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Um sögn um  frum varp  til laga um matvæ li (sýkiaíyfjanotkun)
140. mál á lö g g ja fa rþ in g i 2020-2021.

Umsögn
Frumvarp þetta gengur of langt í að verja hagsmuni innlendrar matvælaframleiðslu á 
kostnað neytenda. Það gerir óraunsæjar kröfur á hendur seljendum matvöru um að þeir 
sjái um að afla og setja fram á sölustöðum, einhliða og afvegaleiðandi upplýsingar um 
matvöruna.

Það þarf vissulega að auka rekjanleika matvæla en það þarf að útfæra betur.

Greinargerð
Notkun sýklalyfja í landbúnaði mun vera meiri í suðlægum 
löndum en norðlægum. Innan Evrópu er opinn markaður 
með matvæli þannig að fólk í norðlægum löndum neytir 
matvæla frá suðlægum löndum og öfugt. Lífslíkur 
Evrópubúa eru almennt góðar. Lífslíkur Spánverja eru til 
dæmis meiri en Íslendinga. Því er nokkuð ljóst að 
Evrópubúar neyti almennt hollrar fæðu þó þar sé opinn 
matvælamarkaður milli landa.

Fyrir neytendur er mikilvægt að hafa greiðan aðgang að 
gagnlegum upplýsingum er varðar hollustu matvæla, 
umhverfisáhrif og siðrænar hliðar framleiðslunnar.

Sumir vilja lífrænar vörur, sem minnst kolefnisfótspor og 
sem minnst umhverfisáhrif og svo framvegis.

Merkingar þurfa að vera vel fram settar og samræmdar svo 
þær gagnist vel. Hér eru nokkur dæmi um þetta:

Salame
Meðfylgjandi mynd af umbúðum um salame pylsu er frá 
Kaliforníu. Sjá má að engir hormónar hafa verið notaðir við 
framleiðsluna, engin sýklalyf og að svínið var fóðrað á 100% 
grænkera (vegetarian) hátt.
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Kartöflur
Í Þykkvabænum og víðar eru ræktaðar kartöflur í margskonar görðum eins og gengur. Heimamönnum 
sem til þekkja er ekki sama úr hvaða garði kartöflurnar koma sem þeir borða. Flestir heimamenn vilja 
til dæmis Ólafsrauð (Rauðar Íslenskar) úr sandgarði. Fyrir suma neytendur er mikilvægt að á 
umbúðum um kartöflur komi fram frá hvaða bónda, af hvaða landsvæði og úr hvaða og hvernig garði 
kartöflurnar koma.

Kjöt
Almennt vill fólk ekki hafa hrútabragð af lambakjöti og ekki borða fullorðnar kindur. Reyndar er nú 
orðið lítið um hrútabragð af kjöti því það er passað að slátra lömbunum áður en það bragð myndast í 
skrokknum. Gott væri fyrir neytendur að sjá á umbúðum hvort um hrút eða gimbrarlamb er að ræða, 
á hvaða landi féð hefur gengið sumarið fyrir slátrun og frá hvaða sveitabæ féð er meðal annars út af 
mögulegu bragði og umhyggju fyrir landinu.

Vín
Þeir sem kaupa vín geta lesið um frá hvaða landi vínið er, af hvaða árgangi og úr hvaða þrúgu er 
bruggað. Vín-áhugafólk vill gjarnan ganga lengra og velja það landsvæði sem vínið er af og hvort um 
lífræna framleiðslu er að ræða fleira. Þessar upplýsingar er gott að sjá á flöskunum.

Gagnlegar merkingar
Fyrir utan þær upplýsingar sem þurfa að koma fram á umbúðum matvæla þurfa neytendur að geta 
treyst á matvælastofnanir, heilbrigðiseftirlit og þá sem kaupa inn matvæli fyrir þær verslanir sem þeir 
skipta við varðandi atriði sem ekki er svo gott að átta sig á varðandi matvöruna.

Við neytendur þurfum sem sagt markvissar og góðar merkingar sem hjálpa okkur að velja matvöru 
eftir verði, gæðum og smekk samanber ofangreint og við þurfum að geta gengið út frá því að óhætt 
sé að neyta þeirrar vörur sem er á boðstólum í verslunum.

Til að merkingar virki þurfa þær að vera markvissar og rétta. Það er í sumum tilvikum talsvert mál að 
afla þeirra upplýsinga sem þörf er á og setja fram merkingarnar. Ekki gengur að ætlast til þess að 
verslanir gangi í að afla þeirra upplýsinga og beri ábyrgð á þeim. Það myndi kosta of mikið og hækka 
vöruverð, auk þess sem verslanir ættu erfitt með að afla slíkra upplýsinga. Framleiðendur þurfa að 
merkja sýna vöru. Þeir sem merkja vel ættu að uppskera í betri sölu en ella. Eftirlit þarf að vera með 
því að merkingar séu áreiðanlegar. Það þarf því að útfæra þetta mál mikið nánar og betur en 
frumvarpið gerir ráð fyrir.

Virðingarfyllst,

Guðjón Sigurbjartsson, viðskiptafræðingur og bóndasonur 
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