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Maturinn Matvælastofnun fer með innflutningseftirlit með matvælum.

Mikið bar á umfjöllun um
hættuleg matvæli í fjöl-
miðlum yfir vetrarmán-

uðina. Fjölda dauðsfalla í Kína
mátti rekja til melamíns sem bætt
var út í mjólkurduft til að auka pró-
teingildi þess. Svínakjöt frá Írlandi
var innkallað í 22 löndum vegna
díoxíns sem barst í svínin með olíu-
menguðu fóðri. Hnetusmjör frá
Bandaríkjunum sem mengað var af
salmonellu olli því að nokkrir dóu
og þúsundir manna veiktust. Ljóst
er að þörfin fyrir skilvirkt innflutn-
ingseftirlit er brýn til að fyr-
irbyggja að hættulegar vörur berist
á markað. 

Matvælastofnun fer með innflutn-
ingseftirlit með matvælum. Eft-
irlitið felst í að tryggja að öll inn-
flutt matvæli standist kröfur
gildandi reglugerða og að bregðast
við ábendingum um hættulegar
vörur á mörkuðum. Komi í ljós að
vara brjóti í bága við gildandi regl-
ur sendir Matvælastofnun tilkynn-
ingu til innflytjenda og heilbrigð-
iseftirlits sveitarfélaga.
Heilbrigðiseftirlitssvæðin eru tíu og
fara þau með eftirlit á markaði und-
ir yfirumsjón Matvælastofnunar.
Heilbrigðiseftirlitið, í samstarfi við
innflytjanda, sér til þess að varan

verði innkölluð og er fréttatilkynn-
ing send út til að upplýsa neytendur
um hættuna. Slík vara gæti t.d. ver-
ið túnfiskur sem meðhöndlaður er
með kolmónoxíði (cold smoke) til að
gera hann „rauðan og ferskan“, svo
dæmi sé tekið. Hér gilda jafnframt
strangar reglur um innflutning á
matvælum af dýrauppruna vegna
smitvarna, m.a. til verndunar ís-
lenska húsdýrastofninum.

Matvælastofnun er tengiliður Ís-
lands við viðvörunarkerfi ESB- og
EFTA-ríkjanna fyrir matvæli og
fóður. Ísland fær sendar viðvaranir
með tölvupósti daglega um vörur
sem eru hættulegar eða ólöglegar.

Árið 2008 bárust 7.000 tilkynningar
frá viðvörunarkerfinu.

Öryggi innfluttra matvæla og
innflutningseftirlit verða til umfjöll-
unar á fræðslufundi Matvælastofn-
unar sem haldinn verður á Stór-
höfða 23 (Grafarvogsmegin)
þriðjudaginn 31. mars kl. 15-16. Þar
verður jafnframt fjallað um eftirlit
með innflutningi á lifandi dýrum,
landamæraeftirlit með sjávaraf-
urðum og áhrif innleiðingar nýrrar
matvælalöggjafar á milliríkja-
viðskipti með matvæli og skipulag
opinbers eftirlits.

Herdís M. Guðjónsdóttir, sér-
fræðingur hjá Matvælastofnun.

Innflutningseftirlit og 
mikilvægi öryggis matvæla

Örugg matvæli – allra hagur!
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Frá Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis
Framboðsfrestur vegna kosninga til Alþingis 25. apríl 2009,

rennur út þriðjudaginn 14. apríl n.k., kl. 12.00 á hádegi. Yfirkjör-
stjórn tekur á móti framboðum á Hótel Borgarnesi, Egilsgötu
14-16, 310 Borgarnesi, milli kl. 10.00 og 12.00 árdegis, þriðju-
daginn 14. apríl 2009. Á framboðslista í Norðvesturkjördæmi
skulu vera 18 nöfn. Fjöldi meðmælenda er að lágmarki 270 og
eigi fleiri en 360. Fylgja skal tilkynning um hverjir séu umboðs-
menn framboðslistanna. Framboðslistar verða úrskurðaðir á fundi
yfirkjörstjórnar, sem haldinn verður á Hótel Borgarnesi, miðviku-
daginn 15. apríl 2009, kl. 10.00.

Meðan kosning fer fram laugardaginn 25. apríl 2009, verður
aðsetur yfirkjörstjórnar að Hótel Borgarnesi. Talning atkvæða að
kjörfundi loknum mun fara fram í Íþróttamiðstöðinni,
Þorsteinsgötu 1, Borgarnesi.

Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis
Borgarnesi 25. mars 2009

Ríkarður Másson form.

Ólafur K. Ólafsson Guðný Ársælsdóttir
Ingibjörg Hafstað Karl Á Gunnarsson

Eftir Svanhildi Eiríksdóttur

Reykjanesbær | „Okkar áhersla í
sýningunni er að fjalla um þau fjöl-
breyttu störf sem unnin voru uppi á
Velli. Í hverju starfsemi bandarísku
herstöðvarinnar fólst og hvaða
áhrif hún hafði sem vinnustaður og
nágranni við byggðarlögin í kring.
Margir unnu þarna alla sína starfs-
ævi og þurftu að takast á við
óvenjulegt vinnuumhverfi,“ sagði
Sigrún Ásta Jónsdóttir, for-
stöðumaður Byggðasafns Reykja-
nesbæjar, um sýninguna „Völl-
urinn“ sem opnuð verður í
Duushúsum síðdegis.

Dagurinn í dag eru sögulegur
dagur. 60 ár eru liðin frá því að á Al-
þingi Íslendinga var samþykkt
þingsályktunartillaga um inngöngu
Íslands í Norður-Atlantshafs-
bandalagið – Nató. Andstæðingar
flykktust á Austurvöll til þess að
láta óánægju sína í ljós, m.a. með
grjóti, eggjum og mold. Ýmislegt í
þessum 60 ára gömlu atburðum hef-
ur kallast á við atburðina síðustu
mánuði.

Mestu breytingarnar í lífi íbúa í
Njarðvík, Keflavík og Höfnum, nú
Reykjanesbæ, urðu hins vegar hinn
5. maí 1951 þegar varnarsamningur
við Bandaríkin var undirritaður í
Reykjavík. 

Þetta þýddi að bandarískt herlið
yrði staðsett í landinu. Bandaríski
herinn hafði þá þegar byggt upp
herstöð á Miðnesheiði, eftir að ís-
lensk stjórnvöld höfðu skrifað undir
herverndarsamning við Bandaríkin
áratug fyrr, og í kjölfar varn-
arsamningsins var þeirri upp-
byggingu haldið áfram. Í daglegu
tali var herstöðin kölluð Kefla-
víkurflugvöllur, Völlurinn eða 
Beisinn, dregið af enska orðinu
Base.

Áhrif frá Bandaríkjamönnum

Í huga flestra Íslendinga var
Keflavíkurflugvöllur fyrst og
fremst pólitískt bitbein. Fyrir Suð-
urnesjamenn var hann stór vinnu-
veitandi og nágranni innan girð-

Bærinn tók lit af nábýli við Völlinn
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Innbrot Tómas Knútsson treður sér
í gegnum gat á girðingunni.
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Kanaúlpa Sigrún Ásta Jónsdóttir, forstöðumaður Byggðasafns Suðurnesja,
í „kanaúlpu“ sem naut mikilla vinsælda hjá Íslendingum í tíð hersins. 

Völlurinn vakti ávallt
mikla forvitni nágrann-
anna. Gaddavírsgirðingin
ein og sér var skýr skila-
boð um að þangað væru fá-
ir velkomnir.

Sýningin „Völlurinn“ verður opnuð í Duushúsum
í Reykjanesbæ í dag, en 60 ár eru liðin frá því 
Alþingi Íslendinga samþykkti þingsályktun-
artillögu um inngöngu Íslands í Norður-Atlants-
hafsbandalagið – Nató.

ingar. Völlurinn var ekki aðeins
herstöð, heldur heilt byggðarlag
með skólum, kirkju, sjúkrahúsi,
verslunum, kvikmyndahúsi,
skemmtistöðum, sjónvarpi, útvarpi,
blaðaútgáfu og öðrum fylgifiskum
daglegs lífs, verkstæðum og vinnu-

stöðum. Þegar mest var töldu her-
menn, starfslið hersins og hinna
ýmsu stofnana á stöðinni og fjöl-
skyldur þeirra um 5.700 manns.

Samfélagið tók ákveðinn lit af ná-
býlinu. Suðurnesjamenn voru
þekktir fyrir að keyra á flottustu

bílunum, vera í takt við nýjustu tón-
listina, Kanasjónvarpið og útvarpið
ómaði um byggðina, á mörgum
heimilum mátti sjá amerísk tæki
með tilheyrandi straumbreytum og
húsgögn, jafnvel matvæli og bjór.
Áhrif Vallarins leyndi sér heldur
ekki í skipulagningu stórverslana á
höfuðborgarsvæðinu, rekstri sjón-
varps- og útvarpsstöðva og svo
mætti lengi telja. Það eru m.a. þessi
áhrif sem Byggðasafn Reykjanes-
bæjar vill fanga á sýningunni Völl-
urinn.

Víða leita fanga
fyrir sýninguna

Að sögn Sigrúnar Ástu reyndi
safnið að viða að sér gömlum her-
minjum og minningum og voru
ýmsar leiðir farnar. „Við auglýstum
eftir munum á sýninguna frá al-
menningi og margir brugðust við.
Ég merki það á rúmlega 100 pró-
sent aukningu á skráningu safn-
gagna milli áranna 2007 og 2008.
Margir fyrrverandi starfsmenn
komu með ljósmyndir, talsvert var
til í safni Víkurfrétta og úr Ljós-
myndasafni Reykjavíkur. Þá á
Byggðasafnið gott safn hreyfi-
mynda, fréttamyndir sem Viðar
Oddgeirsson hefur átt mestan þátt í
að koma upp. Einnig tóku starfs-
menn Byggðasafnsins og nokkrir
vildarvinir safnsins viðtöl við 31
einstakling í tengslum við sýn-
inguna, fólk sem vann við marg-
vísleg störf uppi á Velli. Starfsmenn
fóru líka í fjölda bygginga á svæð-
inu og fengu að taka ýmislegt sem
eftir var og það var ótrúlegt hvað
við gátum fundið. Það er þó margt
sem vantar upp á og tökum við enn
á móti efni,“ sagði Sigrún Ásta í
samtali við blaðamann. Sýningin er
hugsuð sem upphaf að stóru verk-
efni. Sigrún Ásta sagði að við und-
irbúning sýningarinnar hefði komið
vel í ljós hversu umfangsmikil og
áhugaverð þessi saga væri. „Okkar
draumur er að opna stóra sýningu á
Vellinum sjálfum. Mjög margir hafa
lýst áhuga sínum á slíku, m.a. Flug-
og sögusetur Reykjaness, sam-
starfsaðili Byggðasafnsins í þessu
verkefni, sem hefur til fjölda ára
unnið að slíkri hugmynd.“


