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Reykjavík, 9.mars 2021.

Efni: Umsögn við Þingskjal 141 —  140. mál.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum 
(sýklalyfjanotkun).

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði (hér eftir SAM) vísa til umsagnarbeiðni Atvinnuveganefndar Alþingis 
23. febrúar s.l. um ofangreint frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli.

SAM mæla með samþykkt frumvarpsins.

Í tilefni a f frumvarpinu vilja SAM benda á að samkvæmt síðustu tölum Lyfjastofnunar Evrópu er sala 
sýklalyfja til notkunar í dýr við matvælaframleiðslu á Íslandi innan við 5% af meðalnotkun í Evrópu (mælt í 
magni lyfja á heildarþyngd allra dýra). Notkun lyfja er meiri í öllum löndum Evrópu, að Noregi einum 
undanskildum.

Með aukinni sýklalyfjanotkun eykst tíðni baktería sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Sýklalyfjaónæmi er 
vaxandi vandamál á alþjóðavísu og hefur verð bent á hana sem eina helstu ógn við heilbrigði í heiminum. Á 
alþjóðlegum vettvangi hefur málið verið tekið upp hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, Sameinuðu 
Þjóðunum en einstök ríki á borð við Bretland hafa einnig ráðist í verkefni til þess að upplýsa framleiðendur 
um rétta meðhöndlun til þess að reyna að koma í veg fyrir sýklalyfjaónæmi.

Mikilvægt er að bregðast við sýklalyfjaónæmi á heimsvísu, þó staðan á Íslandi sé góð. Sambærilegar kröfur 
ætti að gera til innfluttrar vöru og innlendrar, uppfræða almenning og tryggja að merkingar séu skýrar.

SAM telja að samþykkt frumvarpsins væri til þess fallið að auka skilning almennings á Íslandi á þessu 
alþjóðlega vandamáli og auðvelda neytendum að beina eftirspurn sinni í átt að þeim vörum sem ólíklegra er 
að stuðli að auknu sýklalyfjaónæmi í heiminum.

SAM áskilur sér rétt til að koma á framfæri frekari athugasemdum á síðari stigum málsins. Einnig eru samtökin 
tilbúin að veita frekari upplýsingar og mæta á fund nefndarinnar til umræðu og skoðanaskipta.

f.h. Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf
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