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Eftirlit með innflutningi sjávarafurða

• Áramótin 1998/1999 fluttust ytri landamæri
Evrópska efnahagssvæðisins (EES) til Íslands er
varðar heilbrigðiseftirlit við innflutning á
sjávarafurðum

• Skrifstofa Inn- og útflutningsmála hjá Mast 
annast rekstur landamærastöðva og eftirlit
með innflutningi sjávarafurða til landsins og
þar með inn á EES 



Eftirlit með innflutningi sjávarafurða

Lög og reglugerðir til grundvallar:

– Lög nr. 55/1998, um meðferð, vinnslu og dreifingu
sjávarafurða, með síðari breytingum

– Reglugerð nr, 849/1999, um eftirlit með innflutningi
sjávarafurða, með síðari breytingum

– Ákvæði framangreindra laga og reglugerða eiga sér stoð í
tilskipunum Evrópuráðsins nr. 97/78, 89/662, 92/525 
(SANCO 2000/570-R4), 93/13 með síðari breytingum

– 93/14, 93/352, og 94/360

– Vefslóð til að ná í Evópubandalagsreglugerðir
http://eur-lex.europa.eu



Innflutningur frá ríkjum innan EES

(2. kafli 849/99)

• Umboðsmaður eða innflytjandi skal láta
Matvælastofnun vita um komu farms með 24 klst. 
fyrirvara

• Eyðublað á vefslóð
http://www.mast.is/sjávarafurðir/eydubl.html

• Innflytjandi eða vinnsluleyfishafi skal varðveita
vottorð og önnur skilríki þeim viðkomandi í eitt ár
svo unnt sé að framvísa þeim að kröfu eftirlitsaðila
og tollyfirvalda



Skoðun / sýnataka á vörum frá EES

• Matvælastofnun er heimil skyndiskoðun og
sýnataka til rannsókna úr vörum

• Viðkomandi er látinn vita ef óskað er eftir að
skoða vöruna eða taka sýni

• Ekki er heimilt að tollafgreiða vöru sem kemur
frá EES nema að tilskilið raðnúmer Mast sé til
staðar í reit 14  á tollskýrslu





Innflutningur frá ríkjum utan EES

(3 kafli 849/99)

• Innflutningur á sjávarafurðum frá ríkjum utan EES er
aðeins heimill frá þeim framleiðendum, 
vinnsluskipum og frystiskipum sem hlotið hafa
viðurkenningu þess efnis að framleiðsla og eftirlit
með sjávarafurðunum uppfylli kröfur EES -
(vinnsluleyfisnúmer)

• Matvælastofnun heldur skrá yfir ríki, svæði og
starfsstöðvar sem innflutningur er heimill frá

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm#



Samskipti

• Innflutningsaðila / Umboðsmann

• Tollayfirvöld

• Hafnaryfirvöld

• Rannsóknarstofur

• Lögreglu



Landamærastöðvar

• Allar sjávarafurðir frá löndum utan EES verða að fara í gegnum
landamærastöðvar

• Landamærastöðvarnar (8) eru staðsettar:

– Akureyri, Húsavík, Ísafirði, Keflavíkurflugvelli, Þorlákshöfn, Hafnarfirði, 
Eimskip Reykjavík og Samskip Reykjavík

• Undantekning frá þessari reglu er innflutningur á ferskum afla
erlendra fiskiskipa

• Fiskimjöl má aðeins fara inn í gegnum Akureyri, Reykjavík og
Hafnarfjörð

• Lifandi sjávardýr mega aðeins fara inn í gegnum
Keflavíkurflugvöll



Tilkynning vegna komu sendingar frá

löndum utan EES til landsins

• Innflytjendum eða umboðsaðilum er skylt að tilkynna
Matvælastofnun með 24 klst. fyrirvara um komu sendingar til
landsins

• Tilkynningin skal send á formi CVED skjals sem fyllt er út í
samevrópska gagnagrunninum TRACES

• Slóðina á TRACES er að finna á heimasíðu
Matvælastofnunar

• Útprentun á CVED úr TRACES kerfinu skal vera í fjórriti
og undirritað af innflytjanda

• Notkun á samræmdu eyðublaði EES (CVED) hófst 01. 
sept. 2003

• Eftirlitsmenn Matvælastofnunar hafa þá nægar upplýsingar til
að skoða vöruna







Skoðun sjávarafurða

Eftirlitið skiptist í þrjár aðalskoðanir

• Skjalaskoðun:

– Eftirlit með heilbrigðisvottorðum, 
vinnsluleyfisnúmerum og öðrum skjölum sem fylgja
sendingu

• Auðkennaskoðun

– Samanburður á skjölum og sendingu og sannreynt
sé að samræmi sé þar á milli

• Vöruskoðun

– Skoðun á vörunni sjálfri sem getur m.a. falist í
athugun á umbúðum og hitastigi, ásamt sýnatöku
og rannsóknarstofuprófunum



Innfluttar sjávarafurðir frá þriðju ríkjum 
eftir landamærastöðvum árið 2008

 Fjöldi sendinga Heildarþyngd  

(kg – nettó) 

Reykjavík (2) 189 9.172.046 

Akureyri 1 162.356 

Ísafjörður 2 466.833 

Húsavík 0 0 

Hafnarfjörður 32 6.174.125 

Keflavíkurflugvöllur 12 2.856 

Þorlákshöfn 5 936.997 

Samtals: 241 16.915.213 

 

Beituinnflutningur: 4.438.506 kg

Sýnishorn til rannsókna eða sýninga: 706 kg

Alls var flutt inn 21.354.425 kg af sjávarafurðum


