
Nýjar reglur um vöktun á 

Kampýlóbakter
í alifuglakjöti

Svava Liv Edgarsdóttir

Neytendavernd



Reglugerð nr. 891/2019 um vöktun á 
kampýlóbakter í alifuglum og alifuglakjöti. 

• Sérreglur um vöktun á kampýlóbakter í 
fersku alifuglakjöti

• Tilgangur: Koma í veg fyrir að fólk sýkist 
• Draga úr líkum á að kampýlóbakter-mengað kjöt 

berist til landsins

• Niðurstöður greininga þurfa að: 
• Liggja fyrir áður en vöru er dreift á markað

• Staðfesta að kampýlóbakter hafi ekki greinst í 
kjötinu

• Að sýni hafi verið tekið af viðkomandi lotu



Sýna fram á að afurðir eru ekki mengaðar af kampýlóbakter
- Þrjár leiðir færar, skv. nýjum reglum:

Niðurstöður sýna um að kampýlóbakter hafi ekki greinst:

• Frumframleiðsla :
• Saursýni úr öllum eldishópum á eldistímanum (< 5 daga gömul sýni) 

• Eldishópur telst jákvæður ef kampýlóbakter greinist í safnsýni (saursýni)

• Sláturhús:
• Hálsaskinn-sýni úr a.m.k þremur fuglum, úr sama sláturhópi við slátrun

• Sláturhópur er jákvæður ef kampýlóbakter spp. er >10 cfu/g  safnsýni

• Fyrir dreifingu á markaði - Innflutningur
• Afurðasýni tekin hjá framleiðanda

• Framleiðslulota telst jákvæð ef kampýlobakter spp. greinist í safnsýni

Ábyrgðin hjá innflutningsaðila, áður en vöru er dreift á markað



Sýni úr afurðum - Innflutningur 

• Sýni tekin úr hverri framleiðslulotu 
• Sýni eru tekin hjá framleiðanda (td. við stykkjun eða pökkun)

• Þegar sýni eru tekin:
• Valdar 3 pakkningar/einingar af handahófi (a.m.k 200g samtals)

• Tekin 3-10 g af kjötbita úr hverri pakkningu, helst með skinni

• Ef fleiri en 3 einingar eru í einni pakkningu, nægir að velja þá pakkningu 

• Ef heill kjúklingur → velja 3 kjúklinga úr framleiðslulotunni

• Úr heilum fuglum eru tekin hálsaskinnsýni

• Viðmið: má ekki greinast kampýlóbakter í 10g safnsýni

• Greiningaraðferð:  ISO 10272-1:2017



Hvaða vöruflokkar af alifuglakjöti falla undir 
reglur um vöktun á kampýlóbakter?

• Ófryst eða óhitameðhöndlað kjöt af alifuglum
• Dæmi: Ferskt kjúklingakjöt: heilt, stykkjað, bitar, hakkað, vélúrbeinað

• Gildir ekki um frosið kjöt (amk. 2 vikur )

• Gildir ekki um hitameðhöndlað kjöt

• Unnið hrátt alifuglakjöt
• T.d. sprautusaltaðar eða kryddaðar kjúklingabringur, þó ekki 

hitameðhöndlað

• Hvaðan?
• Innflutningur frá öllum löndum innan ESB og þriðju ríkjum

• Kjöt frá ríkjum utan EES er ekki í frjálsu flæði

• Áfram krafa um heilbrigðisvottorð



www.mast.is

Takk fyrir!


