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Hér með sendist svar Matvælastofnunar við spurningu er borin var upp á fundi atvinnuveganefndar 
miðvikudaginn 11. mars kl 16.20 varðandi refsiramma vegna brota gegn lögum nr. 54/1990 um innflutning 
dýra.

18. grein laganna kveður á um sektir og fangelsi en það síðarnefnda á eingöngu við þann sem verður þess 
valdandi með vanrækslu að sjúkdómur berist í sóttvarnastöð. Ekki eru heimildir til að leggja á 
stjórnvaldssektir.

„Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða sektum til ríkissjóðs. 
Berist sjúkdómur í stöðina vegna vanrækslu varðar það þann sem vanrækslu hefur sýnt starfs- og 
stöðumissi eða [fangelsi allt að 2 árum] 2) e f miklar sakir eru.
E f lifandi dýr, fósturvísar, egg eða annað erfðaefni dýra er flutt til landsins án heimildar, sbr. 2. gr., varðar 
það sektum fyrir eiganda, svo og fyrir skipstjóra eða flugstjóra á farartæki því sem dýrin eða erfðaefnið flutti 
ef ætla má að það sé flutt með hans vitund.“

Einnig er hér svar við spurningu sem borin var upp á fundinum varðandi það hvort Matvælastofnun teldi 
líklegt að aukning yrði í ólöglegum innflutningi. Ekki er ástæða til að telja að svo verði, en jafnvel má búast 
við aukningu í innflutningi hunda og katta þar sem nýjar reglugerðir sem tóku gildi 11. mars sl. kveða á um 
styttri einangrun en áður (tvær vikur í stað fjögurra). Eitt þeirra nýju skilyrða sem uppfylla skal fyrir innflutning 
er að vottorðið sé áritað af opinberum dýralækni, þ.e. dýralæknayfirvöldum í viðkomandi útflutningslandi. 
Ætla má að slíkt fyrirkomulag dragi úr líkum á því að lögð verði fram fölsuð gögn og þar með verði jafnvel 
ólíklegra að dýr sem ekki uppfylla skilyrði reglugerða þar að lútandi verði flutt til landsins.
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