
Dagskrá 

   Fimmtudag 11. apríl 2013 

13:00-13:20 Innflutningur dýraafurða 
 Eftirlit 

 Afurðaflokkar 

Innan EES og utan EES 

13:20-13:40 Samræmda dýraheilbrigðisvottorðið  
CVED og TRACES  

13:40-14:00 Kaffihlé 

14:00-14:20 Aðkoma Tollyfirvalda 

14:20-14:40 Aðkoma farmflytjenda 

14:40-15:00 Aðkoma tollmiðlara 

 
Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 



Tollskóli ríkisins 19.02.2013 

Eru dýraafurðir í 
sendingunni? 

Reglugerð 1044/2011 
viðauki F: 
Skrá yfir vörur sem 
skulu sæta eftirliti 

E:/Farmflytjendur-11-4-2013/B_nr_1044_2011.pdf


Eftirlit með dýraafurðum 

1. Skjöl  

– Heilbrigðisvottorð (frumrit) fyrir Evrópumarkað 

– Vörunóta 

– Farmbréf 

– (CITES ef villibráð) 

2. Auðkenni vöru 

– M.a. samþykkisnúmer f. Evrópumarkað 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm 
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Tryggja rekjanleika milli vöru og skjala 

Heilbrigðisvottorð og önnur skjöl sem fylgja sendingu 
Tryggja rekjanleika milli skjala 

E:/Farmflytjendur-11-4-2013/Composite_products-2106.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm
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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 

Er höfnin með leyfi til að taka á móti sendingunni? 



Tollmiðlarar/ ábyrgðarmaður sendingar 

Reglugerð 1044/2011, 3. gr.: 

•Skylt er að tilkynna Matvælastofnun og 
viðkomandi landamærastöð með 24 klst. 
fyrirvara um komu sendingar til landsins 

•Tilkynningin skal send í formi CVED            

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

CVED: Common Veterinary Entry Document 

(Samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðið/ 

Almennt innflutningsskjal)  



TRACES 

 

• TRACES er rafrænt kerfi til útgáfu á CVED  

1. Tilkynna sendingar (Ábyrgðarmaður sendingar) 

2. Afgreiða CVED (Matvælastofnun) 
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E:/Farmflytjendur-11-4-2013/Composite_products-2106.pdf
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Smellið hér til að skrá nýjan notanda 

• https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/ 

 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
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Fyllið inn umbeðnar upplýsingar og sendið inn 



Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og 
farmflytjendur 

Smella á “Nýtt” til að búa til: 

• Tilkynningu um innflutning 

(pre-notification) dýraafurða 

• 1. hluta CVED 

 

Smella á “il” til að fá 
íslenskt viðmót 
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Velja tollflokk 
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Vörusending. Fylla þarf út í alla flipa, viðeigandi upplýsingar um: 

• Tilvísanir 

• Kaupmenn 

• Vara. Í þessu dæmi eru valin tollskrárnr. 1603 og 2103. 

• Flutningur 

• Tilgangur 
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Að lokinni útfyllingu: 

• (Aflýsa og fara aftur í valmynd) 

• Vista sem drög (Save as draft) 

• Senda inn til löggildingar 

• Fullgilda (Matvælastofnun) 
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TRACES gefur skilaboð um hvort upplýsingar vantar: 

• Skylda er að fylla reitinn út o.s.frv. 



Afgreiðsla CVED 
1. Ábyrgðarmaður sendingar sendir undirskrifað 

CVED (1. hluti, fjögur eintök) til Matvælastofnunar 

2. Matvælastofnun framkvæmir eftirlit: 
a) Skjala- 

b) Auðkenna- 

c) Heilnæmis- 

3. Ef sending stenst kröfur, gefur Matvælastofnun út 
CVED með staðarnúmeri (local reference no. )  

4. Afrit sent til ábyrgðarmanns sendingar, sem setur 
númerið á tollskýrslu 
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Undantekningar 

Reglugerð 1044/2011 gildir ekki* um: 

1. Persónulegan farangur og sendingar til einkaneyslu  

• Hér gildir reglugerð 848/2012 (og 448/2012) 

2. Sýnishorn til sýninga eða rannsókna (frá 3ju ríkjum) 

* Þarf hvorki vottorð né skoðun á landamærastöð 

  Tilkynningarskylda (liður 2) 
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E:/Farmflytjendur-11-4-2013/InnflutningurasynishornumafdyraafurdumUR_EBL-095.pdf


Innflutningur  dýraafurða til einkaneyslu 
Þarf eftirlit á landamærastöð, með eftirfarandi undanþágum: 

1. Andorra, Noregur, San Marínó 

2. Mjólkurduft og matur fyrir ungbörn, sérfæði 

• Stöðug við umhverfishitastig, í  merktum, órofnum umbúðum 

3. Kjöt/ -afurðir og mjólk/ -afurðir (5 kg) 

• Frá Liechtenstein og Sviss (Færeyjum, Grænlandi) 

4. Kjöt/ -afurðir (10 kg) 

• Frá Færeyjum 

5. Villibráð (10 kg) 

• Grænlandi 

6. Matvæli úr dýraríkinu (1 kg), önnur en ofangreind 

 

Reglugerð 848/2012  

Reglugerð 448/2012 (Br. 549/2012) 

Sækja þarf um leyfi til ráðuneytis fyrir 
hráu kjöti/ hrámjólk 
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Bannað er að flytja inn 

• Hrátt kjöt (þarf 72 °C í 15 sek) 

• Ómeðhöndluð egg/ -afurðir (þarf 65 °C í 5 mín) 

• Ógerilsneydd mjólk/ -afurðir (1 kg af ostum leyfilegt frá EES löndum) 

• Dýrafóður úr sýktum/sjálfdauðum dýrum o.fl. 

• Kjötmjöl, beinamjöl, blóðmjöl 

• Blóð, sermi og sýni 

• Hey, hálm, alidýraáburð 

• Notuð (ósótthreinsuð) reiðtygi o.fl., flutningsbúnaður 

• Notaðar (ósótthreinsaðar) landbúnaðarvélar og áhöld 

• Notaðan (ósótthreinsaðan) stangveiðibúnað 

 

Reglugerð 448/2012 um 
varnir gegn því að 
dýrasjúkdómar og sýktar 
afurðir berist til landsins  

Ráðherra getur gefið leyfi 
að fengnum meðmælum 
frá Matvælastofnun 
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Takk fyrir! 

www.mast.is 

 

 

margret.bragadottir@mast.is 

 

 

http://mast.is/inn-ogutflutningur 
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