
Athugasemdir við Frumvarp til laga um breytingar á 
ýmsum lögum á sviði matvæla og landbúnaðar vegna 
einföldunar regluverks og stjórnsýslu. 

150. löggjafarþing 2019-2020, Þingskjal 1222 - 714.mál. 
Stjórnarfrumvarp. 

V.KAFLI -  Breyting á lögum um afréttamálefni, fjallskil 
o.fl., nr. 6/1986, með síðari breytingum.

11.gr. „ Lömb skulu” í 3. málsl. l.mgr. 63.gr. laganna verði ekki 
breytt og brott falli áformuð breyting „ Heimilt er að eyrnamarka 
lömb og skal miðað við að þau séu...”

12.gr. a. í fyrri málsl. 3.mgr. 66. gr. laganna á eftir orðunum „ 
Bændasamtökum Íslands” komi : eða Ráðgjafarþjónustu 
landbúnaðarins. Brott falli áformuð breyting „ eða öðrum aðila”.

13.gr. Öll ákvæði um markanefnd í 68. gr. laganna haldist óbreytt. 

Brott falli allar áformaðar breytingar í þessum stafliðum:

b. „ skulu markaverðir skera úr ágreinmgi".

c. „ skotið málinu undir úrskurð markavarðar".

d. „ markavörður".

e. „ markavarðar".

14.gr. Öll ákvæði um markanefnd í 69.gr. laganna haldist óbreytt. 

Brott falli báðar áformaðar breytingar í báðum stafliðum:

a. „ ekki unnt að bera undir úrskurð ráðherra".

b. „ Síðari málsliður fellur niður".



Greinargerð

Með hliðsjón af greinargerð með frumvarpinu telur undirritaður 
áformaðar breytingar á 66. gr., 68.gr. og 69.gr. núgildandi afréttarlaga 
( í 12. gr., 13.gr. og 14.gr. frumvarpsins) ekki vel rökstuddar og 
óæskilegar. Hann telur að þær beri vott um stjórnsýslulegan 
slappleika og stríði gegn viðhaldi hins tiltölulega örugga 
merkingarkerfi íslenskrar sauðfjárræktar þar sem saman fer 
eyrnamörkun alls fjár, einnig plötumerking alls fjár með litum eftir 
svæðum, og brennimerking á sumu fé. Þetta kerfi, sem hvað 
eyrnamörkun varðar, hefur verið þekkt allt frá upphafi 
Íslandsbyggðar, hentar sérlega vel aðstæðum hér á landi og hefur 
gert það alla tíð. Eyrnamörkun lamba er einnig þekkt í nokkrum 
nágrannalöndum, sérstaklega í Færeyjum og á Grænlandi, þar sem öll 
lömb eru mörkuð, en einnig er töluvert um eyrnamörkun á 
norðanverðum Bretlandseyjum og í Noregi. Þá er eyrnamörkun 
sauðfjár þekkt í fleiri Evrópulöndum, þótt í mun minna mæli sé, enda 
stríðir hún ekki gegn löggjöf Evrópusambandsins. Undirritaður telur 
að meintir kostir við áformaðar lagabreytingar séu léttvægir 
samanborið við ókosti og jafnvel skaðsemi þeirra. Öruggt 
merkingarkerfi sauðfjár hér á landi hefur nú öðlast aukið vægi, bæði 
með tilliti til fæðu- og matvælaöryggis. Það er m.a. vegna þess að 
margar sauðfjárveikivarnalínur hafa verið aflagðar eða viðhald þeirra 
hefur verið vanrækt á seinni árum. Þá er vert að hafa í huga að með 
innflutningi hrás, ófrysts kjöts, frá og með 1.janúar 2020, hefur aukist 
hætta á að búfjársjúkdómar berist til landsins, og einnig gæti aukin 
ferðamennska komið þar við sögu. Fullvíst má telja að verði 
eyrnamörkun lamba gerð valfrjáls leiði sú ákvörðun til seinvirkari 
sundurdráttar í skilaréttum og jafnvel lélegri fjárskila á haustin. Þá 
verður að teljast mjög óráðlegt að leggja Markanefnd niður því að 
hún er m.a. óháð úrskurðarnefnd sem sker úr í málum sem 
markavörðum tekst ekki að leiða til lykta. Það er fráleitt að nema úr 
gildi svo vandaða stjórnsýslu. Þótt fá úrskurðarmál berist til hennar, 
sem betur fer, hefur hún all víðtækt hlutverk og getur verið 
ráðuneytinu til stuðnings við framkvæmd laga o.fl. svo sem tilgreint 
er í 69.gr. núgildandi afréttarlaga. Hvað varðar umsjón með 
samræmingu og gerð nýrra markaskráa og upptöku nýrra marka, þar 
með viðhaldi hinnar netvæddu Landsmarkaskrár 
(www.landsmarkaskra.is) er eðlilegt að nú verði lögfest að 
dótturfyrirtæki Bændasamtaka Íslands, Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins (RML), taki við því hlutverki enda hefur þetta 
verkefni verið flutt nú þegar til RML. Starfandi eru 22 markaverðir í

http://www.landsmarkaskra.is/


landinu sem sjá um skráningu marka og útgáfu markaskrá (sjá lista á 
www.landsmarkaskra.is) . Ekki er vitað til þess að ráðuneytið hafi haft 
neitt samráð við markaverði um fyrirhugaðar lagabreytingar og eitt 
er víst að undirrituðum markaverði var ekki kunnugt um þær fyrr en
6.maí s.l. þegar blaðamaður frá Morgunblaðinu óskaði eftir viðtali um 
mörkun lamba sem síðan birtist daginn eftir á bls. 20 í blaðinu. Þá má 
geta þess að enginn sauðfjáreigandi í markaumdæmi undirritaðs 
hefur óskað eftir því að afnumin verði skylda til að marka lömb og 
ekki er vitað til þess að slíkar óskir hafi komið fram hjá öðrum 
markavörðum í landinu. Nýjar markaskrár koma út um land allt á 
þessu ári, eigi síðar en fyrir réttir í haust.

Reykjavík, í byrjun sauðburðar 2020,

Ólafur R. Dýrmundsson

(Markavörður fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar, f.v. 
landsmarkavörður, f.v. ritstjóri Landsmarkaskrár, f.v. 
markanefndarmaður og f.v. talsmaður Búnaðarfélags 
Íslands/Bændasamtaka Íslands í afréttarmálum um nær 40 ára 
skeið).
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