Úttektaáætlun 2017-2021

Landsbundin úttektaáætlun til margra ára (LÚMA)
Úttektakerfið
Tilgangur úttektarkerfis er að ganga úr skugga um að opinbert eftirlit sem framkvæmt er á grundvelli laga og
reglugerða um matvæli, fóður, dýraheilbrigði og dýravelferð sé í samræmi við kröfur viðeigandi löggjafar, að
því sé framfylgt með árangursríkum hætti og að það henti til að ná markmiðum viðkomandi löggjafar.
Úttektakerfið tekur til alls opinbers eftirlits með matvælum, fóðri, dýraheilbrigði og dýravelferð sem framkvæmt
er í landinu og nær því til allra þeirra sem hafa lögbundnu hlutverki að gegna skv. eftirlitslöggjöfinni.
Úttektirnar eru flokkaðar í þrjá megin flokka:
•
•
•

Lárétt úttekt: þverfagleg úttekt sem nær yfir fleiri en einn eftirlitsþega eða flokk. Getur átt við innleiðingu
á eftirlitslöggjöfinni, rekjanleika matvæla, neysluvatn o.fl.
Lóðrétt úttekt: er innan flokks úttekt og er einblínt á einhvern einn eftirlitsþega. Getur átt við hreinlæti í
sláturhúsum, flutningur á dýrum o.fl.
Eftirfylgni fyrri úttekta: Úttekt þar sem fylgt er eftir athugasemdum fyrri úttekta.

Flokkar
Úttektaáætlunin skal tryggja að á 5 árum verði farið í úttekt í öllum flokkum. Við ákvörðun á flokkum var notast
við ferla Matvælastofnunar og Heilbrigðiseftirlitsins. Þeir flokkar sem kerfið nær yfir eru: Matvæli úr dýraríkinu,
Matvæli úr plönturíkinu, Fóður, Sértæk löggjöf,
Dýravelferð, Dýraheilbrigði, Inn- og útflutningur,
Rannsóknastofur og Framleiðsla og dreifing.

Lóðrétt úttekt

Mynd 1. Úttektarflokkar

Matvæli úr
dýraríkinu
Öll matvæli úr
dýraríkinu,
frumframleiðsla,
merkingar,
hreinlæti,
aðskotahlutir,
aukefni ofl.

Matvæli úr
plönturíkinu
Öll matvæli úr
plönturíkinu,
frumframleiðsla,
merkingar,
hreinlæti,
aðskotahlutir,
varnarefni ofl.

Fóður
Eftirlit með
fóðri,
leyfisveitinga,
efnainnihald
ofl

Sértæk
löggjöf
Aukaafurðir
dýra (ABP),
aukefni og
ensím,
bragðefni,
fæðubótaefni,
íblöndun,
snertiefni,
merkingar ofl.

Dýravelferð
Aðbúnaður
dýra,
flutningur
dýra, þjálfun /
kunnátta fólks
sem
meðhöndla
dýr ofl.

Dýraheilbrigði
Dýrasjúkdómar,
smitvarnir,
dýralyf ofl.

Inn og
útflutningur

Rannsóknarstofur

Allur inn- og
útflutningur á
dýrum,
dýraafurðum,
fóðri,
matvælum.
Leyfisveitingar
ofl.

Sýnamóttaka,
sýnavinnsla,
verklag ofl.

Framleiðsla og
dreifing
Öll smásala,
veitingahús,
mötuneyti,
framleiðsla og
starfsemi
Heilbrigðiseftirlits sem
kemur að
reglugerðinni.

Lárétt úttekt
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Úttektaáætlun
Áætlunin skal unnin á gegnsæjan hátt þar sem fram koma áhættumiðuð forgangsatriði sem gefa til kynna
viðeigandi áhættumiðaða tíðni úttekta. Áætlunin skal ekki spanna meira en 5 ár og á því tímabili skal úttekt
fara fram a.m.k. einu sinni á öllum þeim sviðum og hjá öllum þeim lögbæru yfirvöldum sem falla undir löggjöfina.
Í töflum 1 og 2 má sjá landsbundna úttektaáætlun til 5 ára (LÚMA). Við gerð áætlunarinnar var horft til
athugasemda frá úttektum ESA, innleiðingar nýrra reglugerða og flokka eftir mat á nauðsyn á úttekt og áhættu.
Áætlunina skal að minnsta kosti endurskoða innan 3 ára.
Tafla 1. Landsbundin úttektaáætlun til 5 ára
Flokkur
Matvæli úr dýraríkinu

2017
X

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matvæli úr plönturíkinu
Fóður

X

Sértæk löggjöf

X

Dýravelferð

X

Dýraheilbrigði
Rannsóknastofur

X
X

Inn- og útflutningur
Framleiðsla og dreifing

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tafla 2 Landsbundin úttektaáætlun til 5 ára (LÚMA)
Ár

Matvæli úr
dýraríkinu

Matvæli úr
plönturíkinu

Sýnatökur og
rannsóknir Eftirlit með
salmonellu í
kjötframleiðslu
alifugla

Fóður

Sértæk
löggjöf

Sýnatökur og
rannsóknir Eftirlit með
salmonellu í
kjötframleiðslu
alifugla

2017

Reglubundið
eftirlit með
eggjapökkun
og dreifingu
eggja.

Verklag við
fóðureftirlit Skráning á
fóðri

Dýravelferð

Dýraheilbrigði

Verklag við
dýraeftirlit Sauðfé
Verklag við
ABP eftirlit Fiskimjöl

Framleiðsla og
dreifing

Sýnatökur og
rannsóknir - Eftirlit
með salmonellu í
kjötframleiðslu
alifugla

Reglubundið eftirlit
með merkingu,
geymslu og
rekjanleika eggja.

Ski pul a g efti rl i ts og
efti rfyl gni þes s

Ma tvæl a merki nga r
s kv. regl ugerð

2018

Lyfja má l og
a ðs kota efni

Lyfjamál og
aðskotaefni

2019

Inn- og
útflutningur

Sýnatökur og
rannsóknir Eftirlit með
salmonellu í
kjötframleiðslu
alifugla

Reglubundið
eftirlit m. fiski,
kjöti, mjólk og
eggjum og
eftirfylgni þess

Reglubundið
eftirlit m. fiski,
kjöti, mjólk og
eggjum og
eftirfylgni þess

Rannsóknastofur

Frumframleiðsla

Fiskeldi

Ti l nefni ng
ra nns ókna rs tofa og
fra ms etta r
kröfur ti l
þei rra

Fiskeldi

Eftirlit, skv.
reglugerð

Þjá l fun og
s ímenntun s tm
Efti rl i t með
neys l uva tni

Verklag og
framkvæmd
inn og
útflutningseftirlits

Þjálfun og
símenntun stm

856/2016 1 )
Daglegt eftirlit
í sláturhúsum

Skipulag eftirlits og
eftirfylgni þess
Aðbúnaður
og aflífun
sláturdýra

ABP

2020

Eftirlit, skv.
reglugerð
580/2012

2)

Eftirlit, skv.
reglugerð
580/2012

2)

Reglubundið
eftirlit m.
fisksjúkdómum

Þjálfun og
símenntun
stm

Eftirlit, skv.
reglugerð 580/2012
2)

Þjálfun og
símenntun
stm
2021

Daglegt
eftirlit í
sláturhúsum

Þjálfun og
símenntun stm

Þjálfun og
símenntun
stm
Verklag við
dýraeftirlit

Þjálfun og
símenntun
stm
Reglubundið
eftirlit með
fisksjúkReglubundið
dómum
eftirlit með
fisksjúkdómum

1) Regl ugerð um l íti l ma tvæl a fyri rtæki og hefðbundi n ma tvæl i .
2) Regl ugerð um fra ml ei ðs l u og ma rka ðs s etni ngu a ði l a undi r s má ræði s mörkum á ma tvæl um og a fhendi ngu frumfra ml ei ðenda á l i tl u ma gni
ma tvæl a bei nt ti l neytenda og s ta ðbundi nna s má s öl ufyri rtækja .

Samþykkt í Gæðaráði MAST – 15. febrúar 2017

Samþykkt í Úttektastjórn – 16. febrúar 2017
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