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Efni:Minnisblað Æðarræktarfélags Íslands vegna fundar með Atvinnuvega- 
nefnd Albingis bann 26. maí 2020.

Á fundi Æðarræktarfélags Íslands með Atvinnuveganefnd var óskað eftir 
sjónarmiðum fulltrúa félagsins varðandi tiltekin atriði tengd frumvarpi til breytinga á 
ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og 
stjórnsýslu,714. mál, 150. löggjafarþing 2019-2020.

Í fyrsta lagi var leitað eftir rökum fyrir núvverandi kerfi sem felur í sér opinbert 
gæðamat æðardúns og einnig vísað til samanburðar við það kerfi sem 
sjávarútvegurinn byggir á. Í samráðsferli frumvarpsins áttu fulltrúar félagsins fund 
með starfsmönnum Landbúnaðarráðuneytisins og kynntu sín sjónarmið. 
Megináhersla var lögð á að fyrirvaralaus breyting á fyrirkomulagi því sem gilt hefur 
um gæðamat á æðardúni í hálfa öld myndi vega að grundvelli búgreinarinnar og 
leiða til tjóns. Ráðherra ákvað að tillaga að þessari breytingu færi ekki inn í sjálft 
frumvarpið sem var lagt fyrir Alþingi en að Æðarræktarfélagið og 
Landbúnaðarráðuneytið hefðu samráð um framtíð kerfisins.

Á Íslandi eru um 400 jarðir þar sem æðardúnn er nytjaður. Segja má að æðardúnn 
sé nánast séríslenskur en af þeim 4000 kílóum sem áætlað er að falli árlega til af 
æðardúni í heiminum koma um 3000 kíló frá Íslandi. Íslenskur æðardúnn er dýr 
lúxusvara og borið hefur á því í gegnum tíðina að annars konar dúni sé blandað við 
æðardún eða jafnvel seldur einn og sér sem æðardúnn. Þegar neytendur kaupa 
slíka lúxus vöru sem æðardúnninn er, er mikilvægt að hægt sé að hægt sé að sýna 
fram á að varan sé ósvikin. Til að tryggja neytendum að um Íslenskan æðardún sé 
að ræða og að dúnninn standist kröfur um hreinleika og þyngd hafa lög um mat á 
æðardúni xx/1970 með síðari breytingum gengt veigamiklu hlutverki fyrir útflutning á 
æðardúni og sölu á vörum sem fylltar eru með æðardúni.

Á þeim tíma frá því lögin voru upphaflega sett hefur orðið þróun í vottunum á vörum 
almennt. Mögulega getur annars konar vottun leyst lögin af hólmi og hefur
Æðarræktarfélag Íslands nú þegar hafið vinnu við að kanna hvort og þá hvaða
vottunarkerfi gæti komið í stað opinbera matsins á æðardúni. Í samvinnu við 
Staðlaráð Íslands og aðkomu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins er hafin 
vinna við að kanna hvort hægt sé að taka upp ISO 9001 og/eða 14001 eða skrifa
séríslenskan staðal með hliðsjón af kröfum 9001 og 14001. Þetta er ekki einu
leiðirnar sem hægt er að fara og verða því þarfirnar og kostir og gallar greindir áður 
en ákvörðun er tekin hvaða leið verður fyrir valinu.
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Þangað til að nýtt kerfi liggur fyrir er mjög mikilvægt að núverandi lög um mat á 
æðardúni haldi gildi sínu enda hafa kaupendur æðardúns treyst þessari vottun allt frá 
árinu 1970.s

Í öðru lagi var spurt um það hvort að félagið gerði einhverjar athugasemdir varðandi 
frumvarpið fyrst að tillagan um brottfall laga um gæðamat æðardúns var felld úr 
frumvarpinu á meðan tillagan var í samráðsferli. Fulltrúar félagsins gera engar 
athugasemdir við frumvarpið eins og það var lagt fyrir Alþingi. Á fundinum var óskað 
eftir viðbrögðum félagsins við breytingu á ákvæði um bann við að drekkja dýrum, 
sem m.a. hefði áhrif á gildruveiði minka. Í ljós kom að breytingin varðar einungis 
brottfall skyldu til að tilkynna fyrirkomulag slíkra veiða til ráðuneytisins og við það 
gerir félagið ekki athugasemdir.

Meðfylgjandi fylgiskjal er bréf Æðarræktarfélags Íslands til 
Landbúnaðarráðuneytisins vegna tillögu um að fella brott lög um gæðamat á 
æðardúni en þar er gerð ítarleg grein fyrir sjónarmðum félagsins.

3. júní 2020.

Virðingarfyllst,

Guðrún Gauksdóttir, 
formaður ÆÍ

Erla Friðriksdóttir, 
Varaformaður ÆÍ



FYLGISKJAL: Bréf Æðarræktarfélags Íslands til Landbúnaðarráðuneytisins 
dags. 21.02.2020

Skrifstofa matvæla og landbúnaðar,
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu,
Skúlagötu 4,
101 Reykjavík

Efni: Brottfelling laga um gæðamat á æðardúni

Æðarræktarfélag Íslands gerir athugasemdir við drög að frumvarpi um breytingar á 
ýmsum lögum á málefnasviði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vegna 
einföldunar regluverks og stjórnsýslu. Samkvæmt 13. tölulið 16. gr. er lagt til að lög 
nr. 52/2005, um gæðamat á æðardúni verð felld brott í heild sinni.

Æðarrækt er stunduð á hátt á 400 jörðum á Íslandi og er þýðingarmikil fyrir bændur 
sem jafnframt stunda hefðbundinn búskap og þar sem búrekstur er árstíðabundinn. 
Fjöldi jarða byggir á úttekt sem Æðarræktarfélagið lét framkvæma árið 2019 og verið 
er að vinna gagnvirkan kortagrunn á grundvelli þeirrar úttektar.

Lögbundið gæðamat á æðardúni hefur verið grundvallarstoð útflutnings á æðardúni 
frá gildistöku laga nr. 39/1970. Það háttar í ýmsu tillliti sérstaklega til með æðarrækt 
sem búgrein og þá einstöku og takmörkuðu afurð sem æðardúnn er. Það var mikil 
framsýni þegar lög voru sett um gæðamat á æðardúni þegar árið 1970 en það var 
fyrsta baráttumál nýstofnaðs Æðarræktarfélags Íslands árið 1969. Á þeim 50 árum 
sem liðið hafa frá gildistöku laganna hefur vart svo heitið geti risið ágreiningur um 
þetta fyrirkomulag og æðarbændur, útflytjendur og kaupendur treyst á það. Þá hefur 
til skamms tíma verið til staðar þekking og skilningur á mikilvægi þessa fyrirkomulags 
hjá landbúnaðarráðuneytinu. Það er því áfall fyrir æðarrækt og útflutning æðardúns 
að tillaga sé komin fram um að nema úr gildi lög um gæðamat á æðardúni. Ef hún 
verður að lögum þá verður stoðum kippt undan búgreininni.

Æðarræktarfélagið hefur á undanförnum árum lagt áherslu í starfi sínu að efla 
ennfrekar verðmæti æðardúns og sérstaklega leitað leiða til fullvinnslu dúns hér 
heima. Það sem við höfum umfram hráefniskaupendur erlendis er að við getum 
vottað sérstaklega um gæði og uppruna dúnsins. Þá hefur verið unnið að umsókn 
um verndað afurðaheiti fyrir íslenskan æðardún að undanförnu og stefnt að sérstakri 
ESB vottun í framhaldi af því. Sú vinna hvílir á þeim grunni sem lagður var fyrir hálfri 
öld til að tryggja framleiðsluna og endurspegla sérstöðu æðardúns á Íslandi og



reyndar á heimsvísu. Það má segja að gæðavottunin sé haldreipið í dúnútflutningi á 
hráefni og ekki síður fullunninnar vöru. Aftur á móti telur Æðarræktarfélagið að það 
skipti máli að fara yfir feril gæðamats og vottunar og hvernig það tengist eða geti 
tengst öðrum ferlum. Í þessu sambandi átti stjórn Æðarræktarfélagsins nýlega fund 
með framkvæmdastjóra Staðlaráðs Íslands um mögulega þróun staðla um 
framleiðsluferil æðardúns og mat á dúni. Lagði framkvæmdastjórinn til fund með 
hagaðilum, m.a. Atvinnuvegaráðuneytinu, Æðarræktarfélaginu og vottunarstofum. 
Enn og aftur hvíla þær útfærslur allar á þeim grunni sem felst í lagaáskilnaði um 
gæðamat á dúni.

Í ljósi þeirrar þýðingar sem lögbundið gæðamat á æðardún hefur haft síðastliðna 
áratugi skýtur það skökku við að lesa greinargerð með drögum að umræddu 
frumvarpi. Verða hér gerðar athugasemdir við og útskýringa leitað á því sem þar 
kemur fram, sbr. sérstaklega athugasemdir við 16. gr. á bls.14.

• Umfjöllun 16. gr. þar sem lagt er til að lög um gæðamat á æðardúni verði felld 
úr gildi hefst á almennri lýsing á fyrirkomulagi laganna og reglugerðar um 
gæðamat og framkvæmd þess. Þá er fjallað um eiginleika dúns og 
framleiðsluferli. Í þessu sambandi er vísað í norska skýrslu (sem var unnin 
m.a. í samvinnu við hlunnindaráðgjafa Æðarræktarfélagsins á sínum tíma). 
Þar segir í framhaldinu að í skýrslunni komi m.a. fram “að raunveruleg gæði 
æðardúns lúti ekki að hreinsun hans (ryki og aðskotahlutum) heldur þáttum 
eins og einangrunargildi, viðloðun (e. cohesion) og fyllingu (e. resilience).” Þá 
er farið yfir umfjöllun skýrslunnar um mikilvægi mælanleika þessara þátta og 
vísbendingum í þá veru að mismunandi verkunaraðferðir hafi áhrif á 
gæðaeiginleika. Með vísan til framangreinds er í athugasemdum talið 
mikilvægt að fylgja þessum vísbendingum eftir, þróa verkunaraðferðir m.t.t. 
þeirra og meta þýðingu þeirra fyrir vöruþróun og notkun æðardúns.

o Æðarræktarfélagið fer fram á að það sé rökstutt með hvaða hætti þetta 
feli í sér rök fyrir því að fella brott lög um gæðamat á æðardúni. Það er 
annað að fjalla um mögulegan mismun á annars vegar eðliseiginleikum 
æðardúns (hvort sem það er milli landa, milli varpa eða milli einstakra 
æðarkolla) og svo hins vegar hreinsunarferli dúnsins og mati á gæðum 
lokaafurðar. Upplýsingar úr skýrslunni gætu aftur á móti mögulega 
verið einn af grundvöllum umræðu um það hvort aðferðum við dúnmat 
skuli breytt. Íslenskur æðardúnn og hreinsunaraðferðir komu vel út í 
þessari samanburðarrannsókn.

• Í framhaldi af þessu segir í næstu málsgrein:

Gæðavottun laganna er í stórum dráttum sniðin að 40-50 ára gömlum 
viðskiptaháttum  sem setur starfsem inni óeðlilegar skorður. Atvinnugreinin hefur verið 
í sókn undanfarin ár og hefur áhugi á að taka þátt í fu llvinnslu æ ðardúns farið vaxandi 
enda hafa æ fleiri gert sér grein fyrir mikilvægi dúntekju fyrir náttúruvernd, 
ferðaþjónustu og þjóðlífið almennt. Samtím is er m ikilvæ gt og eftirsóknarvert að 
stjórnvöld búi atvinnugreininni nútímalegt starfsumhverfi sem gerir henni kleift að 
vaxa og dafna.

Með vísan til fram angreinds er talið rétt að fella brott lögbundið kerfi um gæ ðam at á 
æðardúni. Breytingarnar eru til þess fa llnar að létta álögum af atvinnugreininni og 
skapa aukin tækifæ ri til framþróunar. Með breytingunum verður mat dúnsmatsmanna 
aflagt en M atvæ lastofnun mun hins vegar áfram annast útgáfu heilbrigðisvottorða,



sbr. lög nr. 25/1993, um dýrasjúkdóm a og varnir gegn þeim. Breytingarnar eru því 
einnig gerðar í því skyni að auka skilvirkni í stjórnsýslu í þágu atvinnulífs og 
almennings. Verði frum varpið óbreytt að lögum mun ábyrgð á gæ ðum æ ðardúns 
verða í höndum fram leiðenda sjálfra líkt og almennt viðgengst í atvinnulífinu. Til 
skoðunar kann að koma að fram leiðendur setji gæðastaðal fyrir æðardún á grundvelli 
mælanlegra eiginleika með það að markmiði að fram leiðendur eða aðilar á þeirra 
vegum annist gæ ðam at og vottun á æðardúni.

o Hér er sagt að æðarrækt hafi verið í sókn undanfarin ár. Það er rétt að 
því leyti að félagið hefur markvisst unnið að því að vekja áhuga og 
hvetja æðarbændur til eflingar fullvinnslu þó mjög langt sé í land og auk 
þess leitað ýmissa leiða til kynningar á æðarrækt og æðardúni. Það 
breytir því ekki að við erum enn fyrst og fremst hráefnisútflytjendur. 
Undanfarin 3 ár hefur verið lægð í hráefnisútflutningi og síðastliðið ár 
með verstu útflutningsárum. Æðarræktarfélagið hefur því eftir mætti 
verið að hraða ýmsum verkefnum eins og vottun um verndað 
afurðaheiti en rannsóknir hafa sýnt að slík vottun eykur verðmæti og 
eftirspurn framleiðsluvara og vinnur að því að tryggja stöðugleika í 
eftirspurn.

o Jafnframt leitar Æðarræktarfélagið eftir rökstuðningi fyrir þeirri 
fullyrðingu að breytingarnar séu til þess fallnar að létta álögum af 
atvinnugreininni og skapa aukin tækifæri til framþróunar. Á hvaða 
sjónarmiðum/rannsóknum er byggt? Hverjar eru álögurnar og hvaða 
tækifæri hefur núgildandi fyrirkomulag áhrif á? Hafa kvartanir borist frá 
æðarbændum eða útflytjendum?

Það er álit Æðaræktarfélagsins að framangreind umfjöllun í athugasemdum sé sett 
fram af vanþekkingu á atvinnugreininni og þeirri sérstöðu sem hún stendur fyrir. 
Æðarræktarfélagið óskar eftir því að ráðuneytið upplýsi á hvaða rannsóknum eða 
úttektum greinargerðin er almennt byggð og hver nákvæmlega sé framtíðarsýn 
ráðuneytisins fyrir æðarrækt í landinu. Það er álit Æðarrktarfélagsins að afnám 
gildandi matskerfis fyrir æðardún yrði náðarhögg fyrir atvinnugreinina og svipti hana 
þeirri sérstöðu sem henni hefur verið tryggð í áratugi. Gild rök þarf fyrir því að 
kollvarpa fyrirliggjandi kerfi og þau verða ekki ráðin af athugsemdum með drögum að 
frumvarpinu. Það hvarflaði ekki að fyrirsvarsmönnum Æðarræktarfélagsins að með 
almennri kynningu á tiltekt í reglukerfi ráðuneytisins væri ætlunin að velta af stalli 
matskerfi sem hefur staðið fyrir sínu í áratugi. Aldur laga út af fyrir sig geta ekki talist 
gild rök.

Í ljósi þess sem að framan er rakið fer Æðarræktarfélagið fram á það að tillagan um 
að fella úr gildi núgildandi lög um gæðamat á æðardúni verði þegar í stað tekinn úr 
texta fyrirliggjandi frumvarpsdraga. Þetta þarf að liggja skýrt fyrir svo félagið geti 
haldið ótrautt áfram í baráttu sinni til að leita nýrra leiða á grundvelli tryggra stoðar 
gildandi laga til að bregðast við knýjandi vanda. Það hafa áður verið sveiflur í sölu 
æðardúns en það sem hefur bjargað greininni fyrst og síðast í gegnum þær sveiflur 
hefur verið gæðamatskerfið. Þá hefur þegar verið auglýst námskeið á vegum 
endurmenntunar Landbúnaðarháskóla Íslands í haust fyrir vottunaraðila með 
svipuðum hætti og áður.



Æðarræktarfélagið kýs að koma þessum sjónarmiðum beint fram við fulltrúa 
ráðuneytisins en ekki í samráðsgátt nema farið sé fram á það af hálfu ráðuneytisins.

Reykjavík 21. febrúar 2020.

Virðingarfyllst,
Guðrún Gauksdóttir,
formaður Æðarræktarfélags Íslands

netfang: gudrungauks@gmail.com 
s. 8670765

Afrit sent Bændasamtökum Íslands
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