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Með vísun í umsagnabeiðni nr. 11637 frá atvinnuveganefnd frá 14.12.2021.

Undirritaður sendi fyrir hönd Ísteka ehf. inn umsögn um frumvarp sem lagt var fram á 
151. löggjafaþingi. Efni þeirra umsagnar á eins við nú og þá og skoðast sem hluti 
þessarar umsagnar, sjá afrit neðst í skjali.

Ísteka leggst alfarið gegn samþykkt þessa frumvarps.

Hér eftir eru nokkrir punktar sem við viljum bæta við fyrri umsögn:

• Ísteka harmar að vísbendingar um brot á dýrum sjáist í myndbandi sem dreift 
var á netinu í nóvember s.l. Félagið hefur hafið vinnu við að þétta enn frekar 
velferðareftirlitsnet sitt til að koma í veg fyrir að slík atvik gerist. Hvorki er 
ásættanlegt né sanngjarnt að setja heila búgrein undir ætlaða sök fárra.

• Við þekkjum engin dæmi um að blóðtökur fyrir lyfjaframleiðslu séu bannaðar 
eins og víða hefur verið haldið fram í umræðu seinustu vikna. 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ítrekað fjallað um beiðnir um að 
banna innflutning á eCG frá ríkjum í S-Ameríku. Svar hennar hefur einatt verið 
á einn veg, að ástæða sé til að hvetja viðkomandi ríki til að bæta umgjörð 
dýravelferðar en að ekki sé tekið undir bann. Dýravelferð blóðhryssa á Íslandi 
er á mun hærra plani en í ofangreindum ríkjum.

• Til eru mis opinberar leiðbeiningar, viðmið og ráðleggingar í hinum ýmsu 
löndum og geirum. Blóðtaka á Íslandi styðst við íslensk viðmið gefin út af 
MAST á grundvelli íslenskra rannsókna á íslenska hestinum og mati á því álagi 
sem það veldur hryssunum, sem er óverulegt.

• Bann við blóðgjöfum íslenskra hryssa væri nýmæli og sérlegt óhappaskref þar 
sem fordæmið, bann á búskap vegna mögulegra frávika í dýravelferð, væri 
líklegt til að stórskaða aðrar landbúnaðargreinar þegar frávik koma upp í þeim.

• eCG, hormónið sem Ísteka framleiðir mætti kalla „grænu sameindina“. Vistspor 
sameindarinnar er lágt í framleiðslu hvort sem litið er til rótanna í sveitinni eða 
við framleiðsluna sjálfa í Reykjavík. Notkun sameindarinnar í dýralækningum 
minnkar vistspor viðkomandi landbúnaðargreina, eykur dýravelferð innan
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þeirra auk þess sem sameindin hefur einnig verið notuð með góðum árangri við 
að auka frjósemi ýmissa villtra dýra og viðkvæmra.

• Engin önnur sameind á markaði í dag hefUr sömu breiðu og langvarandi virkni 
og eCG. Það er meginástæða þess að hún er notuð mjög víða og í mismunandi 
dýrategundum. Önnur lyf sem hafa annað og þrengra virknisvið eru m.ö.o. ekki 
raunhæfur valkostur.

• Tekjur af seldu hryssublóði hafa jákvæð áhrif á dreifðari byggðir landsins. 
Margir bændur hafa svarað kalli samfélagsins og stjórnvalda og fundið sér nýja 
leið til tekjuöflunar með því að selja þessa afurð hryssa sinna. Ekki þætti það 
góð hvatning til frekari nýsköpunar í sveitum að slá úr höndum bænda með 
lögum þær leiðir sem þeir hafa þegar fundið að þessu marki.

• Rétt er að halda því til haga að hagsmunafélög sem sum hver hafa sett fram 
gagnrýni á blóðsöfnun fylfullra hryssa gera það einmitt á grundvelli ætlaðra 
hagsmuna annarra, t.a.m. reiðhestaræktenda. Ekki er hægt að taka undir það að 
grein blóðsöfnunar hafi neikvæð áhrif á grein reiðhestaræktunar, hvorki í 
markaðslegu tilliti né kynbótatengdu, og engar vísbendingar eða gögn hafa 
komið upp sem styðja það mat. Ef viðkomandi hagsmunafélög hefðu 
raunverulegan áhuga á velferð hrossa mætti auk þess ætla að þau hefðu mun fyrr 
stigið inn í slíka umræðu með afgerandi hætti og eigin naflaskoðun.

• Ýmsar upphrópanir seinustu vikna eru settar fram af vanþekkingu, eru 
ósannaðar og/eða greinilega rangar þeim sem til þekkja og er mikilvægt að 
benda á það. Þar á meðal eru staðhæfingar um ætlaða þjáningu, ómöguleika á 
tamningu hryssa, heilsufarstjón hryssa af blóðgjöf, vannæringu folalda o.s.frv.

• Verði frumvarpið samþykkt í óbreyttri mynd eða með breytingum sem hafa 
sérlega neikvæð áhrif á félagið áskilur það sér rétt til að leita réttar síns og 
krefjast skaðabóta. Það væri slæmur viðsnúningur að fara úr því að vera öflugur 
aðili í að knýja áfram atvinnulíf og samneyslu í það að vera bótaþegi.

Það er ítrekað hér að Ísteka ehf. leggst alfarið gegn samþykkt þessa frumvarps og 
óskar eftir áheyrn fyrir atvinnuveganefnd til að gera frekari grein fyrir sjónarmiðum 
félagsins og til að svara spurningum nefndarmanna.

Virðingarfyllst,

Arnþór Guðlaugsson 
framkvæmdastjóri
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Efni: Umsögn um þingmál 543, frumvarp til breytinga á Iðgum um veiferð dýra.

Reykjavík 3O.mars 2021

Vísað er til tölvupósts frá nefhdarsviöi AJþingis þann 18. mars s.l. þar scm óskað cr 
eftir umsögn Isteka ehf. um þingmál 543, frumvarp til breytinga á lögum um velferð 
dýra nr. 55/2013.

Umrætt þingmál gengur út á að banna alfariö blóðgjafir íslenskra hryssa. Um eitt 
hundrað islenskir bændur stunda þessa búgrein af myndarskap en líftæknifýrirtækið 
ísteka er eini aðilinn á landinu sem vinnur verðmætt lyíjaefni úr sliku gjafablóði.

Greinargerð sú sem fýlgir frumvarpinu er gerð af svo mikilli vanþekkingu aö því iniður 
er ekki hægt að svara henni efhislega af neinu viti. Þvi verður ekki gerð tilraun til þess 
hér. Fyrirtækið vill hins vegar reyna að greiða eins og hægt er úr þeirri upplýsingaóreiðu 
sem fiamlagning frumvarpsins og greinargerðarinnar hefur valdið.

Um fyrirtækið
Isteka ehf. er nýsköpunarfyrirtæki sem vinnur verömætt lyíjaefni úr blóði úr íslenskum 
hryssum. Nánast allar afurðir eru fluttar úr landi og skapa gjaldeyristekjur sem námu 
um 1,7 milljarði króna i fýrra. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 40 manns og um 
helmingur er háskólamenntaður.

Um leyft og eftirlit
ísteka starfar samkvæmt leyfi frá Lyfjastofnun og þar meö á öllu starfssvæði Evrópsku 
lyfjastofnunarinnar (EMA). Lyfjaverksmiðja og verkfcrlar fýrirtækisins eru samþykkt 
af Bandarísku lyfjastofnunni (FDA). Fyrirtækið uppfýllir alþjóðlega GMP (Good 
manufacluring practices) staðalinn sem er viðurkenndur í lytjaframleiðslu. Fyrirtækið 
er með starfsleyfi frá Umhverfisstofhun.
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Bióðgjöfín
Blóðgjöfin er framkvæmd af dýralæknum að undangenginni staðdeyfingu og er undir 
opinberu eftirliti Matvælastoíhunnar. Að jafnaði gefur hryssa blóð fimm sinnum á 
sumri og aldrei oftar en átta sinnum. Alls eru blóðgjafahryssumar á íslandi um 5.000 
talsins. Blóögjöf er að liámarki 5 litrar i hvert sinn sem rannsóknir hafa sýnt að er öruggt 
fyrir hfyssuna.

Dýravelferð og gæðaeftirlit
Þessi búgrein hefúr vaxið á undanfömum árum og nú eru um hundrað bændur i 
samstarfi við Isteka. Unnið er eftir itarlegri gæðahandbók fyrir blóðgjafir og gerður 
hefur verið sérstakur dýravelferðarsamningur við hvem og einn bónda. sem er einstakt 
á íslandi. Þá starfar hjá fyrirtækinu sérstakur dýravelferðar- og gæðafulltrúi sem hefur 
aðgengi að þeim hrossum og aðstöðu hjá bændum til ráðgjafar og efiirlits.

Dyravelferðarsamningar
Dýravelferðarsamningamir eru byggðir á skilyrðum Matvælastofnunar og Fagráðs um 
dýravelferð sem sett cru i samræmi við nýjustu lög og reglugerðir. Þar er meðal annars 
að finna sérstök ákvæði um nærgætni í umgengni og hvíld hrossanna, ákvæði um gott 
beitiland og aðgang að vatni og saltsteinum. Sérstök ákvæði eru einnig í 
dýravelferöarsamningnum um góða aðstöðu þar sem blóðgjöf fer fram.

Öll blóðgjafahrossin cru skráð hjá Matvælastofhun í gagnagrunninn World fcng þar 
sem ábyrgðarmaður hverrar hryssu er skráður.

Fóstureyðingar blóðgjafahryssa eru ekki leyfðar og folöld ganga að jafnaði undir 
mæðrum sínum á blóðgjafatímabilinu.

Eftirfylgni með heilbrigði dýranna
Þá eru einnig í velferðarsamningunum sérstök ákvæði um að blóðgjafir séu ekki 
heimilar úr hryssum á bæjum þar sem hafa komið upp frávik við velferð hrossa 
samkvæmt Matvælastofhun.

Vel er fylgst með heilbrigði dýranna eftir blóðgjöf. Vandlega er haldið er utan um afföll 
á blóðgjafatímanum og eru þau um eða tæplega 0,1%, sem er sambærilegt við það sem 
þekkist hjá hrossum sem ekki gefa blóð.
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Niðurlag
Þann 23. febniar s.l. óskaði fiilltrúi ísteka ehf, eftir fimdum með þingflokkum Flokks 
fólksins og Pírata til þess að veita þeim upplýsingar um hvemig staðið cr að blóðgjöfum 
hryssa á Islandi. en fulltrúar þessara flokka eru skrifaðir fyrir frumvarpinu. Hvorugur 
svaraði.

Lífiæknifyrinækið ísteka ehf. vill árétta að öll starfsemi þess er háð opinberu eftirliti 
Lyfjastofitunar, Matvælastofhunar og Umhverfisstofnunar. Blóðgjöfin er ávallt 
framkvæmd af dýralækni að undangenginni staödeyfingu og rannsókmr hafa sýnt að 
hún hefur ekki neikvæð áhrif á heilsu hryssunnar. Afurðimar og framleiðsluferlamir 
eru einnig samþykktir af þar til bærum alþjóðlegum aðilum.

Þá er einnig rétt að halda þvi til haga að þessi búgrein nýtur ekki opinberra styrkja en 
fyrir utan rúmlega fjörutíu starfsmenn ísteka ehf.. hafa um hundrað bændur og 
fjölmargir dýralæknar tekjur af þessari starfsemi.

Að lokum bjóðast forsvarsmenn Isteka ehf. til að koma fyrir Atvinnuveganefhd til að 
svara þeim spumingum sem enn kann að vera ósvarað.

Isteka leggst cindregið gegn þvi aö umrætt frumvarp verði að lögum.

Virðingarfyllst,

Arnþór Guðlaugsson 
framkvæmdastjóri ístcka.

ísteka ehf.
Grensásvegur 8 
108 Revkjavík 
kennitala: 611200-3150 
VSK númer: 69786

Vcfsiöa: istcka.is 
sími: 581-4138 
gsm: 662-0028 

netfang: amthor@isteka.com

Ísteka ehf.
Grensásvegur 8
108 Reykjavík
kennitala: 611200-3150

Vefsíða: isteka.is
sími: 581-4138

netfang: isteka@isteka.com
VSK númer: 69786

mailto:amthor@isteka.com
mailto:isteka@isteka.com

