
Viðbragðsáætlun vegna alvarlegra dýrasjúkdóma 

Viðauki 3. Yfirlit yfir verkþætti hvers viðbragðsaðila 

Dýraeigandi 

 

 
 

TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 
AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

DÝRAEIGANDI *Tilkynnir grun 
um alvarlegan 
dýrasjúkdóm til 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralæknis eða 
MAST. 
*Símanúmer 
MAST kl. 9-12 og 
13-15 virka daga: 
5304800.  
*Upplýsingar um 
símanúmer 
dýralækna á 
vakt: 
https://www.ma
st.is/is/dyraeigen
dur/dyr-i-
neyd/dyralaeknir
-a-vakt 

*Tekur við og 
fylgir 
fyrirmælum 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralæknis og 
MAST um 
smitvarnir eða 
aðrar ráðstafanir 
til að hindra að 
fleiri dýr veikist. 
*Veitir aðstoð 
við þær 
smitvarna-
aðgerðir sem 
fyrirskipaðar eru 
ef MAST óskar 
eftir því. 

*Leggur til þann 
mannskap og 
búnað sem hann 
hefur tiltækan 
samkvæmt 
beiðni MAST. 

*Aðstoðar við 
sýnatökur ef 
MAST óskar eftir 
því. *Útvegar 
upplýsingar 
vegna 
faraldsfræði-
legrar 
rannsóknar, 
samkvæmt 
beiðni MAST. 

  *Aðstoðar við 
meðhöndlun eða 
aflífun, eða 
útvegar 
starfsfólk til að 
aðstoða ef MAST 
óskar eftir því. 

*Sér um að þrif 
og sótthreinsun 
sé framkvæmd 
samkvæmt 
fyrirmælum 
MAST. 

*Veitir aðstoð 
eða útvegar 
aðstoð við að 
fjarlægja úrgang 
og koma honum 
á förgunarstað ef 
MAST óskar eftir 
því. 

https://www.mast.is/is/dyraeigendur/dyr-i-neyd/dyralaeknir-a-vakt
https://www.mast.is/is/dyraeigendur/dyr-i-neyd/dyralaeknir-a-vakt
https://www.mast.is/is/dyraeigendur/dyr-i-neyd/dyralaeknir-a-vakt
https://www.mast.is/is/dyraeigendur/dyr-i-neyd/dyralaeknir-a-vakt
https://www.mast.is/is/dyraeigendur/dyr-i-neyd/dyralaeknir-a-vakt


Sjálfstætt starfandi dýralæknir 

 

 TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 
AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

SJÁLFSTÆTT 
STARFANDI 
DÝRALÆKNIR 

*Upplýsir 
dýraeiganda/um-
ráðamann um 
gruninn. *Gefur 
dýraeiganda/um-
ráðamanni fyrstu 
fyrirmæli um 
smitvarnir eða 
aðrar ráðstafanir 
til að hindra að 
fleiri dýr veikist. 
*Tilkynnir um 
gruninn til MAST 
(skiptiborð 
5304800 eða 
yfirdýralæknir 
8580815). 
*Tekur við og 
fylgir 
fyrirmælum 
MAST um frekari 
smitvarnir. *Fer 
ekki af staðnum 
nema að fengnu 
leyfi MAST, ef 
um mjög 
smitandi 
sjúkdóm er að 
ræða. 

*Tekur við og 
fylgir 
fyrirmælum 
MAST um 
smitvarnir. 
*Veitir aðstoð 
við þær 
smitvarna-
aðgerðir sem 
fyrirskipaðar eru 
ef MAST óskar 
eftir því. 

*Kemur til 
aðstoðar ef 
yfirdýralæknir 
hefur óskað eftir 
því. 
 

*Tekur sýni 
samkvæmt 
beiðni MAST. 
*Leggur fram 
sjúkrasögu og 
niðurstöðu 
klínískrar 
skoðunar. 

  *Kemur til 
aðstoðar ef 
yfirdýralæknir 
hefur óskað eftir 
því. 

  



VIÐ-teymi 

 TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 
AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

VIÐ-TEYMI 
(viðkomandi 
sérgreinadýra-
læknir, 
yfirdýralæknir, 
viðkomandi 
héraðsdýra-
læknar og 
sérgreinadýra-
læknir faralds-
fræði) 

*Fyrirliði 
teymisins 
móttekur 
tilkynningu og 
gengur strax úr 
skugga um að 
viðeigandi 
fyrirmæli hafi 
verið gefin um 
fyrstu ráðstafanir 
til að hindra 
dreifingu 
smitsins eða 
koma í veg fyrir 
að fleiri dýr 
veikist. *Fyrirliði 
kallar teymið til 
fundar og það 
ræðir saman um 
næstu skref. Ef 
fyrsti grunur 
vaknar í 
sláturhúsi eru 
sérgreinadýra-
læknir 
heilbrigðis-
eftirlits og 
fagsviðsstjóri 
búfjárafurða 
einnig boðaðir á 
fundinn. 

*Gefur nánari 
fyrirmæli um 
smitvarnir til 
viðkomandi 
aðila, sem eru 
eftir atvikum: 
Dýraeigandi/um-
ráðamaður, 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralæknir, 
sláturleyfishafi 
(ef um er að 
ræða dýr í 
sláturhúsi), 
réttarstjóri (ef 
um er að ræða 
sauðfé við 
smölun eða í 
réttum), 
sveitarfélag (ef 
um er að ræða 
hálfvillt dýr). 
*Tekur ákvörðun 
um tillögur að 
nauðsynlegum 
varúðar-
ráðstöfunum 
miðað við 
aðstæður og um 
hvaða sjúkdóm 

*Metur þörf fyrir 
mannskap og 
búnað og kannar 
hvað er til og 
hvað ekki. *Ef 
þörf er á 
viðbótar búnaði 
sendir teymið 
beiðni til sviðs 
samhæfingar og 
þjónustu um að 
útvega það sem 
vantar. *Ef þörf 
er á aðstoð 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralækna kallar 
yfirdýralæknir þá 
til starfa. *Ef 
þörf er á annars 
konar aðstoð sér 
teymið um að 
útvega hana. 

*Hefur samband 
við Keldur og 
ráðfærir sig við 
sérfræðinga þar 
um hvernig sýni 
skuli taka. *Ef 
dýralæknir er á 
búinu/staðnum 
gefur teymið 
honum fyrirmæli 
um sýnatökur. 
*Ef dýralæknir er 
ekki á 
búinu/staðnum 
fer eftirlits-
dýralæknir á 
staðinn og tekur 
sýni. *Gefur 
eftirlitsdýralækni 
fyrirmæli um að 
fara á staðinn 
með 
sýnatökubúnað 
ef þarf. *Skrifar 
og sendir 
rannsóknar-
beiðni til Keldna. 
*Aflar 
faraldsfræðilegra 
upplýsinga hjá 
dýraeiganda, 

*Stofnar mál í 
málakerfi MAST 
og tryggir að öll 
gögn séu vistuð 
þar. Heiti: 
Grunur um xxx. 
Málalykill: 4.19. 
Ábyrgðaraðili: 
Viðkomandi 
sérgreinadýra-
læknir. *Stofnar 
logbók 
(minnisblað) í 
málinu þar sem 
allir starfsmenn 
MAST sem að 
málinu koma 
skrifa sín verk 
með dagsetningu 
og tíma. *Skrifar 
frétta-
tilkynningar eða 
óskar eftir 
aðstoð 
upplýsinga-
fulltrúa við það. 
*Tekur ákvörðun 
um hver af 
meðlimum 
teymisins skuli 
annast fjölmiðla-

*Metur hvort 
þörf sé á læknis- 
eða 
sálfræðiaðstoð. 
*Hefur samband 
við mannauðs-
stjóra þörf er á. 

*Metur hvort 
meðhöndla þurfi 
eða aflífa dýr. 
*Ákveður hvaða 
aðferðir skuli 
notaðar. *Metur 
þörf fyrir 
mannskap og 
búnað. 
*Skipuleggur 
aðgerðir. *Ef 
þörf er á aðstoð 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralækna kallar 
yfirdýralæknir þá 
til starfa. 

*Ákveður og 
gefur fyrirmæli 
um hvernig 
staðið skuli að 
þrifum og 
sótthreinsun. 

*Aflar upplýsinga 
um eðli og magn 
úrgangs. *Skrifar 
í samráði við 
sérgreinadýra-
lækni aukaafurða 
dýra tillögu að 
meðhöndlun og 
förgun 
úrgangsins. 
*Kynnir tillögu 
að meðhöndlun 
og förgun 
úrgangsins fyrir 
Umhverfis-
stofnun og óskar 
eftir samþykki 
hennar. *Hefur 
samband við 
förgunarstað og 
útvegar flutning 
á úrganginum. 
*Veitir 
leiðbeiningar um 
smitvarnir við 
flutninginn. 



*Teymið skiptir 
með sér verkum 
varðandi 
tilkynningar um 
málið og miðlun 
upplýsinga um 
fyrstu 
ráðstafanir, til 
eftirfarandi aðila 
eftir því sem við 
á: 
Eiganda/umráða-
manns, allra 
dýralækna í 
landinu, aðila í 
nærsam-
félaginu, aðila 
innan MAST, 
aðila í 
stjórnsýslunni, 
aðila í landinu, 
erlendra aðila. 

er hugsanlega að 
ræða. Þetta 
getur m.a. falið í 
sér eftirfarandi: 
Allsherjar 
flutningsbann, 
flutningsbann á 
tilteknu svæði, 
skilgreining á 
bann-, verndar- 
og eftirlits-
svæðum, stærð 
þeirra og lega og 
takmarkanir sem 
skulu gilda á 
svæðunum, 
þ.m.t. lokanir og 
smitvarnir, 
smölun afrétta. 
*Sendir tillögu 
um aðgerðir til 
yfirdýralæknis. 
*Metur hvort 
þörf sé á aðstoð 
lögreglu 
varðandi 
aðgerðir og 
hefur samband 
við hana ef svo 
er. *Metur hvort 
þörf sé á smölun 
afrétta og hefur 
samband við 
sveitarstjórn ef 
svo er. 

sjálfstætt 
starfandi 
dýralækni og 
öðrum eftir því 
sem við á. 
*Óskar eftir 
aðstoð sjálfstætt 
starfandi 
dýralækna 
og/eða 
starfsfólks 
umdæmisstofu 
við öflun 
faraldsfræðilegra 
upplýsinga. 
*Vinnur úr 
faraldsfræði-
legum 
upplýsingum. 
*Tekur við 
niðurstöðum 
rannsókna frá 
Keldum og 
kynnir þær fyrir 
öllum 
viðbragðsaðilum. 

samskipti. 
*Skrifar 
lokaskýrslu um 
málið. 



Eftirlitsdýralæknar og dýraeftirlitsmenn 

 TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 
AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

EFTIRLITS-
DÝRALÆKNIR/ 
DÝRAEFTIRLITS-
MAÐUR 

*Ef grunur berst 
fyrst til 
eftirlitsdýra-
læknis eða 
dýraeftirlits-
manns gengur 
hann strax úr 
skugga um að 
viðeigandi 
fyrirmæli hafi 
verið gefin um 
fyrstu ráðstafanir 
til að hindra 
dreifingu 
smitsins eða 
koma í veg fyrir 
að fleiri dýr 
veikist, og hefur 
síðan samband 
við viðkomandi 
sérgreinadýra-
lækni. 

*Ef ákvörðun um 
varúðar-
ráðstafanir felur í 
sér lokanir, fer 
eftirlitsdýra-
læknir eða 
dýraeftirlits-
maður á staðinn 
til að setja upp 
borða og skilti og 
annað sem þarf 
til að koma í veg 
fyrir umferð án 
leyfis. Hann 
tekur einnig með 
sér þann 
smitvarnabúnað 
sem til þarf, svo 
sem búnað til 
sótthreinsunar á 
farartækjum. *Ef 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralæknir er á 
staðnum og 
getur sinnt því 
sem þarf að gera 
þar, fer 
starfsmaður 
MAST ekki inn 
fyrir skilgreint 

 *Fer með 
sýnatökubúnað á 
staðinn til 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralæknis 
samkvæmt 
beiðni VIÐ-
teymisins. Fer 
ekki inn á 
skilgreint 
bannsvæði ef um 
bráðsmitandi 
sjúkdóm er að 
ræða nema 
nauðsyn krefji. 
*Tekur við 
sýnum frá 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralækni og 
kemur þeim til 
Keldna. *Ef 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralæknir er 
ekki á staðnum 
tekur 
eftirlitsdýra-
læknir sýni 
samkvæmt 

  * Aðstoðar við 
meðhöndlun eða 
aflífun ef VIÐ-
teymið óskar 
eftir því. 

*Hefur eftirlit 
með framkvæmd 
þrifa og 
sótthreinsunar 
og tekur þrifin 
út. 

*Hefur eftirlit 
með flutningi og 
förgun 
úrgangsins 
samkvæmt 
fyrirmælum VIÐ-
teymisins. 



  

bannsvæði, en 
hefur umsjón og 
eftirlit með 
smitvörnum utan 
þess. *Ef 
sjálfstætt 
starfandi 
dýralæknir er 
ekki á staðnum 
fer starfsmaður 
MAST sjálfur inn 
á búið og sinnir 
því sem þarf. 

beiðni VIÐ-
teymisins. Ef um 
bráðsmitandi 
sjúkdóm er að 
ræða sækir 
annar 
starfsmaður 
MAST sýnin og 
kemur þeim til 
Keldna. 



Starfsfólk á sviði samhæfingar og þjónustu 

 

  

 TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 

AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

STARFSFÓLK Á 
SVIÐI SAM-
HÆFINGAR OG 
ÞJÓNUSTU 

Berist tilkynning 
til starfsmanns 
samhæfingar og 
þjónustu kemur 
hann henni til 
fyrirliða VIÐ-
teymisins. Komi 
upp vafi um hver 
fyrirliðinn er skal 
koma 
tilkynningunni til 
sérgreinadýralæk
nis 
smitsjúkdóma og 
faraldsfræði eða 
yfirdýralæknis 

 *Hefur umsjón 
með gerð 
samninga við 
dýralækna og 
annað 
aðstoðarfólk. 
*Útvegar búnað 
samkvæmt 
beiðni VIÐ-
teymisins. 

  *Tekur við 
beiðnum frá 
þeim sem vinna 
að málinu og 
þurfa á þjónustu 
að halda 
varðandi pöntun 
á flugi, gistingu, 
bílum, 
vinnuaðstöðu 
o.s.frv. 

   



 

Héraðsdýralæknir 

 

  

 TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 
AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

HÉRAÐSDÝRA-
LÆKNIR 

*Ef grunur berst 
fyrst til 
héraðsdýra-
læknis gengur 
hann strax úr 
skugga um að 
viðeigandi 
fyrirmæli  hafi 
verið gefin um 
fyrstu ráðstafanir 
til að hindra 
dreifingu 
smitsins eða 
koma í veg fyrir 
að fleiri dýr 
veikist og hefur 
síðan samband 
við viðkomandi 
sérgreinadýra-
lækni. 
*Héraðsdýra-
læknir í umdæmi 
þar sem grunur 
er um sjúkdóm 
tekur sæti í VIÐ-
teymi. 

 *Sér til þess að 
allur 
nauðsynlegur 
búnaður sé til 
staðar í 
umdæminu (að 
viðbragðskistur 
séu uppfærðar). 

      



Upplýsingafulltrúi 

 

Mannauðsstjóri 

 

  

 TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 
AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

UPPLÝSINGA-
FULLTRÚI 

    *Aðstoðar VIÐ-
teymið við skrif á 
fréttatilkynningu
m *Birtir frétta-
tilkynningar. 
*Stýrir 
samskiptum við 
fjölmiðla. 

    

 TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 
AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

MANNAUÐS- 
STJÓRI 

     *Hefur umsjón 
með að útvega 
læknis- og 
sálfræðiaðstoð 
samkvæmt 
beiðni VIÐ-
teymisins. 

   



Starfsfólk á sviði neytendaverndar, sviði markaðsmála, starfseiningu forstjóra og starfsfólk á sviði 
dýraheilsu sem ekki hefur verið tilgreint áður í viðbragðsáætluninni 

 
 

 TILKYNNING UM 
GRUN 

SMITVARNA- 

AÐGERÐIR 

MANNSKAPUR 
OG BÚNAÐUR 

RANNSÓKNIR UPPLÝSINGA-
MIÐLUN OG 
SKJALAVISTUN 

AÐBÚNAÐUR 
FÓLKS 

MEÐHÖNDLUN 
EÐA AFLÍFUN 

ÞRIF OG 
SÓTTHREINSUN 

FÖRGUN 
ÚRGANGS 

STARFSFÓLK 
SVIÐI 
NEYTENDA-
VERNDAR, SVIÐI 
MARKAÐS-
MÁLA, 
STARFSEININGU 
FORSTJÓRA OG 
STARFSFÓLK 
DÝRAHEILSU 
SEM EKKI HEFUR 
VERIÐ 
TILGREINT ÁÐUR 
Í ÁÆTLUNINNI 

Berist tilkynning 
til starfsmanns 
neytenda-
verndar, sviðs 
markaðsmála, 
starfseiningar 
forstjóra eða 
starfsmanns 
dýraheilsu sem 
ekki hefur verið 
tilgreindur áður í 
áætluninni, 
kemur hann 
henni til fyrirliða 
VIÐ-teymisins. 
Komi upp vafi 
um hver 
fyrirliðinn er skal 
koma 
tilkynningunni til 
sérgreinadýra-
læknir 
smitsjúkdóma og 
faraldsfræði eða 
yfirdýralæknis 

 
 

  
 

   


