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Um nokkurt árabil var ég formaður Landsmarkanefndar, sem vann að því m.a. að 
útrýma sammerkingum á eyrnamörkum sauðfjár milli varnarhólfa með ólíka 
smitsjúkdómastöðu, afnema soramörk og koma í veg fyrir að slík mörk yrðu tekin upp.
Í samráði við yfirdýralækni og dýralækna um allt land um 40 ára skeið tók ég þátt í 
baráttu gegn smitsjúkdómum í sauðfé og nautgripum og stjórnaði rannsóknadeild 
Sauðfjárveikivarna með aðstöðu á Keldum. Á starfstíma mínum var riðuveiki útrýmt að 
miklu leyti, en hún hafði náð festu í 27 varnarhólfum af 34 við upphaf baráttunnar, en á 
síðari árum aðeins fundist í einu varnarhólfi hólfi eða tveimur. Á sama tíma dró úr 
útbreiðslu annarra sjúkdóma svo sem garnaveiki og þeim sjúkdómi var útrýmt úr 
mörgum varnarhólfum. Slökun á vörnum felur í sér þá hættu, að þessir sjúkdómar og 
fleiri breiðist út um landið á ný. Frá hinni langvinnu baráttu við smitsjúkdómana segir í 
bókunum SIGURÐUR DÝRALÆKNIR I og II. Þær komu út fyrir fáum árum og er enn 
hægt að fá þær hjá mér og Bókaútgáfunni Hólum. Ég er því vel kunnugur þeim málum, 
sem hér eru til umfjöllunar. Ég hvet þá, sem áhuga hafa, til að eignast þessar bækur, því 
að fróðleikur um þessi efni frá 40 ára starfstíma mínum á Keldum er ekki annars staðar 
til samandreginn. Ég hef nú hættur störfum að mestu en vinn við að ganga frá 
skrásetningu, merkingu og skýrslu um miltisbruna á Íslandi.

Hinn góða árangur af baráttu gegn smitsjúkdómum má að miklu leyti þakka 
merkingakerfi sauðfjár. Það er ekki ofmælt að segja að merkingakerfi okkar á búfé, sé 
með því öruggasta í heimi. Það væri óhappaverk að veikja það, sem reynst hefur vel 
og almenn sátt er um. Kerfið byggist á eyrnamörkun alls fjár, plötumerkjum í eyrum 
með litum eftir varnarsvæðum og brennimerkingu á hyrndu fé, sem er reyndar 
valkvæð. Þetta kerfi hefur verið notað frá upphafi Íslandsbyggðar og hentar vel 
aðstæðum hér á landi. Á hverju ári er nokkur samgangur sauðfjár yfir varnarlínur milli 
varnarhólfa með mismunandi smitsjúkdómastöðu. Stundum flækist sauðfé landshluta á 
milli vegna ófullkomins viðhalds á varnarlínum. Dreifing á smitsjúkdómum er því 
stöðug hætta. Mikilvægt er að uppgötva sem fyrst línubrjóta þ.e. kindum sem flækjast 
um fara í gegn um varnarlínur og geta dreift smitsjúkómum til nýrra staða. Gott 
merkingakerfi á fé tryggir það best. Eyrnamörkun lamba er þekkt í nágrannalöndum 
okkar t.d. í Færeyjum og á Grænlandi, þar sem öll lömb eru mörkuð og fl. norðlægum 
löndum. Hún stríðir ekki gegn löggjöf Evrópusambandsins.

Þótt vel hafi gengið með margt, er ennþá þörf á öruggum vörnum. Margar varnarlínur 
hafa verið lagðar niður til sparnaðar og án fyrirhyggju. Viðhald margra varnarlína, sem 
enn standa hefur verið vanrækt, þrátt fyrir sífellda hættu á útbreiðslu smitsjúkdóma, 
sem enn eru til í landinu og nýrri hættu, sem steðjar að. Alvarleg mistök hafa verið gerð 
með því hefja innflutning á hráu kjöti ófrosnu frá 1. janúar 2020 gegn ráðleggingum og 
varnaðarorðum þeirra sem mesta þekkingu hafa. Með því fylgir aukin hætta á að 
smitandi sjúkdómar áður óþekktir hér á landi berist í búfé og geti breiðst út um landið. 
Mótvægisaðgerðir stjórnvalda í því sambandi eru ótryggar og ófullnægjandi vegna þess 
að íslenskt búfé er sérlega viðkvæmt gagnvart nýjum smitsjúkdómum, sem dæmi sanna, 
vegna langrar einangrunar. Þessi óskynsamlegi innflutningur getur einnig leitt til þess 
að til landsins geti borist í fólk smitsjúkdómar sem hér hefur verið úrtrýmt eða eru 
óþekktir til þessa.
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Ég mælist til þess, að hætt verði við fyrirhugaðar breytingar á ,,Lögum um 
afréttarmálefni, fjallskil og fleira nr, 6/1986. Þær eru óþarfar og vanhugsaðar því miður. 
Lagt er til í frumvarpinu, að eyrnaörkun á lömbum verði valfrjáls, þ.e. að mönnum verði 
ekki lengur skylt að eyrnamarka öll lömb fyrir 12. viku sumars. Aðeins verði treyst á 
eyrnamerki með bæjarnúmerum og litum eftir sjúkdómavarnarsvæðum. Þetta veikir 
varnarviðbúnaðinn. Verði eyrnamörk aflögð gæti það leitt til seinvirkari sundurdráttar 
fjár í skilaréttum og verri fjárskilum á haustin. Merkin eiga til að týnast úr eyrum og 
áletrun mást af. Einnig er auðvelt að klippa merkin úr eyrunum og setja ný í staðinn. 
Þetta gefur því miður óheiðarlegum mönnum færi á að eigna sér kindur frá öðrum. Það 
er óskynsamlegt að auðvelda slík brot. Mjög erfitt og dýrt er að sanna slík misferli. 
Nokkur dæmi eru þekkt um þennan nýmóðins sauðaþjófnað. Eyrnamörkum er erfitt að 
breyta án þess að eftir sé tekið, blóðmörkun á eldra fé er oftast auðvelt að sannreyna.

Markaverðir sjá um að gefa út og ritstýra skrá yfir eigendur marka og merki búfjár á 
sínu umdæmi með 8 ára millibili og innheimta gjöld af marka og merkjaeigendum fyrir
kostnaði. Kostnaður við störf þeirra er því borinn uppi af markaeigendum sjálfum......
Markaverðir skulu einnig fylgja því eftir, með samráði við aðra markaverði, að hvergi 
skapist sammerkingar og samræmis sé gætt. Markaskrár fyrir landið allt koma út í 
haust.
Markanefnd er óháð úrskurðarnefnd skipuð 3 embættismönnum, einum frá 
Landbúnaðarráðuneyti, öðrum frá Bændasamtökunum og þeim þriðja frá 
yfirdýralækni. Hingað til hefur þessi nefnd verið ólaunuð. Hún sker úr málum, sem 
markavörðum tekst ekki að leysa úr. Nefndin getur verið til stuðnings 
Landbúnaðarráðuneytinu við framkvæmd laga nr 6/1986 um afréttarmálefni og 
fjallskil, sjá 69.gr. Óheppilegt og óþarft er að breyta þessu fyrirkomulagi.

Núgildandi lög hafa reynst vel og framkvæmd þeirra að mestu snurðulaus. Ekki er vitað 
til þess að fjáreigendur hafi óskað eftir þessum breytingum. Það er nauðsynlegt og 
sjálfsögð kurteisi að leita álits markavarða, sem eru 22 á landinu öllu. Þeir hafa borið 
hita og þunga af því að fylgjast með skrásetja og auglýsa breytingar á mörkum og 
merkjum, gefa út markaskrár og hafa samráð við markaeigendur og aðra 
markaverði. Fyrirhugaðar breytingar á fyrrnefndum lögum, hvað varðar ákvæði og 
eyrnamörk, markaverði og markanefnd virðast vanhugsaðar, óþarfar og til óþurftar. Ég 
vísa til greinargerðar Ólafs R. Dýrmundssonar landsmarkavarðar og umsagnar varðandi 
breytingartillögurnar. Þær hafa verið sendar Atvinnuveganefnd.
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