
Athugasemdir við frumvarp til laga

Atvinnuveganefnd Aiþingis sendi undirrituðum til umsagnar frumvarp til laga um 
dýrasjúkdóma o.fl. (innflutningur búfjárafurða), 766. mál. Eftirfarandi eru mínar

athugasemdir við frumvarpið.

Athugasemdir mínar lúta einungis að mínu sérsviði sem er sýklafræði manna. Þótt ég hafi 
ákveðnar áhyggjur af frumvarpinu sem tengjast dýraheilbrigði, þá eru aðrir betur hæfír til að 
fjalla um það.

Eins og kemur fram í greinargerðinni með frumvarpinu (bls. 10), þá skrifaði ég svör við 
matsspumingum frá starfshópi á vegum utanríkis- og atvinnuvegaráðuneyta um áhættuna 
tengda innflutningi á kjöti og kjötafurðum, sem voru lögð fram af hálfu íslenskra stjórnvalda 
við meðferð málsins fyrir EFTA dómstólnum. Ég visa til þeirra varðandi nánari umfjöllun um 
málefnið svo og til greinar sem ég skrifaði í Læknablaðið árið 2015 (Innflutt fersk matvæli og 
sýkingaráhætta fyrir menn, sjá: https://www.laeknabladid.is/tolublod/2015/06/nr/5523) . Þar 
kemur m.a. fram að frysting hefur ekki marktæk áhrif á sýklalyfjaónæmi, en fækkar lifandi 
Campylobacter. Ég er því ánægður með 3. grein lagafrumvarpsins sem kveður á um að 
óheimilt sé að dreifa ómeðhöndluðum sláturafurðum alifugla á markaði nema staðfest sé að 
ekki hafi greinst í þeim Campylobacter. Þetta er mikilvægt atriði. Matvælaöryggi hefur til 
þessa einkum beinst að því að þau innihaldi ekki sýkingarvalda eins og Salmonella og 
Campylobacter. Nú eru áhyggjur hins vegar að beinast meira að því að sýklalyfjaónæmi geti 
borist með matvælum, og þá sérstaklega til landa með lágt hlutfall sýklalyljaónæmra baktería 
eins og Norðurlandanna. Ástæðan er sú að sýklalyfjaónæmi hefur aukist hratt á undanfömum 
árum, á sama tíma og engir nýir sýklalyfjaflokkar hafa komið á markað. Norðurlöndin eru 
sérstaklega viðkvæm fyrir sýklalyfjaónæmi vegna þess að þau eru með einna lægsta hlutfall 
ónæmra baktería í Evrópu, bæði í mönnum og dýrum.

Afnám frystiskyldunnar mun leiða af sé aukinn innflutning á kjötvörum til Islands, þótt menn 
greini á um hversu mikil aukningin verði og hvort hún verði tímabundin. Oumdeilt er að 
bakteríur ónæmar fyrir nær öllum sýklalyfjum sem til eru, geta borist með matvælum í menn. 
Slíkar bakteríur hafa hvorki fundist í íslensku búfé né íslenskum sláturafurðum og matvælum, 
en finnast nú æ oftar í búfé og matvælum í löndum sem nota mikið af sýklalyfjum í 
landbúnaði. Fjölónæmar bakteríur (t.d. E. coli sem myndar breiðvirk ensým sem brjóta niður 
sýklalyf, ESBL) eru margfalt algengari í kjöti og kjötvörum í Suður og Austur Evrópu heldur 
en á íslandi, Noregi og Finnlandi. Meira en helmingur E. coli stofna frá kjúklingum í 9 
löndum Evrópu eru fjölónæmir. Hins vegar voru 84% E. coli stofnanna frá kjúklingum á 
íslandi næmir fyrir öllum sýklalyfjum sem prófuð voru, en aðeins 2,3% í Póllandi (sbr. 
skýrslu EFSA og ECDC fyrir árið 2016).

Á blaðsíðu 23 í greinargerðinni segir: “Að þeirra mati [sóttvarnalæknis og yfírdýralæknis] er 
besta leiðin til þess að koma í veg fyrir að sjúkdómsvaldandi örverur berist með matvælum í 
fólk að standa að vöktun og viðbrögðum í frumframleiðslu. Matvælaöryggi eykst eftir því 
sem vöktun og viðbrögð eiga sér stað framar í framleiðsluferlinu.” Þetta á því miður ekki við 
um sýklalyfjaónæmi. í Evrópu er engar reglur um að ekki megi dreifa matvælum sem 
innihalda bakteríur sem eru ónæmar fyrir nær öllum sýklalyfjum. Mikilvægt er að útbúin 
verði sem fyrst viðbragðsáætlun ef ónæmi gegn sýklalyfjum fmnst í dýrum, sláturafurðum, 
frjóeggjum og fóðri, eins og kom fram í tillögum starfshóps um sýklalyfjaónæmi. Æskilegt
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væri að slík áætlun verði unnin í samráði við hin Norðurlöndin, og helst að þau komi sér 
saman um hvenær og til hvaða úrræða sé hægt að grípa í slíkum tilvikum.

Mótvægisaðgerðir

Áhyggjur mínar beinast einkum að því að heimild til innflutnings á fersku kjöti muni leiða til 
aukins innflutnings á kjöti sem líklegt er að innihaldi fjölónæmar bakteríur. Breytingar á 
tollkvótum hafa einnig leitt af sér talsvert aukinn imiflutning á kjötvörum á síðustu árum. 
Mikilvægt er að beita öllum ráðum til að hægja á þróun sýklalyíjaónæmis á Islandi og þess 
vegna stuðla með mótvægisaðgerðum að því að íslendingar neyti einkum innlendra 
landbúnaðarafurða og þar með draga úr innflutningi á landbúnaðarafurðum frekar en að auka 
hann. í þessu sambandi er mikilvægt að almenningur á Islandi sé vel meðvitaður um 
sýklalyfjaónæmi og mikilvægi þess að hægja á þeirri þróun. Til þess að almenningur geti 
valið rétt, þarf að bæta merkingar um uppruna, framleiðsluhætti, lyíjanotkun og 
umhverfisáhrif og er ánægjulegt að fyrirhugað sé átak í þeim efnum. Slíkt átak er mikilvægt 
og þarf að koma til framkvæmda sem fyrst. Auk þess má benda á að innflutningur á 
landbúnaðarafurðum til Noregs er lítill vegna tollvemdar, sem beitt er til að draga úr 
innflutningi.

í greinargerðinni kemur fram að fyrir mitt ár 2019 muni ráðherra setja reglugerð um 
áhættumatsnefnd. “Hlutverk nefndarinnar verði að veita og hafa umsjón með framkvæmd 
vísindalegs áhættumats á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru. Matvælastofnun fari 
með áhættustjórnun sem byggir á niðurstöðum nefndarinnar. Áhættumat nefndarinnar skuli 
nota á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru til þess að stuðla að bættri áhættustjórnun 
og vera til ráðgjafar í tengslum við stefnumótun yfirvalda í fyrrgreindum málaflokkum.” Því 
miður skortir mikilvægar upplýsingar varðandi hlutdeild einstakra matvæla, umhverfis og 
manna í dreifingu á sýklalyfjaónæmi til þess að hægt sé að gera áreiðanlegar 
áhættugreiningar. Mikilvægt er að stuðla að rannsóknum á þessu sviði svo hægt sé að meta 
áhættu og um leið leggja til raunhæfar íhlutandi og fyrirbyggjandi aðgerðir. Slíkar rannsóknir 
ætti að framkvæma hér á landi, helst með samstarfi við erlenda sérfræðinga á þessu sviði.

Athugasemd við orðalag í frumvarpinu

Síðasta málsgrein 2. greinar frumvarpsins er: “Ráðherra er heimilt með reglugerð að fela 
Matvælastofnun að leyfa innflutning á þessum vörum og setja þau skilyrði sem nauðsynleg 
eru til að tryggja að búfé stafi ekki hætta af slíkum innflutningi.” í samræmi við tilgang 
laganna og skýringar í greinargerð ætti einnig að tilgreina lýðheilsu eða heilsu manna. 
Setningin ætti því frekar að vera: “Ráðherra er heimilt með reglugerð að fela Matvælastofnun 
að leyfa innflutning á þessum vörum og setja þau skilyrði sem nauðsynleg eru til að tryggja 
að hvorki mönnum né búfé stafi hætta af slíkum innflutningi.”
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