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Umsögn Erfðanefndar landbúnaðarins um frumvarp til laga um dýrasjúkdóma o.fl. -  766. mál

Í frumvarpinu er aflétt banni gegn innflutningi ferskra kjötafurða og eggja frá löndum innan evrópska 
efnahagssvæðisins. Samtímis er áætlað að efla eftirlit með matvælum innanlands og koma á ýmsum 
mótvægisaðgerðum sem eiga m.a. að tryggja öryggi íslensks búfjár.

Erfðanefnd landbúnaðarins leggur sem fyrr mikla áherslu á verndun íslenskra búfjárkynja með tilliti til 
sjúkdómaáhættu. Langtíma einangrun íslensku kynjanna veldur því að næmi þeirra fyrir sjúkdómum sem 
ekki finnast hér á landi er mun meira en hjá öðrum búfjárkynjum sem búa við meira áreiti ýmissa 
sjúkdómsvalda. Þetta hefur ítrekað komið fram þegar sjúkdómar sem áður voru óþekktir hér ollu ómældu 
tjóni. Þannig geta nýir sjúkdómar sem berast til landsins ógnað tilvist íslenskra hrossa, nautgripa, 
sauðfjár og geita.

Erfðanefnd leggst ekki gegn frumvarpinu sem slíku að því tilskyldu að áformaðar mótvægisaðgerðir 
komist strax til framkvæmda. Erfðanefnd leggur áherslu á eftirtalin atriði sem varða áætlaðar 
mótvægisaðgerðir.

1. Tryggja þarf að mótvægisaðgerðir verði útfærðar og fjármagnaðar að fullu strax við gildistöku 
laganna. Fram kemur í greinargerð að ekki sé gert ráð fyrir auknum útgjöldum ríkisins vegna 
eflingar á opinberri sýnatöku. Erfðanefnd telur að nauðsynlegt að gera ráð fyrir kostnaði við 
þessar aðgerðir og útfærslu þeirra og setja þegar í stað í gang vinnu þar að lútandi.

2. Samkvæmt frumvarpinu eiga lögin að taka gildi 1. september 2019. Erfðanefnd bendir á að 
nauðsynlegt getur verið að fresta gildistöku laganna ef ekki næst að útfæra og fjármagna 
mótvægisaðgerðir fyrir þann tíma.

3. Erfðanefnd bendir á að nauðsynlegt er að efla eftirlit með hreinlæti og frárennsli á 
ferðamannastöðum þar sem hætta er á sýklar geti borist í búfénað. Þetta þarf að gerast samhliða 
auknu eftirliti og leiðbeiningum til ferðamanna innflutning matvæla o.fl. sem boðað er í 
mótvægisaðgerðum

4. Samkvæmt tillögu í greinargerð um stofnun áhættumatsnefndar er henni ætlað að meta áhættu á 
sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru. Erfðanefnd telur brýnt að mat á áhættu vegna 
dýrasjúkdóma verði einnig á verksviði nefndarinnar.
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