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Alþingi
b.t. Atvinnuveganefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um frv. um Dýrasjúkdóma ofl., 766. mál.

Landbúnaður er undirstöðuatvinnugrein á landsbyggðinni og styður jafnframt við fjölda annarra 
atvinnugreina eins og ferðaþjónustu. Landbúnaður er grunnatvinnuvegur í Húnavatnshreppi og 
er nauðsynlegt að auka starfsöryggi innan greinarinnar, en í sveitarfélaginu er framleitt mikið 
af lambakjöti. Einnig er töluvert framleitt af nautakjöti í sveitarfélaginu.

Helstu sérfræðingar landsins í smitsjúkdómum og sýklafræðum hafa ítrekað varað við aukinni 
hættu á sýklalyfjaónæmi. Sýklalyfjaónæmi í fólki á íslandi er það lægsta sem þekkist í 
heiminum þrátt fyrir að notkun fólks á sýklalyljum sé svipuð og í Evrópu. Það er skylda okkar 
að gera allt sem hægt er til að berjast gegn sýklalyíjaónæmi og verja lýðheilsu þjóðarinnar.

Ef að fyrirliggjandi frumvarp verður að lögum markar það ákveðin tímamót í umhverfi 
landbúnaðarins. Við þessar breytingar er afar mikilvægt að tryggja sérstöðu íslands hvað varðar 
lága tíðni sýkinga af völdum camphylobacter, salmonellu og fjölónæmra baktería auk heilbrigði 
búfjárstofnanna almennt. Leggja verður áherslu á að gerðar verði sömu kröfur til innlendrar og 
erlendrar framleiðslu með tilliti til aðbúnaðar dýra og notkunar á sý k la ly iju m . Að 
upprunamerkingar verði traustar, eftirlit með þeim verði virkt og girt sé fyrir það að hægt sé að 
breyta upprunamerkingum við meðhöndlun vörunnar áður en hún fer í sölu

Nauðsynlegt er að yfirfara tollvemd fyrir íslenskan landbúnað og endurskoða regluverk þar um 
til að tryggja að hún styðji við íslenska framleiðslu. Einnig að farið verði í aðgerðir til að tryggja 
samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar og móta framtíðarsýn fyrir atvinnugreinina

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps leggst gegn frumvarpi 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.
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