
   

Skýrsla 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um aðgerðaáætlun í því skyni að efla 

matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar 

matvælaframleiðslu 

 

 

Á 149. löggjafarþingi lagði Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 

fram frumvarp um breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum um 

matvæli og lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru þar sem lagðar voru til breytingar 

á fyrirkomulagi við innflutningi á tilteknum landbúnaðarafurðum. Frumvarpið var samþykkt 

á Alþingi 20. júní 2019 og munu taka gildi 1. janúar 2020 en með lögunum verður núverandi 

leyfisveitingakerfi við innflutning á tilteknum landbúnaðarafurðum afnumið. Markmið 

breytinganna var að íslensk stjórnvöld standi við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland 

hefur undirgengist en íslensk stjórnvöld tóku ákvörðun um það árið 2007, að til að tryggja 

stöðu Íslands á innri markaði EES, skyldi meðal annars heimila innflutning á ófrystu kjöti og 

afnema þannig leyfisveitingakerfið sem enn er í gildi. Þá skuldbindingu staðfesti Alþingi árið 

2009. Þrátt fyrir þetta var lögum ekki breytt til samræmis við þá skuldbindingu. Bæði EFTA 

dómstóllinn og Hæstiréttur Íslands komust að þeirri niðurstöðu að leyfisveitingakerfi Íslands 

og krafa um frystingu kjöts hafi brotið í bága við alþjóðlegar skuldbindingar samkvæmt EES-

samningnum.  

Samhliða undirbúningi og vinnslu frumvarpsins vann ráðuneytið að undirbúningi 

aðgerðaáætlunar sem miðar að því að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta 

samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. Áætlunin var lögð fram af Kristjáni Þór 

Júlíussyni, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, og var samþykkt sem þingsályktun í júní 

2019. Með henni ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni að hrinda aðgerðunum sem eru 17 

talsins í framkvæmd. Í þingsályktuninni kemur fram að ráðherra skuli flytja Alþingi skýrslu 

um framgang áætlunarinnar fyrir 1. nóvember 2019 og kynna atvinnuveganefnd. Á grundvelli 

framangreinds er skýrsla þessi lögð fram. 

Í ráðuneytinu hefur síðustu mánuði verið unnið ötullega að framgangi 

aðgerðaáætlunarinnar og hefur mikilvægum áföngum verið náð í vinnunni. Ráðuneytið hefur 

unnið að framgangi áætlunarinnar í góðu samstarfi við Matvælastofnun en auk þess hefur 

verið leitað til hagsmunaaðila og annarra eftir þörfum. Hinn 4. október sl. var haldinn fundur 

í ráðuneytinu þar sem hagsmunaaðilum var kynnt staða vinnunnar og kallað eftir ábendingum 

og athugasemdum þeirra. Fyrirhugað er að halda annan slíkan fund fljótlega eftir áramót. 

Hér á eftir er gerð grein fyrir framgangi áætlunarinnar og stöðu einstakra aðgerða. 

Samandregið er staða aðgerðanna með eftirfarandi hætti.  

Eftirtöldum sjö aðgerðum er nú þegar lokið: 

• Innleiddar verði viðbótartryggingar gagnvart innfluttu kalkúnakjöti, 

kjúklingakjöti og eggjum. 

• Óskað verði eftir viðbótartryggingum vegna innflutts svínakjöts og nautakjöts. 

• Bönnuð verði dreifing alifuglakjöts nema sýnt sé fram á að ekki hafi greinst 

kampýlóbakter í því. 

• Sett verði á fót áhættumatsnefnd. 
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• Tryggð verði skjótari innleiðing reglugerða Evrópusambandsins þegar stöðva þarf

innflutning á tilteknum vörum með skömmum fyrirvara.

• Opinberum eftirlitsaðilum verði tryggð heimild til að leggja stjórnvaldssektir á

matvælafyrirtæki sem brjóta gegn banni við dreifingu alifuglakjöts án sönnunar

fyrir því að ekki hafi greinst í því kampýlóbakter.

• Tollskrá fyrir landbúnaðarvörur verði endurskoðuð.

Fyrirhugað er að eftirtöldum fimm aðgerðum til viðbótar verði lokið fyrir 1. janúar 2020: 

• Innleidd verði reglugerð (EB) nr. 206/2009 um innflutning dýraafurða til

einkaneyslu.

• Tryggð verði aukin fræðsla til ferðamanna um innflutning afurða úr dýraríkinu.

• Settur verði á fót sjóður með áherslu á eflingu nýsköpunar í innlendri

matvælaframleiðslu.

• Mótuð verði matvælastefna fyrir Ísland.

• Könnuð verði þróun tollverndar og greind staða íslensks landbúnaðar gagnvart

breytingum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi.

Eftirfarandi fimm aðgerðir teljast til lengri tíma verkefna og eru vel á veg komin: 

• Átak verði gert til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi.

• Ráðist verði í átak um betri merkingar matvæla.

• Innleidd verði stefna opinberra aðila um innkaup á matvælum.

• Tekið verði til skoðunar að setja á fót sérstakan tryggingasjóð vegna tjóns sem

framleiðendur geta orðið fyrir vegna búfjársjúkdóma.

• Ráðist verði í átak um aukið eftirlit í kjölfar afnáms leyfisveitingakerfisins.

1. Innleiddar verði viðbótartryggingar gagnvart innfluttu kalkúnakjöti, kjúklingakjöti

og eggjum. 

Hinn 4. júlí 2018 sótti Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, um 

heimild til handa Íslandi til þess að beita reglum um viðbótartryggingar gagnvart 

kjúklingakjöti, kalkúnum og eggjum. Hinn 16. janúar 2019 samþykkti Eftirlitsstofnun EFTA 

(ESA) heimild Íslands til þess að beita reglum um viðbótartryggingar gagnvart innfluttum 

afurðum. Í því felst að framleiðandi eða sendandi vörunnar til landsins tekur sýni úr sérhverri 

sendingu á kjúklingakjöti og kalkúnakjöti og úr eggjum sem verða rannsökuð með tilliti til 

salmonellu. Íslenskum stjórnvöldum verði þannig heimilt að gera kröfu um að vottorð um 

sýnatöku og niðurstöðu rannsókna fylgi hverri sendingu af framangreindum afurðum.  

Í því skyni að innleiða framangreindar viðbótartryggingar í íslenskan rétt undirritaði 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra reglugerð 25. september sl. um viðbótartryggingar 

varðandi salmonellu vegna sendinga af kjúklingakjöti, hænueggjum og kalkúnakjöti. 

Reglugerðin mun taka gildi 1. janúar 2020 og verða viðbótartryggingar þá innleiddar í 

íslenskan rétt.  

Aðgerðinni er lokið. 

2. Óskað verði eftir viðbótartryggingum vegna innflutts svínakjöts og nautakjöts.

 Sambærilegt kerfi viðbótartrygginga vegna salmonellu og lýst er í 1. lið er einnig til vegna 

svínakjöts og nautakjöts en Noregur, Finnland og Svíþjóð hafa þegar fengið slíkar 

viðbótartryggingar.  
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 Hinn 28. mars 2019 átti Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, fund 

með fulltrúa framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem ráðherra áréttaði mikilvægi 

þess að Ísland viðhaldi öflugum vörnum gegn salmonellu. Í kjölfarið hófu atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið og Matvælastofnun undirbúning þess að óskað væri eftir 

viðbótartryggingum vegna innflutts svína- og nautakjöts. Auk þess vann ráðuneytið með 

starfsmönnum sendiráðs Íslands í Brussel og fulltrúum EFTA-skrifstofunnar að því að 

undirbúa ferlið.  

Hinn 26. júlí 2019 óskaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra eftir því að Ísland fengi 

heimildir til þess að beita reglum um viðbótartryggingar vegna innflutts svínakjöt og 

nautakjöts. Ráðuneytið fylgdi málinu vel eftir og áréttaði mikilvægi þess að heimild til þess 

að beita framangreindum viðbótartryggingum fengist fyrir 1. janúar 2020. Með ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar 25. október sl. fékk Ísland heimild til þess að beita slíkum 

reglum.  

 Í því skyni að innleiða framangreindar viðbótartryggingar í íslenskan mun sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðherra setja reglugerð sem mun taka gildi 1. janúar 2020. Reglugerðin var 

sett á Samráðsgátt stjórnvalda 7. nóvember 2019. 

Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu er hafin undirbúningsvinna með 

Matvælastofnun um útgáfu landsáætlunar um varnir og viðbrögð við salmonellu vegna 

nautakjöts en slík landsáætlun er þegar til staðar vegna við salmonellu í svínarækt og afurðum 

svína.  

Aðgerðinni er lokið. 

3. Bönnuð verði dreifing alifuglakjöts nema sýnt sé fram á að ekki hafi greinst

kampýlóbakter í því. 

Nauðsynlegt er að tryggja sterka stöðu Íslands þegar kemur að vörnum gegn 

kampýlóbakter sýkingum. Samkvæmt hinum nýju lögum sem samþykkt voru á Alþingi 20. 

júní sl. er að finna ákvæði í lögum um matvæli, nr. 93/1995, sem kveður á um að óheimilt sé 

að dreifa ómeðhöndluðum sláturafurðum alifuglakjöts á markaði nema sýnt sé fram á að kjötið 

sé frá eldishópum sem ekki eru sýktir af kampýlóbakter. Unnt verður að sýna fram á slíkt t.d. 

með vottorði úr sýnatöku eldishóps eða við slátrun eða með því að leggja fram sönnur fyrir 

viðeigandi meðferð sláturafurðanna sem leiðir til þess að magn kampýlóbakters minnki 

verulega eða eyðist alveg. Brot gegn ákvæðinu getur varðað stjórnvaldssekt og/eða innköllun 

á alifuglakjöti. 

Hinn 27. september sl. undirritaði Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra, reglugerð um vöktun á kampýlóbakter í alifuglum og alifuglakjöti. Í 

reglugerðinni eru settar nákvæmar reglur um vöktun á kampýlóbakter í því skyni að draga úr 

þeirri hættu sem kampýlóbakter getur valdið. Í reglugerðinni er meðal annars að finna nánari 

útfærslu á framangreindu lagaákvæði þess efnis að frá 1. janúar nk. verði óheimilt að dreifa 

ómeðhöndluðum sláturafurðum alifuglakjöts á markaði nema sýnt sé fram á að kjötið sé frá 

eldishópum sem ekki eru sýktir af kampýlóbakter. Þannig verður gerð krafa um að slíkum 

vörum fylgi alltaf vottorð sem sýnir fram á að afurðin sé laus við kampýlóbakter. Með því er 

jafnframt tryggt að sömu kröfur eru gerðar til innlendrar framleiðslu og alifuglakjöts sem er 

innflutt. 

Aðgerðinni er lokið. 
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4. Sett verði á fót áhættumatsnefnd.

Í lögum nr. 93/1995, um matvæli, og lögum, nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og 

sáðvöru er mælt fyrir um skipan áhættumatsnefndar.  

Hinn 3. júlí 2019 undirritaði Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 

reglugerð um áhættumatsnefnd. Hlutverk nefndarinnar er að veita og hafa umsjón með 

framkvæmd vísindalegs áhættumats á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru. Áhættumat 

nefndarinnar verður notað á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru til þess að stuðla að 

bættri áhættustjórnun og vera til ráðgjafar í tengslum við stefnumótun yfirvalda í fyrrgreindum 

málaflokkum. Sama dag skipaði ráðherra í áhættumatsnefnd. 

Áhættumatsnefnd skipa: 

• Hrönn Ólína Jörundsdóttir formaður, tilnefnd af Matís

• Jóhannes Sveinbjörnsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands

• Charlotta Oddsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum

• Þórhallur Ingi Halldórsson, tilnefndur af Háskóla Íslands, næringarfræðideild

• Kamilla S. Jósefsdóttir, tilnefnd af Landlæknisembættinu, sóttvarnalækni

• Rafn Benediktsson, tilnefndur af Háskóla Íslands, heilbrigðisvísindasviði.

Áhættumatsnefnd hefur þegar hafið störf og er unnið að skipulagi starfs hennar. 

Fjármögnun nefndarinnar mun rúmast innan útgjaldaramma atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins.  

Aðgerðinni er lokið. 

5. Átak verði gert til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi.

Samkvæmt Alþjóðadýraheilbrigðismálastofnuninni, Sóttvarnastofnun 

Evrópusambandsins og Matvælaöryggisstofnun Evrópusambandsins er útbreiðsla 

sýklalyfjaónæmis ein helsta heilbrigðisógn sem steðjar að mönnum.  

Hinn 8. febrúar 2019 undirrituðu Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra, og Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, yfirlýsingu um 

sameiginlegt átak til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi. Ráðherrarnir 

líta svo á að tillögur starfshóps heilbrigðisráðherra frá árinu 2017 marki opinbera stefnu 

stjórnvalda í málaflokknum.  

5.1 Stýrihópur um varnir gegn sýklalyfjaónæmi 

Hinn 14. febrúar 2019 skipuðu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og 

heilbrigðisráðherra stýrihóp um reglur og viðbrögð vegna sýklalyfjanæmra baktería sem hefur 

það hlutverk að framfylgja tillögum fyrrgreinds starfshóps heilbrigðisráðherra frá árinu 2017. 

Í stýrihópnum eiga sæti: 

• Linda Fanney Valgeirsdóttir, sérfræðingur í atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu, skipuð formaður. 

• Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir.

• Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir.

Stýrihópurinn hefur nú þegar skilað tillögum til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og 

heilbrigðisráðherra um framgang tillagnanna og lagt mat á kostnað vegna þeirra. Ráðherrarnir 

hafa samþykkt tillögurnar og er vinna stýrihópsins í fullum gangi. 

https://www.althingi.is/lagas/149b/1995093.html
https://www.althingi.is/lagas/149b/1994022.html
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5.2 Fjármögnun verkefnisins 

Hinn 28. maí sl. lögðu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra fram 

minnisblað á fundi ríkisstjórnar Íslands þar sem upplýst var um sameiginlegt átak til þess að 

draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi. Í framangreindu minnisblaði var 

upplýst um að á árinu 2019 muni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra leggja 30.000.000 kr. 

til verkefnisins og heilbrigðisráðherra 15.000.000 kr. Þá var upplýst um að eftir stæði að 

tryggja framtíðar fjármögnun til verkefnisins en sú vinna stæði yfir.  

Auk framangreindrar fjármögnunar hefur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tekið 

ákvörðun um að leggja 42.000.000 kr. til verkefnisins árlega á árunum 2020-2022 og 

heilbrigðisráðherra 18.000.000 kr. á sama tímabili.  

Í nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020 kemur 

fram að samtals sé gert ráð fyrir að kostnaður við verkefnið verði um 110.000.000 kr. á ári en 

þar af standi eftir að fjármagna 50.000.000 kr. Gert sé ráð fyrir að kostnaðinum verði skipt 

með hliðsjón af áherslum stýrihóps um reglur og viðbrögð vegna sýklalyfjaónæmra baktería, 

þannig að 2/ 3 hlutar hans verði á forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og 1/ 3 hluti á 

forræði heilbrigðisráðherra. Tillaga í nefndaráliti lýtur að því að mæta hlutdeild atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytisins að fjárhæð 33.300.000 kr.  og heilbrigðisráðuneytisins að fjárhæð 

16.700.000 kr. eða samtals 50.000.000 kr.  

5.3 Áherslur ríkisstjórnar Íslands 

Á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar hinn 29. maí sl. var sú stefnumörkun kynnt að Ísland 

ætli að vera í fararbroddi í aðgerðum til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmis. Þá ætli 

íslensk stjórnvöld, innan ramma alþjóðlegra skuldbindinga og á grundvelli 

lýðheilsusjónarmiða, að koma í veg fyrir dreifingu matvæla sem í greinast sýklalyfjaónæmar 

bakteríur.  

5.4 Starfshópur um aðgerðaáætlanir vegna sýklalyfjaónæmra baktería í dýrum, sláturafurðum 
og matvælum 

Hinn 20. september sl. skipaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra starfshóp sérfræðinga 

sem er ætlað að gera aðgerðaáætlanir vegna sýklalyfjaónæmra baktería í dýrum, sláturafurðum 

og matvælum. Jafnframt hefur þess verið óskað að starfshópurinn setji fram mismunandi 

valkosti við stefnu sem miðar að því að koma í veg fyrir dreifingu matvæla sem í greinast 

sýklalyfjaónæmar bakteríur og skili matsgerð um þá valkosti eigi síðar en 1. febrúar 2020. Þá 

ber hópnum að skila lokaskýrslu ásamt tillögum eigi síðar en 1. maí 2020.  

Starfshópinn skipa: 

• Vigdís Tryggvadóttir, sérfræðingur Matvælastofnunar, formaður.

• Karl G. Kristinsson, sérfræðingur Landspítala Háskólasjúkrahúss.

• Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir, sérfræðingur Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í

meinafræði að Keldum.

• Kjartan Hreinsson, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

5.5 Starfshópur um gerð leiðbeininga um ávísun og notkun sýklalyfja og sníkjudýralyfja hjá 

dýrum auk leiðbeininga um varnir við sníkjudýrasmiti 
Hinn 25. september sl. skipaði sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra starfshóp sérfræðinga 

sem ætlar að gera leiðbeiningar um notkun sýklalyfja og sníkjudýralyfja hjá dýrum auk 
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leiðbeininga um varnir við sníkjudýrasmiti. Starfshópnum er m.a. ætlað að útbúa 

skuldbindandi leiðbeiningar um ávísun og notkun sýklalyfja hjá dýrum, með hliðsjón af 

sýklalyfjalausum lausnum. Þess hefur verið óskað að starfshópurinn skili lokaskýrslu eigi 

síðar en 1. maí 2020.  

Starfshópinn skipa: 

• Sigurjón Njarðarson, sérfræðingur Matvælastofnunar, formaður.

• Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir, sérfræðingur Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í

meinafræði að Keldum.

• Jóhann Lenharðsson, sérfræðingur Embættis Landlæknis,

• Hanna María Arnórsdóttir, sérfræðingur,

• Jarle Reiersen, sérfræðingur.

5.6 Sýklalyfjaónæmissjóður 
Sýklalyfjaónæmissjóði er m.a. ætlað að tryggja fjármögnun vegna tiltekinnar skimunar og 

vöktunar á súnum og á sýklalyfjaþoli í lifandi dýrum, matvælum, fóðri áburði og sáðvöru sem 

og fjármögnun vegna vísindarannsókna/grunnrannsókna á súnum og sýklalyfjaónæmi. Með 

súnum er átt við sjúkdóma og/eða sýkingar sem smitast náttúrulega á milli dýra og manna. 

Vinna sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra við að setja á laggirnar 

Sýklalyfjaónæmissjóð er langt á veg komin en þessa dagana er unnið að því að móta 

starfsreglur fyrir sjóðinn og tryggja fjármögnun til framtíðar, sbr. fyrri umfjöllun. Í samræmi 

við tillögur stýrihóps um varnir gegn sýklalyfjaónæmi er gert ráð fyrir að fjármögnun 

Sýklalyfjaónæmissjóðs værði 30.000.000 kr. árlega.  

5.7 Samningar við stofnanir 
Í því skyni að styrkja varnir gegn sýklalyfjaónæmi hafa sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra tekið ákvörðun um að fjármagna verkefni hjá 

Matvælastofnun, Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og Embætti 

landlæknis. Þessa dagana er unnið að nánari greiningu á þeim verkefnum sem 

framangreindum stofnunum verður falið að sinna.  

5.8 Uppfærsla á gagnagrunninum HEILSA 
Í samræmi við tillögur stýrihóps um varnir gegn sýklalyfjaónæmi hefur sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra ákveðið að fjármagna uppfærslu á rafrænu skráningakerfi og 

gagnagrunni sem ber heitið HEILSA. Um er að ræða kerfi sem m.a. geymir upplýsingar um 

sjúkdómsgreiningar og lyfjameðhöndlun. Mikilvægt er að uppfæra gagnagrunninn í því skyni 

að skráningar á notkun sýklalyfja nái til fleiri dýrategunda en hrossa og nautgripa líkt og er í 

dag. Auk þess er brýnt að uppfæra kerfið með það að markmiði að skráning verði auðveldari, 

aðgengilegri og notendavænni.   

6. Tryggð verði skjótari innleiðing reglugerða Evrópusambandsins þegar stöðva þarf

innflutning á tilteknum vörum með skömmum fyrirvara. 

Gerðir sem teknar eru upp með einfaldaðri málsmeðferð geta falið í sér viðbrögð við 

sjúkdómum eða náttúruhamförum sem kalla á skjót viðbrögð við setningu verndarráðstafana 

til að vernda heilsu manna og dýra og stöðugum uppfærslum sem taka mið af stöðu í þriðju 

ríkjum. Með einfaldaðri málsmeðferð er kveðið á um frávik frá hefðbundinni upptöku gerða í 

EES-samninginn með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ríkjunum er þá skylt að 
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innleiða og beita reglunum á sama tíma og gert er innan ESB. Rökin fyrir þessari beitingu 

gerðanna við framkvæmd EES-samningsins eru þeir hagsmunir sem eru í húfi en það tekur að 

jafnaði að minnsta kosti hálft ár að taka gerðir upp í EES-samninginn með hefðbundnum hætti. 

Við innleiðingu framangreindra gerða hafa á undanförnum árum skapast ákveðin 

vandamál við að tryggja að þær öðlist gildi hér á landi á sama tíma og í öðrum löndum á innri 

markaðnum. Ástæðan er sá tími sem það tekur að þýða gerðirnar yfir á íslensku svo unnt sé 

að birta þær í B-deild Stjórnartíðinda.  

Í þeim tilvikum sem þar sem ljóst er að þýðing getur dregist er talið nauðsynlegt að ráðherra 

hafi heimild til að birta gerð á ensku þar til unnt er að setja reglugerð með íslenskri þýðingu.  

Í hinum nýju lögum sem voru samþykkt 20. júní sl. er að finna ákvæði sem heimilar ráðherra 

að vísa til erlendrar frumútgáfu reglugerða við innleiðinga reglugerða ESB sem teknar eru upp 

í EES-samninginn með einfaldaðri málsmeðferð. Með því verður tryggt að reglur um 

innflutning dýraafurða frá þriðju ríkjum séu uppfærðar í tæka tíð til að koma megi í veg fyrir 

innflutning afurða sem ekki eru taldar öruggar. 

Í lögum sem samþykkt voru 20. júní sl. má finna ákvæði sem heimilar ráðherra að vísa til 

erlendrar frumútgáfu reglugerða við innleiðingu reglugerða ESB sem teknar eru upp í EES-

samninginn með einfaldaðri málsmeðferð.   

Aðgerðinni er lokið. 

7. Innleidd verði reglugerð (EB) nr. 206/2009 um innflutning dýraafurða til einkaneyslu.

Með reglugerð (EB) nr. 206/2009 eru sett skýr ákvæði um hvaða vörur og afurðir farþegar 

mega taka með sér á milli landa og í hvaða magni og jafnframt hertar reglur um innflutning 

kjöt- og mjólkurafurða farþega frá löndum utan EES en þeim verði almennt óheimilt að flytja 

þessar afurðir með sér til landsins. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Matvælastofnun og embætti tollstjóra hafa 

síðustu mánuði unnið að undirbúningi innleiðingar reglugerðarinnar. Fyrirhugað er að 

reglugerðin verði innleidd 1. janúar 2020. 

8. Opinberum eftirlitsaðilum verði tryggð heimild til að leggja stjórnvaldssektir á

matvælafyrirtæki sem brjóta gegn banni við dreifingu alifuglakjöts án sönnunar fyrir 

því að ekki hafi greinst í því kampýlóbakter. 

Samkvæmt hinum nýju lögum sem munu taka gildi 1. janúar nk. er Matvælastofnun og 

heilbrigðisnefndum sveitarfélaga veitt heimild til þess að leggja stjórnvaldssektir á 

matvælafyrirtæki sem brjóta gegn ákvæði sem kveður á um bann við dreifingu alifuglakjöts 

án sönnunar þess að ekki hafi greinst í því kampýlóbakter. Þannig verður lögð áhersla á ábyrgð 

matvælafyrirtækja á því að tryggja að matvæli á markaði séu örugg. 

Aðgerðinni er lokið. 

9. Tryggð verði aukin fræðsla til ferðamanna um innflutning afurða úr dýraríkinu.

Mikilvægt er að farþegar til Íslands fái fræðslu um góða sjúkdómastöðu íslenskra 

búfjárstofna og hversu viðkvæmir þeir eru fyrir nýju smiti. Kristján Þór Júlíusson, 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur falið Matvælastofnun að tryggja auka fræðslu til 

ferðamanna um innflutning afurða úr dýraríkinu en hluti verkefnisins felst í því að setja upp 

veggspjöld til upplýsinga á helstu komustöðum til landsins. Fyrirhugað er að veggspjöldin 

verði tilbúin og sett upp fyrir árslok 2019. Auk þess vinnur Matvælastofnun að öðru 

kynningarefni fyrir ferðamenn.  
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10. Settur verði á fót sjóður með áherslu á eflingu nýsköpunar í innlendri

matvælaframleiðslu. 

Mikilvægt er að efla nýsköpun og þróun í innlendri matvælaframleiðslu. Hinn 4. nóvember 

sl. mælti Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, fyrir frumvarpi þar 

sem m.a. er lagt til að settur verði á fót Matvælasjóður með sameiningu Framleiðnisjóðs 

landbúnaðarins og AVS-rannsóknasjóðs í sjávarútvegi. Hlutverk sjóðsins er að styrkja 

verðmætasköpun við framleiðslu, vinnslu og markaðssetningu matvæla úr landbúnaði og 

sjávarútvegi. Áætlað er að með sameiningu sjóðanna skapist sameiginlegt rými til stuðnings 

sem nemur um 310-320 milljónir kr. en aukið fjármagn mun verða sett í Matvælasjóð. Verði 

frumvarpið að lögum munu þau taka gildi 14. desember nk.  

Gert er ráð fyrir að nýr Matvælasjóður taki til starfa 1. janúar 2021. Þegar er hafinn 

undirbúningur að stefnumótun fyrir hinn nýja sjóð í samráði við Bændasamtök Íslands og 

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. 

11. Innleidd verði stefna opinberra aðila um innkaup á matvælum.

Í febrúar 2018 skipaði Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

starfshóp til að móta drög að innkaupastefnu opinberra aðila á sviði matvæla. Á fundi 

ríkisstjórnarinnar 17. maí 2019 var síðan samþykkt tillaga ráðherra um innkaupastefnu 

matvæla fyrir ríkisaðila og hefur sú stefna jafnframt verið tekin fyrir í ráðherranefnd um 

matvælastefnu. Í framangreindri innkaupastefnu er lögð áhersla á tryggja neytendum 

opinberra aðila matvæli úr heilnæmum afurðum með tilliti til framleiðsluhátta og 

umhverfisáhrifa. Stefnan tekur m.a. mið af því að opinber innkaup matvæla stuðli að minnkun 

kolefnisspors við framleiðslu og flutning og miðar að því að tryggja neytendum aðgang að 

upplýsingum um uppruna matvæla. Þá er einnig tekið mið af lýðheilsumarkmiðum um 

næringu. 

Innkaupastefna matvæla opinberra aðila byggir á 3 meginmarkmiðum: 

1. Efla sjálfbærni og vistvæn skilyrði í innkaupum og umsýslu á matvælum.

2. Máltíðir í mötuneytum opinberra aðila uppfylli lýðheilsumarkmið og neytendur hafi

aðgang að upplýsingum um hollustu og uppruna.

3. Lögð sé áhersla á vistvæn skilyrði, lýðheilsu og samvinnu hagaðila í innkaupaferli

matvæli. Hugtakið vistvæn skilyrði er notað sem yfirhugtak skilyrða sem taka tillit til

matvælavottana, umhverfisskilyrða, gæðakrafna og annarra þátta sem skaða ekki

umhverfi eða heilsu manna.

Aðgerðir í framangreindri innkaupastefnu eru á hendi fjögurra ráðuneyta; atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis, heilbrigðisráðuneytis og umhverfis- 

og auðlindaráðuneytis. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið vinnur að innleiðingu 

innkaupastefnunnar með framangreindum ráðuneytum og hefur lagt áherslu á að hvert 

ráðuneyti yfirfari sín ábyrgðasvið og setji af stað vinnu til þess að framfylgja aðgerðum.  

12. Mótuð verði matvælastefna fyrir Ísland.

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, setti á fót verkefnastjórn um

mótun matvælastefnu fyrir Ísland. Mikilvægt er að ná til og virkja hagsmunaaðila og samtök 

á sem flestum sviðum í þeirri vinnu sem fram undan er og forsenda þess er m.a. að þeir 
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ráðherrar sem fara með stjórnarmálefni sem snerta verkefnið komi með virkum hætti að mótun 

matvælastefnu fyrir Ísland. Með vísan til þess hefur verið skipuð sérstök ráðherranefnd til að 

fjalla um matvælastefnu Íslands undir forystu forsætisráðherra. 

Verkefnastjórnin er að störfum en tilgangur matvælastefnunnar er að draga fram þær 

áherslur stjórnvalda að Ísland eigi að verða leiðandi í framleiðslu á heilnæmum 

landbúnaðarafurðum ásamt því að móta framtíðarsýn, markmið og tillögur að aðgerðaáætlun 

til að innleiða í íslenskt atvinnulíf og stjórnkerfi. Áætlað er að endanleg útgáfa 

matvælastefnunnar verði lögð fram fyrir árslok 2019. 

13. Ráðist verði í átak um betri merkingar matvæla.

Hinn 1. febrúar 2019 var undirritað samkomulag um þátttöku í átaki um betri merkingar

matvæla. Aðilar samkomulagsins eru sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Bændasamtök 

Íslands, Neytendasamtökin, Samtök verslunar og þjónustu, Félag atvinnurekenda og Samtök 

iðnaðarins. Markmið átaksins er að tryggja rétt neytenda til upplýsinga um uppruna, 

framleiðsluhætti, lyfjanotkun og umhverfisáhrif matvæla.  

Verkefni samráðshóps sem skipaður hefur verið til þess að halda utan um verkefnið er að 

ráðast í átaksverkefni um merkingar og hvernig betur megi upplýsa neytendur og fyrirtæki um 

réttindi og skyldur á skýran og einfaldan hátt, í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. 

Skipun samráðshópsins er eftirfarandi: 

• Oddný Anna Björnsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar,

• Gunnar Atli Gunnarsson, skipaður án tilnefningar,

• Tjörvi Bjarnason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands,

• Árni Þór Sigurðsson, tilnefndur af Félagi atvinnurekenda,

• Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,

• Brynhildur Pétursdóttir, tilnefnd af Neytendasamtökunum,

• Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu.

Samráðshópurinn áætlar að skila skýrslu í mars 2020 en fyrirhugað er að ljúka tilteknum 

verkefnum fyrr.   

14. Könnuð verði þróun tollverndar og greind staða íslensks landbúnaðar gagnvart

breytingum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. 

Í því skyni að greina stöðu landbúnaðar er mikilvægt að kanna annars vegar þróun 

tollverndar og hins vegar stöðu íslensks landbúnaðar í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. Hinn 10. 

júlí 2019 skipaði Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, starfshóp til 

að vinna að framangreindu verkefni.  

Skipun starfshópsins er eftirfarandi: 

• Daði Már Kristófersson, skipaður formaður án tilnefningar,

• Bryndís Eiríksdóttir, skipuð án tilnefningar,

• Sigurður Eyþórsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands,

• Tryggvi Másson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins.

Greiningu starfshópsins verður skipt í þrjá meginþætti: 

1. Staða íslensks landbúnaðar í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi.
Horft er til alþjóðlegra og samanburðahæfra mælikvarða um stöðu og þróun íslensks 

landbúnaðar og þeir bornir saman við önnur ríki. Markaðsaðgangur til og frá Íslandi er 
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skoðaður sérstaklega, einkum í ljósi helstu fríverslunarsamninga, m.a. landbúnaðarsamnings 

Íslands og ESB. Fjallað verður um ávinning og áskoranir sem fylgja slíkum samningum. Þá 

verður þróun samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar skoðuð ásamt þróun á 

utanríkisviðskiptum með landbúnaðarvörur. 

2. Þróun tollverndar.

Mælikvarði á tollvernd hefur verið reiknaður og verður lagt mat á hver þróunin hefur verið 

undanfarinn áratug. Mælikvarðinn tekur m.a. til tollkvóta, útboða tollkvóta, tolla innan 

tollkvóta, innflutningsmagns og almennra tolla á landbúnaðarvörur. Í mælingum OECD um 

opinberan stuðning við landbúnað skipar markaðsstuðningur ákveðinn sess. Litið verður 

sérstaklega til mælinga á markaðsstuðningi á Íslandi í samanburði við önnur ríki. 

3. Samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar

Í skýrslunni verður fjallað um samanburðargreiningu á innlendu heildsölu- og afurðaverði 

búvara og heimsmarkaðsverði, eftir því sem tiltæk gögn leyfa. Þá er litið til hollustuhátta, s.s. 

sjúkdómsstöðu íslenskra búfjárstofna og stöðu íslensks landbúnaðar varðandi loftslagsmál.    

Starfshópurinn mun ljúka vinnu sinni fyrir árslok 2019. 

15. Tekið verði til skoðunar að setja á fót sérstakan tryggingasjóð vegna tjóns sem

framleiðendur geta orðið fyrir vegna búfjársjúkdóma. 

Taka þarf til skoðunar þann möguleika að setja á fót sérstakan tryggingasjóð vegna tjóns 

sem framleiðendur geta orðið fyrir vegna búfjársjúkdóma. Í því samhengi er ákjósanlegt að 

líta til nágrannaríkjanna og mögulegra úrræða innan Evrópusambandsins og þeirra úrræða sem 

nú þegar séu í boði fyrir bændur sem verða fyrir tjóni af völdum búfjársjúkdóma. 

Ráðuneytið óskaði eftir því við Bændasamtök Íslands að samtökin upplýstu um hugmyndir 

sínar um slíkan tryggingasjóð, m.a. um mótun hans, uppbyggingu og í hvaða tilfellum réttur 

til bóta gæti stofnast. Tillögur Bændasamtaka Íslands bárust 21. október sl. og hefur 

ráðuneytið tillögurnar til skoðunar. Þá hefur ráðuneytið til skoðunar möguleg úrræði í 

nágrannaríkjunum og innan Evrópusambandsins.  

16. Tollskrá fyrir landbúnaðarvörur verði endurskoðuð.

Mikilvægt er að endurskoða tollskrá fyrir landbúnaðarvörur með það að markmiði að skrá

og flokka með skýrari hætti þá vöruflokka matvæla sem fluttir eru inn og út. 

Í tollskrá heyra yfir 2.000 tollskrárnúmer til landbúnaðarvara og spanna þau vítt svið. 

Tollskránni er skipt í flokka og hefur verið talin mest þörf á að endurskoða kafla 2 fyrir óunnar 

kjötvörur, kafla 6 fyrir plöntur og kafla 7 fyrir grænmeti. Greining ráðuneytisins á innflutningi 

á kjötvara eftir tollskrárnúmerum fyrir tímabilið 2012-2018 leiddi í ljós að tæpur helmingur 

innflutnings og fjórðungur útflutnings á kjöti er skráður á svokölluð „safnnúmer“. Slík 

tollskrárnúmer bera iðulega vörulýsingu á borð við „Annað kjöt af…“. Af því má ráða að þörf 

sé á skýrari uppskiptingu tollskrárnúmera til að auðvelda tollskráningu, tolleftirlit og bæta 

upplýsingasöfnun um utanríkisviðskipti með kjötvörur. Þess ber að geta að ný tollskrárnúmer 

tóku gildi í september fyrir svínasíður og svínahnakka en innflutningur þessara vara hefur að 

stærstum hluta verið skráður á safnnúmer. Þá var leitað til Samtaka garðyrkjubænda og 

sérfræðinga um plöntur og garðyrkjuafurðir við greiningu á 6. og 7. kafla tollskrár. Í ljós kom 

að þörf var á þó nokkrum endurbótum, einkum fyrir tollskrárnúmer á plöntum og blómum.  
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Í kjölfar greiningarvinnu unnu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og embætti 

tollstjóra að uppsetningu breytingatillagna í ofangreindum tollskrárköflum. Leitast var eftir að 

skipta safnnúmerum upp í 2. kafla og að kaflar 6 og 7 gæfu betri mynd af þeim vörum sem 

algengar eru í innflutningi. Tillögurnar fela ekki í sér breytingar á gildandi verð- og magntolli, 

heldur betri vörulýsingar og uppskiptingu tollskrárnúmera eftir atvikum.  

Breytingatillögurnar voru lagðar fyrir Neytendasamtökin, Samtök verslunar- og þjónustu, 

Félag atvinnurekenda og Bændasamtök Íslands til umsagnar í október 2019. Í kjölfar samráðs 

liggur fyrir að bætt verður við tuttugu tollskrárnúmerum í kafla 2. auk þess sem fjölgun verður 

á tollskrárnúmerum í 6. og 7. kafla. Þá verða gerðar orðalagsbreytingar á 6. kafla til skýringar. 

Fyrirhugað er að breytingar á tollskrá taki gildi 1. janúar 2020. 

Aðgerðinni er lokið. 

17. Ráðist verði í átak um aukið eftirlit í kjölfar afnáms leyfisveitingakerfisins.

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur tekið ákvörðun um að

ráðist verði í átak til fjögurra mánuða um aukið eftirlit í kjölfar afnáms leyfisveitingakerfisins. 

Að beiðni ráðherra hefur Matvælastofnun gert tillögur um útfærslu átaksins þar sem lögð 

verður m.a. sérstök áhersla á sýnatökur og skoðun vottorða vegna salmonellu og 

kampýlóbakter.  

Hinn 12. nóvember 2019 var undirritaður samningur á milli Matvælastofnunar og 

ráðuneytisins vegna verkefnisins en samningurinn mun taka gildi 1. janúar 2020. 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra mun verja 10.000.000 kr. til framangreinds verkefnis. 


