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Skipulag heimsókna

• Tvær sendinefndir ESB og non- ESB

• Stóð yfir frá 6-17 september 2010

• Tveir fulltrúar FVO í hvorri, auk þess sem non-
ESB fylgdi áheyrnarfulltrúi frá ESA.

• Auk þessa einn fulltrúi frá MAST með hvorri.

• ESB 8511 fór í 4 sláturhús, 2 Mjólkurbú, 1 
kjötvinnslu, 2 rannsókarstofur og 1 hrossabú.

• Non – ESB 8514 fór í 13 sláturhús,kjöt- og 
mjólkurbú.



Sláturhús með ESB leyfi (8511)

• Vinnsluferlar nokkurn veginn í lagi.

• Innra eftirlit þokkalegt, en má lagfæra.

• Rekjanleika og matarferlis upplýsingar þarf að 
bæta, einnig merkingar.

• Frystar þurfa víða mikið viðhald.

• Flokkun og förgun úrgangs, vantar gegnsætt kerfi í 
mörg hús.

• Þarf að fá samþykki fyrir nýjum vinnsluferlum

• Bæta þarf hreinlæti og umgengni , sérstaklega á 
frystum.



Sláturhús non – ESB (8514)

• Töluvert lægri standard en ESB húsin

• Lagfæra þarf húsnæði búnað og byggingar.

• Átak þarf í innra eftirliti

• Rekjanleiki ekki augljós innanhúss á afurðum

• Hefur verið breytt án samráðs við eftirlitsaðila

• Óskipuleg vinnsla og notkun á kælum

• Umbúðir, tæki ekki í notkun og annað dót í 
ákveðnu kaos-kerfi



Kjötvinnslur allar (8511 og 8514)

• Fáar geta uppfyllt reglugerðir, en eru þó til

• Uþb. 40% geta ekki uppfyllt reglugerðir v. 
húsnæðis ,gerðar,stærðar og líftíma húsnæðis

• Ástandið er dapurt víða:
• Húsnæði

• Flæði vöru,fólks,umbúða,krydds ofl.

• Innra eftirlit  mjög ófullnægjandi

• Aðskilnaður pakkað / ópakkað

• Fræðsla starfsfólks



Kjötvinnslur frh

• Vinnslustig;
• Of mörg (of margar vörutegundir)

• Ónotuð tæki taka pláss, erfiða þrif osfrv.

• Lítið vinnslurými í vinnslusal (þröngt)

• Hitastigsstjórnum léleg, hitagjafar í rými sem á að vera 
kalt.

• Mikil rakamyndun => hætta á myglu og örverum

Skilgreina þarf betur ferkt/frosið kjöt og vinnslu.



Mjólkurstöðvar allar

• Vinnsla og tækni í lagi.

• Íslensk mjólk af háum gæðaflokki.

• Lagfæra þarf;
• Skilgreiningar  á rannsóknaraðferðum

• Uppfæra HACCP greiningar

• Lagfæra meðaltals útreikning

• Faggilda þarf rannsóknarstofu

• Skriflega samninga milli mjólkurstöva



Mjólkurstöðvar frh.

Ostur;

- Rekjanleiki á bræðsluostaefni

- Yfirfara allar umbúðir á osti (Osta og smjörs.)

Annað;

Umbúðir almennt

Staða smáframleiðenda skv. 853

Uppfæra örverufræðileg viðmið skv. 2073.



Opinbert eftirlit

• MAST almennt.
– Leyfisveitingar, umfang starfsemi, opinberir listar

– Alltaf þarf að skoða á móti ESB- reglum

– Auka þarf fræðslu til dýral, aðstoðarmanna ofl.

– Upplýsingastreymi til eftirlitsþola.

– Eftirfylgni og þvingunarúrræði

– Skoða einnig utan álagstíma

– Tíðni eftirlits eftir hættumati

– Skipulag Tríkínusýnatöku og rannsóknir.



Opinbert eftirlit frh.

• Héraðsdýralæknar;
• Bæta má skýrslugerð í lifandi skoðun f. slátrun

• Heilbrigðisskoðun án athugasemda

• Betri eftirfylgni með hreinlæti, dýralæknir þarf að geta 
fylgst með vinnslu/slátrun.

• Skriflega samninga við utanaðkomandi dýralækna sem 
sinna heilbrigðisskoðun(verksvið,ábyrgð)

• Tryggja að rétt fylgigögn séu með Hleðslustaðf.

• Tríkínusýnataka og rannsóknavottorð (Kjöt)



Takk fyrir!

www.mast.is


