því er áhættan ekki mikið að aukast 
með því að kjötið verði flutt inn ófryst .

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0270-AM-405-405_EN.pdf


Frumvarpið gerir ráð fyrir ýmsum mótvægisaðgerðum og nauðsynlegt er að þær nái fram að ganga 
og verði nægjanlega fjármagnaðar og mikilvægastar væru eftirfarandi aðgerðir:

a. Vegna kamfýlóbakter í alifuglakjöti. Mikilvægt að nauðsynlegum fjármunum verði 
varið til þessa atriðis, til að sá mikli árangur sem náðist við að fækka sýkingum af 
völdum þessar bakteríu í fólki, um og eftir síðustu aldamót, verði ekki eyðilagður.

b. Auka þarf eftirlit með sýklalyfjaónæmi í innfluttum sem innlendum dýraafurðum.

c. Auka þarf kröfur um betri merkingar matvæla, með tilliti til upprunalands.

d. Auka þarf fræðslu til almennings, t.d. vegna innflutnings á eggjum til neyslu. 
Íslendingar eru vanir því að geta neytt hrárra eggja eða eggjaafurða þar sem 
salmonella hefur aldrei greinst í íslenskum hænueggjum. Setja þarf sérstaka 
reglugerð um egg til neyslu, þar sem gerð væri krafa um merkingar á íslenskum og 
innfluttum eggjum og meðferð þeirra í dreifingu.

e. Endurskoða þarf ýmis lög og reglugerðir. Starfshópur ráðuneytisins um endurskoðun 
löggjafar um dýrasjúkdóma, innflutning dýra og um dýralækna skilaði skýrslu sinni í 
október 2017 og undirrituðum er ekki kunnugt um að heildarendurskoðun sé hafin.
Í skýrslunni er að finna vel rökstuddar tillögur um fjölmargt sem betur má fara til að 
auka skilvirkni í þessum málaflokki og auka líkur á að hægt verði að koma í veg fyrir 
að sjúkdómar berist til landsins og ef slíkt gerðist, að hægt væri að bregðast við þeim 
með skjótum og öruggum hætti. Við þessa endurskoðun má m.a. styðjast við ágæta 
skýrslu frá OIE -  Alþjóðadýraheilbrigðismálastofnuninni um dýralæknakerfið á Íslandi 
og sem skilað var til ráðuneytisins í október 2015.

Virðingarfyllst,

Halldór Runólfsson, fyrrverandi yfirdýralæknir og skrifstofustjóri í ANR.


