
Til Atvinnuveganefndar Alþingis.

Sendi hér viðauka við athugasemdir mínar við Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum á 
sviði matvæla og landbúnaðar vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, Þingskjal 1222 - 
714.mál sem sendar voru til Atvinnuvegar Alþingis, 8.maí 2020 síðdegis.

Með vísan til spurninga er komu fram á fundi nefndarinnar þann 25. maí um gildi eyrnamörkunar í 
sambandi við sjúkdómavarnir.

Merkingakerfi sauðfjár, eins og það er núna, er mjög öruggt, en með því að fella niður eyrnamörkun, 
þótt ekki verði nema á hluta fjárins, mun draga úr öryggi þess. Það má alls ekki gerast, m.a. af 
eftirtöldum ástæðum:

1) Margar sauðfjáveikivarnagirðingar hafa verið aflagðar og viðhald sumra þeirra er vanrækt, sbr. t.d. 
kvörtun frá Húnvetningum í Bændablaðinu 20.maí sl. Markaverðir og Markanefnd hafa unnið mikið 
verk á undanförnum 30-40 árum við útrýmingu óleyfilegra sammerkinga, t.d. í Landnámi Ingólfs 
Arnarsonar gagnvart Árnessýslu austan vatna, Borgarfjarðarsýslu og Mýrasýslu. Ef sumt féð verður 
ekki eyrnamarkað, aðeins plötumerkt, veikist rekjanleikinn af tvennum ástæðum; a) merki geta 
tapast, b) líklegra er að misferil komi upp vegna ólöglegra breytinga á plötumerkjum. Hvort tveggja 
er þekkt.

2) Eftir að innflutningur hrás kjöts o.fl var leyfður í ársbyrjun eykst hætta á innflutningi sauðfjár- og 
annarra búfjársjúkdóma. Eftirlitskerfið er veikt, byggt á áhættugreiningum (risk- based analyses), 
sem eins og heitið ber með sér, gerið ráð fyrir áhættu. Þá treystir Matvælastofnun og ANR mjög á 
innflutningsfyrirtækin sjálf. Komi sjúkdómur inn á landið, svo sem gin- og klaufaveiki, sem allt búfé 
nema hross geta sýkst af, skiptir miklu máli að merkingakerfið og rekjanleikinn séu í hæsta 
gæðaflokki og þau gæði minnka ef eyrnamörkuninni er sleppt sbr. 1). Þetta á sérstaklega við um 
sauðféð sem er dreift um víðáttumikil beitilönd á sumrin gagnstætt nautgripum og svínum. Þá skipta 
öryggið og rekjanleikinn miklu máli og getur hvort tveggja flýtt fyrir aðgerðum við að hefta útbreiðslu 
viðkomandi smitsjúkdóms.

Með bestu kveðjum,

Ólafur R. Dýrmundsson.


