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Innflutningseftirlit MAST

1. Rasff (Rapid alert system for food and feed) 
viðvörunarkerfið ESB- og EFTA landanna.

2. Auglýsingar- umsókn með rannsóknarvottorði

3. Varnaefnaeftirlit með grænmeti og ávöxtum

4. Eftirlit með innflutningi á dýraafurðum og fóðri

• Innflutningur sjávarafurða

5. Lifandi dýr



Innflutningseftirlit

Frítt flæði matvæla!!

1. Reglugerðar sem birtast sem auglýsingar

2. Varnaefnaeftirlit: Heilbrigðiseftirlitið tekur árlega 

ca. 300 sýni af innlendri og erlendri framleiðslu af 

grænmeti og ávöxtum. Ef varnaefnaleifar mælast 

yfir aðgerðarmörkum  eru næstu 2 sendingar undir 

eftirliti.



Lög og reglur

• Matvælalög 1995/93 gr. 29 um eftirlit á matvælum  og  
ákvæði í hollustulögum 1998/7

• 522/1994 reglugerð um matvælaeftirlit og hollustuhætti.

• Reglugerðir sem birtast sem auglýsingar

• Nýjar reglugerðir inn í rammasamninginn

Nýja matvælalöggjöfin 2009?

Rgl. 178/2002  gr. nr. 14 kröfur um öryggi matvæla og gr. nr. 
50 um skyldur aðila RASFF kerfisins að tilkynna um vörur 

sem eru hættuleg heilsu manna. (Ekki búið að innleidda)



RASFF

• Rapid alert system for food and feed

• Meðlimir að viðvörunarkerfinu eru ESB - og EFTA löndin (30).

• Tilkynningar sendar í tölvupósti. Hraðvirkt kerfi til að koma 
upplýsingum um hættuleg eða ólögleg matvæli/fóður á
markaði. Símavakt allan sólarhringinn

• Tengiliður Ísland er starfmaður Matvælastofnunar

• Tilkynningum er dreift á viðeigandi starfsmenn MAST sem 
gera sérfræðivinnuna.



2008

• Rúmlega 7000 RASFF-tilkynningar

• Vörum hafnað við landamæri (46%) aðallega hnetur og  fræ

• Reglulegt markaðseftirlit (37%) 

• 65% af tilkynningum um vörur upprunar utan Evrópu

• Flestar vörur frá Asíu. 

• Áríðandi tilkynnar voru  flestar um ávexti, grænmeti, 
fiskafurðir og kjöt.

• Sjúkdómsvaldandi örverur, þungmálma varnarefnaleifar,  
myglueitur og ofnæmisvalda. 



Ástæður tilkynninga

• Melamín (Cyanuramide) í
kínverskum matvælum og 
fóðri

• Díoxín í írsku kjöti

• Salmonella thyphimurium í
hnetusmjöri

C3H6N6



Hvaðan koma matvælin

• Frá Evrópu

• Langmestur innflutningur frá 3ju ríkjum hefur 
farið í gegnum landamærastöð hjá ESB.

• Beinn innflutningur frá Bandaríkjunum og S-
Ameríku

Gagnlegar vefsíður:

Heimasíður systurstofnana,Traces, Infosan, 

FoodHACCP.com



Auglýsingar

Aflatoxín:

• Jarðhnetur frá Egyptalandi og Kína

• Heslihnetur og fíkjur frá Tyrklandi

• Pistasíur frá Íran og Tyrklandi

• Parahnetur frá Brasilíu

• Möndlur frá Bandaríkjunum



Auglýsingar

Súdan litarefni:

Chilepipar, karrí, túrmerik og pálmolía



Aðrar auglýsingar 

• Tælenskt grænmeti vegna örverumengunar

• Vegna melamíns í matvælum frá Kína:

Matvæli og fóður sem innihalda mjólk, 
mjólkurafurðir, soja eða sojaafurðir eða hjartarsalt, 

og eru upprunnar í Kína eða eru fluttar frá Kína

http://mast.is/flytileidir/inn-ogutflutningur/matvaeli/innflutningseftirlit



Rekjanleiki

“eitt skref aftur og eitt skref fram”

• Ábyrgð fyrirtækja 

• Samvinna við innflytjendur 

• Örugg matvæli okkar hagur

• www.mast.is



Innköllun á vöru 
samræming eftirlits

• RASFF tilkynning

• Markaðseftirlit heilbrigðiseftirlitsins

• Landamæraeftirlit 

• Fyrirtækin

• Neytendur

• Matarsýking



Innköllun 

• Tilkynning til viðkomandi HES svæðis 

• Innflytjandi

• Rekjanleiki vörunnar og upplýsingum 
áframsent af MAST á önnur HES svæði. 
Fréttatilkynning

• Rasff tilkynning ef varan er hugsanlega í
dreifingu í öðrum löndum. 



Framtíð

• Alheims RASFF

• Aukin beinn innflutningur frá 3ju ríkjum

• Ólöglegur innflutningur inn í ESB.



Nánari upplýsingar

Ábyrgðamaður: Herdís M. Guðjónsdóttir

Tölvupóstfang: rasff@mast.is

RASFF gsm sími:+354 6596976 

RASFF tilkynningar eru

Trúnaðarupplýsingar.
Aðgengilegt fyrir almenning eru eftirfarandi:

Árskýrsla RASFF 

Vikuyfirlit tilkynningax 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/archive_en.htm

X ekki vörumerki eða nafn framleiðanda


