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Tilgangur eftirlits með dýraafurðum 

Tryggja þarf að: 

• Matvæli úr dýraafurðum séu 

hæf til manneldis 

• Fóður úr dýraafurðum sé hæft 

til dýraeldis 

• Öðrum kröfum EES sé fullnægt  

 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

Farmflytjandi þarf að tryggja flutning vöru og 
tilkynna Matvælastofnun t.d. : 
•Bilaður gámur/ skipt um gám 
•Hitafall (frostfall) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

Landamærastöð TRACES 
númer 

Leyfi Geymsluskilyrði afurða 
(Hitastig/ pökkun) 

1 Reykjavík, Eimskip  REY1a Allar afurðir til manneldis  
Allar afurðir ekki til manneldis 

Allt / pakkað 
Allt/ pakkað 

2 Reykjavík, Samskip  REY1b Fiskafurðir til manneldis  
Fiskimjöl/ lýsi ekki til manneldis 

Frosið, umhverfishiti/ pakkað 
Umhverfishiti/ pakkað 

3 Hafnarfjörður HAF1 Fiskafurðir til manneldis  
Fiskimjöl/ lýsi ekki til manneldis 

Allt/ pakkað 
Umhverfishiti/ pakkað 

4 Keflavíkurflugvöllur KEF4 Allar afurðir til manneldis  
Allar afurðir ekki til manneldis 
Lifandi fiskeldisdýr 

Allt/ pakkað 
Allt/ pakkað 
Allt 

5 Þorlákshöfn THH1 Fiskafurðir til manneldis 
Lýsi til manneldis  
Lýsi ekki til manneldis 

Frosið/ pakkað 
Umhverfishiti 
Umhverfishiti 

6 Ísafjörður ISA1 Fiskafurðir til manneldis  Frosið/ pakkað 

7 Akureyri AKU1 Fiskafurðir til manneldis  
Fiskimjöl ekki til manneldis 

Frosið, kælt/ pakkað 
Allt 

8 Húsavík HUS1 Fiskafurðir til manneldis  Frosið/pakkað 

Farmflytjandi þarf að tryggja að höfnin hafi leyfi til að 
taka á móti sendingunni 



Farmskrár 

Reglugerð 1044/2011, 3. gr.: 

• Matvælastofnun er heimilt að skoða 
farmskrár skipa og flugvéla og ganga úr skugga 
um að þær samsvari innflutningsskjölum 

•Matvælastofnun fær nú farmskrár frá flestum 
farmflytjendum 

 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 



Vörulýsingar í farmbréfi  

• Afurðir sem innihalda kjöt, fisk, mjólk og egg 

• Lýsi, dýrafeiti, býflugnavax og hunang 

• Fiskimjöl og fóður  

• Óunnin skinn og ull, veiðiminjar og faranddýrasöfn 

• Ensím og vörur úr dýraríkinu sem eru til lækninga 

 

 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

Dæmi um dýraafurðir: 

• Æskilegt að vörulýsing tilgreini dýraafurðir 
• Flýtir afgreiðslu 



Farmflytjendur 

Reglugerð 1044/2011, 

3. gr.: 

• Sendingar frá þriðja 
ríki skulu fluttar inn 
um 
landamærastöðvar 

• Ef afferma á afurðir 
á einhvern hátt skal 
það tilkynnt 
Matvælastofnun 

 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

Óheimilt er, nema í samráði við 
Matvælastofnun, að: 

•Rjúfa innsigli/ opna gáma eða 
sendingu  

•Skipta upp eða taka úr 
sendingum 

•Flytja sendingu frá 
landamærastöð 



Ísafjörður 

Keflavíkur- 
flugvöllur 

Hafnarfjörður 
Reykjavík (2) 

Þorlákshöfn 

Húsavík 

Akureyri 

Óheimilt er að flytja óskoðaðar sendingar með 
dýraafurðum út af landamærastöð 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 



Transhipment (umskipun eða umhleðsla)  
Þarf að tilkynna til Matvælastofnunar 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

Flugvélar 
Flutningaskip 
Veiðiskip 

Evrópa eða 
3ja ríki 

3ja ríki 

Flugvélar 
Flutningaskip 

•Sending frá 3ju ríkjum kemur og fer frá sömu höfn 
•Innan ákveðinna tímamarka 



Transit (umflutningur) dýraafurða  
Þarf að tilkynna til Matvælastofnunar 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

Flutningaskip 
Flugvél 

•Sending frá 3ju ríkjum kemur til landsins 
•Er flutt innanlands / innan EES 
•Fer úr landi / úr EES til 3ja ríkis 



Takk fyrir! 

www.mast.is 


