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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 



Innflutningur dýraafurða frá ríkjum utan EES  

 

Lagastoð: 

Reglugerð 1044/2011 um innflutning dýraafurða frá 
ríkjum utan EES 

 

http://mast.is/ 

Lög og reglur/ 

Innflutningur 

 
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=1122d2a7-ab2a-4808-a24d-af9e8b02d005 

 
Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 
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Tilgangur eftirlits með dýraafurðum/ dýrum 

Tryggja þarf að: 

•Dýraafurðir frá 3ju löndum 
beri ekki með sér 
dýrasjúkdóma   

•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 

FMD (Bretlandi) 

Breytilegar kröfur 

Frostfall í gám 



Innflutningseftirlitið nær til allra dýraafurða 

Þar má nefna: 

• 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 



Dýraafurðir 

Samþykkisnr. starfsstöðvar 

þarf á dýraafurðir til 

manneldis/ dýraeldis 

Tilreidd 

drykkjavöruefni 

Niðursoðinn túnfiskur 

Veiðiminjar 

Lifandi humar 

Gæludýrafóður 

Hunang 



Meginskilyrði fyrir innflutningi dýraafurða frá 
ríkum utan EES eru að: 

• Innflutningurinn sé tilkynntur með 24 klst. fyrirvara 
með skráningu í TRACES 

• Varan komi frá viðurkenndri starfsstöð skv. skrá ESB: 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm 

• Varan sé merkt í samræmi við gildandi reglur og með 
samþykkisnúmeri viðurkenndu starfsstöðvarinnar 

•  Sendingunni fylgi frumrit af heilbrigðisvottorði fyrir 
Evrópumarkað, gefið út af yfirvöldum útflutningslands 

• Afurðirnar berist til landsins á landamærastöð sem 
hefur tilskilið leyfi 

 
Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm


Framkvæmd eftirlits með dýraafurðum 

1. Skjalaeftirlit (100%)  

– Heilbrigðisvottorð fyrir Evrópumarkað og fylgiskjöl sendingar 

2. Auðkennaeftirlit (100%) 

– M.a. samþykkisnúmer f. Evrópumarkað 

3. Heilnæmiseftirlit (5% - 50%) 

– Skynmat, einfaldar mælingar 

– Rannsóknastofupróf skv. sýnatökuáætlun/ áhættu 

 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

Sannprófun heilbrigðisvottorðs og annarra 
skjala sem fylgja sendingu 

Sannprófun/ sjónræn skoðun, á því að 
heilbrigðisvottorð og önnur skjöl samsvari 
viðkomandi afurðum 

Rannsókn á afurð, t.a.m. skynmat, skoðun á 
umbúðum og hitastigsskráning, einnig með 
prófun á rannsóknarstofu 



Ísafjörður 

Keflavíkur- 
flugvöllur 

Hafnarfjörður 
Reykjavík (2) 

Þorlákshöfn 

Húsavík 

Akureyri 

Landamærastöð: Eftirlitsstöð á landamærum EES, tilnefnd og 
samþykkt til að þar megi fara fram heilbrigðiseftirlit með afurðum frá 
þriðja ríki 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Reykjavík –Eimskip, Sundafrost 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 



Hafnarfjörður - Óseyrarbraut 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 



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    
(Samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðið)   

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og 
farmflytjendur 



CVED -Samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðið 

 

Tollskóli ríkisins 19.02.2013 

CVED:  

Common Veterinary 

Entry Document 



TRACES 

• Almennar upplýsingar um TRACES 
• http://prezi.com/0vau8dui3rpb/traces-en-trade-control-and-expert-system/ 

• http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/what_is/index_en.htm 

• TRACES er: 

A. Samevrópskur upplýsingavefur um sendingar af: 

• Lifandi dýrum 

• Matvælum undir sértöku eftirliti (CED) 

• Dýraafurðum 

B. Til útfyllingar á CVED                                         
(CVED: Common Veterinary Entry Document) 
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Innflutningur dýraafurða innan EES 

 

• Tilkynning um innflutning  fyrir afurðir úr 
dýraríkinu frá ríkum innan EES* 
• Útfyllt eyðublað sendist til Matvælastofnunar 

• Ásamt vörureikningi 

• Ásamt öðrum fylgiskjölum, ef þarf (CVED, CITES,     
Kjöt: salmonelluvottorð, frystivottorð)   

• Matvælastofnun sendir tilkynninguna til baka 
með MST-númeri til skráningar á tollskýrslu  

 

• *Líka fyrir plöntur, áburð, fóður, landbúnaðartæki (óháð uppruna) 

Kynning fyrir innflytjendur, tollmiðlara og farmflytjendur 

E:/Farmflytjendur-11-4-2013/EBL-092_TilkynningInnflutningurfrarikjuminnanees.pdf


Takk fyrir! 

www.mast.is 

 

 

margret.bragadottir@mast.is 
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