
Umsögn sóttvarnaráðs um frumvarp til laga 

um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum (sýklalyfjanotkun).

Mikilvægt er að allir landsmenn séu vel upplýstir um sýklalyfjaónæmi. Auka þarf skilning á hvað það 
er, hvaða þýðingu það hefur, hvernig það verður til og hvernig getur dreifst. Það að upplýsa almenning 
um hve alvarlegt vandamál sýklalyfjaónæmi er, er nauðsynlegur hluti baráttunnar gegn 
sýklalyfjaónæmi (sjá t.d. WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance: 
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/ og samþykkt 
Norrænu ráðherranefndarinnar, Nordic Council 12 initiatives. Nordic co-operation on combating 
antimicrobial resistance, 7. liður, Public information campaigns in the Nordic Region: 
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1086062/FULLTEXT01.pdf) .

Verslun með matvæli á milli landa hefur aukist gríðarlega á undanförnum árum með tilheyrandi 
flutningum. Bakteríur með ónæmi fyrir næstum öllum sýklalyfjum geta borist með matvælum í menn. 
Lönd með litla notkun sýklalyfja í landbúnaði og lágt hlutfall sýklalyfjaónæmis í mönnum, dýrum og 
umhverfi, vilja eðlilega veija sína eftirsóknarverða stöðu. Ísland hefur langminnstu sjúkdómsbyrði af 
völdum sýklalyfjaónæmis af öllum löndum Evrópu og einna lægsta hlutfall ónæmra baktería í 
landbúnaðarafurðum í heiminum. Það er opinber stefna Ríkisstjórnar Íslands að vera í fararbroddi í 
baráttunni gegn sýklalyfjaónæmi. Hversu stór hluti sýklalyfjaónæmis í mönnum er tilkomið vegna 
ónæmra baktería í matvælum er ekki þekkt, en er breytilegt eftir löndum og aðstæðum 
(sýklalyfjanotkun, hreinlæti, frárennsliskerfi, hreint vatn) á hverjum stað. Útbreiðsla nær alónæmra 
baktería er mest í Asíu og löndunum við Miðharðarhafið. Mikilvægt er að almenningur þekki þessa 
áhættu og geti hagað neysluvenjum sínum í samræmi við heilsufar og markmið.

Vegna ofangreinds finnst sóttvarnaráði að það eigi skilyrðislaust að vera hægt að sjá hver séu 
raunveruleg upprunalönd matvæla (ræktunarland, umsýsluland og svo framvegis), og eðlilegt að 
íslensk matvæli fengju samræmda vottaða merkingu. Þetta er í samræmi við Þingsályktun um 
aðgerðaráætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna Nr. 40/149, 
(https://www.althingi.is/altext/ 149/s/ 1924.html ).

Því er hægt að styðja fyrsta hluta málsgreinar breytingartillögunnar, þ.e.: „Fyrirtæki sem hafa með 
höndum smásölu matvæla skulu tryggja með merkingum (í sölurýmum ) að neytendur hafi greiðan 
aðgang að upplýsingum um upprunaland matvælanna ..."

Seinni hluti málsgreinarinnar er síðan: „... og meðalnotkun sýklalyfja við framleiðslu matvæla í 
viðkomandi landi. Matvælastofnun skal árlega gefa út leiðbeiningar um miðlun upplýsinga um 
upprunaland og sýklalyfjanotkun við framleiðslu matvæla."

Þótt það væri ákjósanlegt að neytendur geti valið að kaupa matvörur frá framleiðendum sem nota lítið 
a f  sýklalyfjum, við mikið hreinlæti og nóg hreint vatn, þá segir meðalnotkun sýklalyfja í heilu landi 
lítið um einstaka framleiðendur og einstök framleiðslusvæði. Það að setja alla framleiðendur í heilu 
landi undir sama hatt er villandi og jafnvel ósanngjarnt. Faraldrar af  ónæmum bakteríum geta vel 
komið upp í löndum þar sem sýklalyfjanotkun er lítil, eins og vel þekkt er. Þar fyrir utan eru fá lönd 
utan Evrópu sem gefa reglulega út upplýsingar um meðalnotkun sýklalyfja í landbúnaði á staðlaðan 
hátt. Ýmsar afurðir sem geta borið nær alónæmar bakteríur eru fluttar til landsins frá löndum utan 
Evrópu, eins og t.d. rækjur frá Asíu. Auk þess gefur meðalnotkun sýklalyfja við framleiðslu matvæla 
afar einfaldaða mynd af stöðunni í viðkomandi löndum- niðurstöður eru oftast 2-3 árum áður en
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framleiðslan átti sér stað. Notkunin getur einnig verið mjög mismunandi eftir 
framleiðendum/landsvæðum og tegundum (dýr/grænmeti/krydd).

Mun betri aðferð til að koma í veg fyrir að matvæli beri nær-alónæmar bakteríur í landsmenn, væri að 
auka eftirlit með nær-alónæmum bakteríum í matvælum bæði við innflutning og eins almennt á 
markaði sama hvert upprunalandið er, og koma í veg fyrir að slíkar afurðir fari óhindrað beint til 
neytenda.

Þá er ekki gerð nein grein gerð fyrir hvernig haga skuli þeim kostnaði sem af þessu verkefni hlýst, né 
heldur hvernig og hvort hægt sé að mæla ávinninginn.


