
LA N D SSA M  BAN D 
K Ú A B Æ N D A

Nefndasvið Alþingis 
b.t. Atvinnuveganefndar 
Sent með tölvupósti

Skagafirði 9. mars 2021

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um frumvarp til laga um matvæli (sýklalyfjanotkun), 140. 
mál.

Frumvarpið barst Landssambandi kúabænda (LK) til umsagnar í tölvupósti frá nefndasviði 
Alþingis, dagsett 23. febrúar 2021.

Landssamband kúabænda tekur heilshugar undir mikilvægi þess að merkingar um uppruna og 
framleiðsluhætti matvæla séu skýrar og auðsjáanlegar fyrir neytendur. Hafa samtökin lagt þunga 
áherslu á það undanfarin ár að upprunamerkingar séu skýrar og aðgengilegar fyrir neytendur, 
hvort sem er í verslunum, á veitingastöðum eða í mötuneytum.

Sýklalyfjanotkun í dýr er með lægsta móti hérlendis í samanburði við önnur Evrópulönd, eins og 
nýlega útgefin skýrsla Lyfjastofnunar Evrópu1 sýnir. I útgáfu skýrslunnar á síðasta ári eru þau 
nýmæli að þar er tekin saman þróun á sölu sýklalyfja fyrir hvert og eitt land fyrir árin 2010- 
2018. Fyrir Island2 má sjá að heildarsala sýklalyfja fyrir dýr hérlendis hefur dregist saman um 20% 
á þessum árum. Stærstur hluti sölunnar er þröngvirk, beta-laktamasanæmum pencillin sem er 
jákvætt, þar sem notkun þröngvirkra sýklalyfja takmarkar myndun á sýklalyfjaónæmi, en Alþjóða- 
heilbrigðisstofnunin hefur gefið út að sýklalyfjaónæmi sé ein stærsta ógn við heilsu, fæðuöryggi 
og þróun heimsins í dag.3
Óhófleg notkun sýklalyfja dregur úr virkni þeirra og leiðir til ónæmis. Það er sjálfsögð krafa að 
neytendur séu því bæði upplýstir um uppruna matvæla sem og meðalnotkun sýklalyfja í 
landbúnaði í upprunalandi svo þeir geti tekið upplýst val um neyslu sína.

Að framansögðu leggur Landssamband kúabænda það til að frumvarp þetta verði samþykkt. 
Samtökin eru reiðubúin að koma til funda nefndarinnar til frekari umræðu og skoðanaskipta.

Virðingarfyllst,

1 https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european- 
countries-2018-trends-2010-2018-tenth-esvac-report en.pdf
2 https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/iceland-trends-sales-veterinary-antibiotics-between-2010- 
2018 en.pdf
3 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance
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