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Alþingi 
Kirkjustræti 
150 Reykjavík

Selfossi, 20. maí 2020
Tilvísun: 2005132

Efni: Umsögn Matvælastofnunar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði 
landbúnaðar og matvæla, 714. mál.

Vísað er til erindis frá 6. maí sl. þar sem Matvælastofnun var sent til umsagnar frumvarp til laga um breytingu 
á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 714. mál.

Verður nú fjallað um einstakar greinar frumvarpsins sem stofnunin telur ástæðu til að gera athugasemdir 
við eða eftir atvikum vekja sérstaka athygli á og eftir því sem tilefni gefst til að koma með tillögur að 
breytingum.

1. Um 1. gr. - Breytingar á umhverfi leyfa til dýralækninga

Matvælastofnun telur að ekki sé bót að taka úr lögum ákvæði um þann aðila sem veitir leyfi til dýralækninga.
Líta má til laga nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn þar sem kveðið er á um að heilbrigðisstarfsmenn 
skulu hafa leyfi frá Landlækni. Mikilvægt er að um það leiki enginn vafi að fagleg ábyrgð á veitingu leyfa til 
dýralækninga sé í höndum yfirdýralæknis og að slíkar stjórnvaldsákvarðanir séu ekki endurskoðaðar af 
öðrum aðila innan stofnunarinnar.

Það er einnig mat stofnunarinnar að það væri ekki til framfara að fjarlægja ákvæði um eiðstaf dýralækna úr 
lögum. Reynslan hefur sýnt að undirritaðir eiðstafir hafa mikið siðferðislegt gildi og að þeir sem hafa 
undirgengist slíkan eið taka hann alvarlega.

Taka þarf til greina í orðalagi ákvæðis um leyfi til dýralækninga að heimilt er samkvæmt lögum nr. 26/2010 
um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til að starfa hér á landi, að veita þjónustu tímabundið hér á 
landi, án þess að fyrir liggi formlegt leyfi hérlendra stjórnvalda.

Það er mat stofnunarinnar að tryggja verði samráð ráðuneytis og Matvælastofnunar um samningu 
reglugerðar um leyfi til dýralækninga. Slíkt ákvæði væri sambærilegt ákvæðum áðurnefndra laga um 
heilbrigðisstarfsmenn.

Að teknu tilliti til framangreinds gerir stofnunin tillögu að svohljóðandi breytingum á 6. gr. laga um dýralækna 
og heilbrigðisstarfsmenn dýra:

2. mgr. hljómi svo: Þeir einir mega eiga fasta starfsstöð á Íslandi sem dýralæknar sem hlotið hafa 
leyfi yfirdýralæknis samkvæmt ákvæðum reglugerðar sem ráðherra setur í samráði við 
Matvælastofnun.

3. mgr. hljómi svo: Yfirdýralæknir gefur út leyfisbréf handa dýralækni til að stunda dýralækningar 
og dýralæknir undirritar eiðstaf þar að lútandi. Matvælastofnun heldur skrá yfir dýralækna sem hafa 
leyfi til að stunda dýralækningar.
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2. 5. gr. -  Breyting á fóðurlögum

Eins og fram kemur í greinargerð er a. lið 5. gr. frumvarpsins ætlað að fella niður tilkynningarskyldu 
innflytjenda og framleiðenda fóðurs innan EES-svæðisins, að undanskildum áburði, sáðvöru, lyfjablönduðu 
fóðri, fóðuraukefnum og forblöndum þeirra. Jafnframt er ákvæðinu ætlað að kveða á um að skyldan haldist 
hvað varðar innflutning og framleiðslu á áburði og sáðvöru, sem og öllu fóðri sem flutt er inn frá ríkjum utan 
EES-svæðisins.

Matvælastofnun telur nauðsynlegt miðað við tilgang ákvæðisins að orðalagið verði gert skýrara þannig að 
ekki verði vafi um að áfram verði skylt að skrá og tilkynna áburð, sáðvöru, lyfjablandað fóður, fóðuraukefni 
og forblöndur þeirra. En af orðalagi ákvæðisins má skilja að svo sé ekki.

A f þessum sökum leggur til að orðinu „sem“ verði bætt inn í setninguna í a. lið 5. gr. frumvarpsins: „áburði, 
sáðvörum, lyfjablönduðu fóðri, fóðuraukefnum og forblöndun þeirra og fóðri sem flutt er inn frá ríkjum utan 
EES-svæðisins“ og ákvæðið hljómi því svona:

„áburði, sáðvörum, lyfjablönduðu fóðri, fóðuraukefnum og forblöndun þeirra sem  og fóðri sem flutt 
er inn frá ríkjum utan EES-svæðisins“

3. 9. gr. - Breytingar á lögum velferð dýra

Matvælastofnun vill koma á framfæri að drekking minks í gildru er mikil raun fyrir dýrið. Ef það er mat 
Alþingis að nauðsynlegt sé að hafa lagalega heimild til slíkra úrræða telur Matvælastofnun að tryggja verði 
einhverja opinbera aðkomu ríkis eða sveitarfélags. Ef fjarlægja á tilkynningarskyldu til Umhverfisstofnunar 
væri æskilegt að skilgreina með einhverjum hætti hvað séu „skipulagðar aðgerðir til að halda 
minkastofninum í skefjum“ annað hvort með því skilgreina þær með beinum hætti eða með því tilgreina 
hvaða aðili sé til þess bær að ákveða að hefja slíkar skipulagðar aðgerðir, t.d. sveitarfélög, ráðuneyti eða 
opinber stofnun.

Virðingarfyllst, 
f.h. Matvælastofnunar

Viktor S. Pálsson
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