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Varðar: Umsögn Dýralæknafélags Íslands um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði 

landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 714. mál

Dýralæknafélag Íslands (DÍ) fagnar því að nú standi til að einfalda regluverk og stjórnsýslu varðandi málefni 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Félagið hefur lengi þrýst á um að lög er varða starfsemi dýralækna 

verði tekin til endurskoðunar og vísar í því skyni í ítarlega skýrslu sem starfshópur um þá endurskoðun 

skilaði af sér til þáverandi ráðherra í október 2017.

Í skýrslunni er farið lið fyrir lið yfir þau formsatriði og galla á þeim sem þurfa endurskoðunar við og þá ekki 

síst stuðst við úttektarskýrslu sem alþjóða dýraheilbrigðisstofnunin OIE gerði á öllu er snýr að starfsemi 

dýralækna og stjórnsýslu um hana hér á landi. Meðal þeirra formgalla sem starfshópurinn bendir á er það 

hvernig staðið er að leyfisveitingum til dýralækna. Sú framkvæmd sem hingað til hefur verið um 

leyfisveitingar hefur falið í sér aðkomu bæði ráðuneytis og Matvælastofnunar þar sem ráðuneytið skyldi 

veita leyfi að fenginni jákvæðri umsögn frá Matvælastofnun. Starfshópurinn benti á þörfina á lögskipuðu 

ráði sem hefði það hlutverk að gefa út leyfisbréf, að halda skrá yfir dýralækna með leyfi, endurmenntun 

dýralækna og að sjá um leyfisveitingar vegna sérfræðititla dýralækna. Einnig myndi slíkt ráð taka við 

ágreiningsmálum er varða dýralækna og heilbrigðisstarfsmenn dýra, sem í dag er vísað til yfirdýralæknis.

Dýralæknafélagið fagnar því að leyfisveitingar til dýralækna verði einfaldaðar, sem getur gert ferlið mun 

skýrara, öruggara (þeir dýralæknar séu sannanlega til þess bærir) og utanumhald verður betra. Í 

frumvarpinu er þessi leyfisveiting færð yfir til Matvælastofnunar. Dýralæknafélagið vill hnykkja á því að í



þessu ferli verður það að vera yfirdýralæknir sem sér um það faglega mat á umsækjanda sem fara skal 

fram í hvert sinn. Matið felur bæði í sér faglegt mat á námsferli dýralæknisins, sem og framgöngu 

viðkomandi í sínum störfum, auk þess að sannreyna kunnáttu dýralækna á íslenskum lögum og reglum. 

Dýralæknafélagið mælist eindregið til þess að þau skilyrði sem sett verði um matsferli og leyfisveitingar 

dýralækna hér á landi taki skýrt fram, svo ekki verði um villst, að það sé faglegt hlutverk yfirdýralæknis að 

meta umsóknir og taka ákvörðun um leyfisveitingu til dýralækna, auk þess að gefa út leyfi til löggiltra 

heilbrigðisstarfsmanna dýra, sbr. landlækni sem veitir starfsleyfi til löggiltra heilbrigðisstétta.

Varðandi breytingu á 3.mgr. 12.gr. laganna er DÍ fylgjandi því að vaktsvæði skuli ekki afmörkuð í lögum, 

heldur verði sett reglugerð um þau, enda svæðaskiptingin í lögunum í dag úrelt og þjónar ekki tilgangi 

sínum.

Eins og kemur fram hér að ofan bendir Dýralæknafélagið á, að skýrt þurfi að koma fram að það sé 

yfirdýralæknir sem veitir starfsleyfi til dýralækna hér á landi. Þetta ferli getur verið tímafrekt og krafist 

ítarlegrar þekkingar á menntun dýralækna, starfssviðum og faglegum kröfum. Þetta gæti komið fram í 

reglugerð um nánari fyrirmæli, sem bráðabirgðalausn þar til heildarendurskoðun laganna verður gerð og 

þá er mælst til þess að lögskipuðu ráði verði komið á fót.

Við leggjum til að heildarendurskoðun á lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr verði haldið 

áfram sem fyrst, með hliðsjón af áðurnefndri skýrslu starfshóps frá október 2017. Dýralæknafélagið býður 

fram sína krafta við slíka vinnu enda mikið í húfi þegar kemur að því að endurskoða lagarammann um 

þetta lykilfagfólk í matvælaöryggi, dýravelferð og dýraheilbrigði á Íslandi.

Virðingarfyllst fyrir hönd Dýralæknafélags Íslands

Charlotta Oddsdóttir, formaður


