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Fundargerð 
6. fundar í Erfðanefnd landbúnaðarins 

Keldnaholti, 29. nóvember 2005 kl. 10-13 
 
 
 
Mættir aðalmenn: 
Áslaug Helgadóttir, formaður, Emma Eyþórsdóttir, Ríkharð Brynjólfsson, Guðni Guðbergsson, Jón Viðar 
Jónmundsson, Aðalsteinn Sigurgeirsson og Ævar Petersen. 
Varamenn:  Þorsteinn Tómasson sat fundinn að hluta. 
 
Erling Fimland framkvæmdastjóri Norræna genbankans fyrir búfé (NGH), var sérstakur gestur 
fundarins. 
 
 
1. Samþykkt dagskrár 

Formaður kynnti dagskrá sem send hafði verið út og bað Emmu að rita fundargerð.   
 
2. Fundargerð síðusta fundar 

Fundargerð frá  5. fundi var samþykkt. 
 
3. Staða mála frá síðasta fundi 

Formaður gerði grein fyrir framgangi mála og lagði fram yfirlit þar um.   Greiddir voru styrkir í 
samræmi við fyrri afgreiðslu nefndarinnar.  Stofnverndarframlag til geitfjárræktar fyrir árið 2005 
nam kr. 1300 þús.    Formaður svaraði bréfum frá Lbr. vegna forsjár með erfðaefni hjá Norræna 
genbankanum (NGB) og vegna fyrirspurnar um varðveislugildi Galloway stofnsins. Afrit af 
bréfum voru lögð fram.  Síðara málið var unnið í samráði við nefndina og var endanleg afgreiðsla 
þess samþykkt af hálfu nefndarmanna.  
 
4. Undirbúningur að gerð starfsáætlana erfðanefndar 

Samkvæmt reglugerð ber erfðanefnd að gera áætlun um starfsemina til þriggja ára í senn.  
Nefndin hefur rætt gerð starfsáætlana áður en vinna hefur ekki komist í gang vegna skorts á fólki 
til starfans.  Formaður reifaði stöðu málsins nú og tengsl við gerð landsáætlunar um nýtingu og 
varðveislu erfðaauðlinda sem er í undirbúningi á vegum nefndar Umhverfisráðuneytisins.  
Formaður lagði til að gert yrði ráð fyrir fé í þessa vinnu í starfsáætlun fyrir næsta ár og hún fengi 
umboð til að ræða við sérfræðing sem gæti tekið að sér að ritstýra þessari áætlun.   
Tillagan var samþykkt (sjá nánar í fjárhagsáætlun).   
Erling Fimland tók til máls undir þessum lið og reifaði m.a. skiptingu ábyrgðar milli norræns 
samstarfs og hvers ríkis fyrir sig hvað varðar varðveislu og nýtingu erfðaauðlinda. 
 
5. Framkvæmda- og fjárhagsáætlun 2006   

Formaður lagði fram bráðabirgðayfirlit um fjármál nefndarinnar 2005 og tillögu að áætlun um 
ráðstöfun fjármuna 2006.  Heildarútgjöld ársins voru kr. 3.350 þús. og stærstu útgjaldaliðir ársins 
eru stofnverndarframlag vegna geitastofnsins (1300 þús.) og styrkir til einstakra verkefna (2050 
þús.).  Tillaga frá formanni um ráðstöfun fjármuna felur í sér að varið verði kr. 2.500 þús til nýrra 
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styrkverkefna og kr. 1000 þús vegna vinnu við gerð þriggja ára starfsáætlunar fyrir nefndina auk 
óbreytts framlags til geitastofnsins.   
Tillagan var samþykkt með þeirri breytingu að framlag vegna vinnu við starfsáætlun verði 
hækkað í kr. 1500 þús.  Heildarútgjöld eru áætluð kr. 5300 þús. 
 
6. Alþjóðlegt samstarf 

Nefndarmenn skýrðu frá þátttöku sinni í norrænu og alþjóðlegu samstarfi varðandi erfðaauðlindir 
í landbúnaði. 

a) Guðni Guðbergsson sagði frá þátttöku í Evrópuverkefni (SALGEN) sem fjallar um 
aðferðafræði við greiningu merkigena í laxastofnum. 

b) Áslaug Helgadóttir skýrði frá fundi stjórnar NGB á Svalbarða í haust.  Þar var 
verkaskipting NGB og aðildarlandanna efst á baugi og ýmis vafamál þar að lútandi. 

c) Emma Eyþórsdóttir sagði frá þátttöku LbhÍ í umsókn til Evrópusambandsins sem fjallar 
um skipulagningu gagna fyrir verndunarstarf og genbanka (sæði/fósturvísar) í búfé.  

d) Fundur um ræktunarsamstarf og framtíð „rauðu kúakynjanna“ var haldinn í Svíþjóð í lok 
október.  Fundurinn markaði lok starfa vinnuhóps sem hefur starfað undanfarin þrjú ár á 
vegum NGH.  Magnús B. Jónsson sótti fundinn. 

 
7.  Önnur mál 

a) Erindi frá starfsmönnum norrænu ráðherranefndarinnar sem hefur verið falin endurskoðun 
á skipulagi samstarfs um erfðaauðlindir.  Borist hafa bréf með fjölda spurninga um 
verkaskiptingu og starfshætti í þessum málaflokki í hverju landi.  Ákveðið var að 
Þorsteinn Tómasson myndi sjá um að svara erindinu sameiginlega fyrir hönd nefndarinnar. 

b) Emma bar upp tillögu að fulltrúum í vinnuhópa um einstakar dýrategundir á vegum NGH.  
Samþykkt var að tilnefna eftirfarandi fulltrúa: 

a. Alifuglar:  Jóhanna Harðardóttir 
b. Saufé og geitur:  Ólafur R. Dýrmundsson 
c. Nautgripur:  Jón Viðar Jónmundsson 
d. Hestar:  Þorvaldur Kristjánsson. 

c) Ævar Petersen greindi frá því að hann myndi hætta sem fulltrúi NÍ í erfðanefnd eftir 
þennan fund. 

d) Aðalsteinn sagði frá tillögu sinni að umfjöllun um erfðaauðlindir á Fræðaþingi 
landbúnaðarins 2006.  Ákveðið var að fresta þeirri umfjöllun og taka málið upp fyrir næsta 
Fræðaþing. 

e) Þorsteinn Tómasson sagði frá alþjóðlegum samningi um erfðaauðlindir í plöntum 
(International Treaty on Plant Genetic Resources) á vegum FAO.  Samningur þessi kemur 
í kjölfar CBD (Ríó samningsins) og er Ísland fullgildur aðili að honum.   Hann greindi 
einnig frá undirbúningsvinnu Norðmanna vegna formennsku í Norrænu ráðherranefndinni 
(NMR) 2006 en þá verður tekin ákvörðun um nýtt skipulag samstarfs um erfðaauðlindir 
sem m.a. snertir starfsemi og skipulag genbankanna (NGB og NGH) 

 
8. Næsti fundur 

Næsti fundur verður boðaður á  vordögum í kjölfar auglýsingar um styrki frá nefndinni.  Stefnt að 
því að afgreiða umsóknir á þeim fundi. 
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9.  Kynning á Norræna genbankanum fyrir búfé – Erling Fimland 

Erling Fimland skýrði frá starfsemi NGH og lagði áherslu á skýra verkaskiptingu milli NGH og 
einstakra landa sem hvert um sig bera ábyrgð á eigin búfjárstofnum.  NGH leggur áherslu á 
verkefni sem geta nýst öllum og tekur þátt í umræðum bæði á alþjóðlegum og norrænum 
vettvangi auk funda innan einstakra landa ef svo ber undir.  Hann ræddi mikilvægi sjálfbærrar 
ræktunarstefnu í allri búfjárrækt, ekki síður í framleiðslukynjun en stofnum sem þarfnast 
verndunar.  NGH hefur nýlega gefið út bók sem fjallar um sjálfbæra ræktunarstefnu og var henni 
dreift til fundarmanna.  Í lokin var rætt um mögulegar skipulagsbreytingar í starfsemi NMR á 
sviði erfðaauðlinda sem líklegt er að verði á næsta ári. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13. 


