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Matvælastofnun (Mast)

• Tilgangur m.a.:

➢ tryggja matvælaöryggi og þar með heilsu manna

➢ auka verðmætasköpun t.d erlendum viðskiptasamningum 

Þessi trygging næst ef unnið er

eftir lögum og reglugerðum



Lög

• Íslensk lög um matvæli nr. 93/1995, breytt með 
reglugerð 143/2009 sem innleiðir 
hollustuháttareglugerðirnar

• Óheimilt er að markaðssetja matvæli sem ekki eru örugg, þ.e. 
heilsuspillandi eða óhæf til neyslu

• Ábyrgð stjórnanda matvælafyrirtækja skilgreind

• Reglugerð 102/2010  = Almenni 
Matvælalöggjafagrunnur  Evrópusambandsins        

EB 178/2002 



Skilgreining:Hollustuhættir eru Ráðstafanir o skilyrði sem eru 
nauðsynleg til að halda hættu í skefjum og tryggja að matvæli 
séu hæf til neyslu með hliðsjón af fyrirhugaðri notkun þeirra.

103/2010, Hollustuhættir í matvælafyrirtækjum, (EU 852/2004)

Allir sem framleiða matvæli eiga að fylgja þessari

104/2010, Hollustuhættir matvæla úr dýraríkinu, (EU 853/2004)

Hér er sérkafli um sláturhús



Ábyrgð stjórnenda  og eftirlitsaðila matvælafyrirtækja

• Matvælafyrirtæki Skilgreining skv. reglugerð:  fyrirtæki eða 
einstaklingur sem rekur starfsemi í tengslum við framleiðslu, 
vinnslu eða dreifingu matvæla á einhverju stigi, hvort sem það 
starfar í ágóðaskyni eður ei, og hvort sem það er einkarekið eða 
opinbert fyrirtæki.

• Matvælafyrirtæki ber ábyrgð á öryggi matvæla og finna bestu 
leiðirnar til að uppfylla reglugerð. 

• Ábyrgð eftirlitsaðila að meta hvort þær leiðir sem hafa verið 
valdar séu nægjanlegar til að framleiða örugg matvæli

• Ábyrgð eftirlitsaðila er að sannreyna í eftirliti að framleiðandi sé 
að vinna skv. gæðahandbók/innra eftirliti.  



Innra eftirlit - Skilyrði starfsleyfis

• Hættugreining, grunnur sem 
allt byggir á, hættur skilgreindar

• Gæðahandbók 

• Þau atriði sem eftirlitsaðili 
skoðar í eftirliti eru tilgreind í 
skoðunarhandbókinni „Matvæli 
úr dýraríkinu“.

https://umsokn.mast.is/onequalityweb/Displ
aydocument.aspx?itemid=256364193695424
885301

https://umsokn.mast.is/onequalityweb/Displaydocument.aspx?itemid=256364193695424885301


Grunnkröfur sem eiga að koma fram í Gæðahandbók

Kynning á fyrirtækinu. 

Verklýsing, verkferlar

Hættugreining með  HACCP

Heilsufarsskýrslur eyðublöð til skráningar

Meindýravarnir, Þrif og umgengni eyðublöð til skráningar

Vatnsgæði

Rekjanleiki frá móttöku til smásala

Þrifaefnalýsingar.

Viðhalds- og úrbótaáætlun eyðublað

Kælar og frystar eyðublöð til skráningar 

Umbúðir Merkingar/ geymsluþol

Sannprófun

Meðferð aukaafurða.  Eyðublöð til skr. 

Sýnataka



Reglugerð 856/2016 

• Reglugerð um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin 
matvæli. 

• Markmið reglugerðarinnar er að auðvelda 
sláturhúsum, fiskmörkuðum og litlum matvæla-
fyrirtækjum að uppfylla kröfur í hollustuhátta- og 
eftirlitsreglugerðum.

• Skilgreining, Lítið sláturhús: Sláturhús þar sem slátrað 
er að hámarki 5 stórgripum á viku eða að hámarki 100 
lömbum á dag.



856 gefur afslátt á 103 og 104 á þessum sviðum:

• Hafa vinnslu á mismunandi stigum eða framleiða mismunandi vörur í sama 
vinnslurými ef aðskilnaður milli framleiðslustiga/tegunda er tryggður með 
aðskilnaði í tíma og að vinnslurýmið sé vel þrifið og sótthreinsað með 
viðeigandi hætti milli mismunandi vinnslustiga/tegunda.

• Geyma hráefni, lokaafurð og frábrigðavörur í sama rýminu ef viðeigandi 
aðskilnaður er tryggður í rýminu þannig að komið sé í veg fyrir mengun og 
með því skilyrði að frábrigðavörur séu í lokuðum umbúðum og greinilega 
merktar.

• Hafa búningsherbergi starfsmanna, umbúðageymslu og hreinsiefnageymslu 
ótengda vinnslurými ef slík aðstaða er á sömu lóð eða á sama lögbýli, þó að 
hámarki í 100 m fjarlægð. Ekki má vera hætta á að mengun berist inn í 
vinnslurýmið.

• Nota salernis- og búningsaðstöðu á einkaheimili ef vinnsluhúsnæði er á sömu 
lóð eða á sama lögbýli þó að hámarki í 100 m fjarlægð. upp

• Nota sama inngang/útgang fyrir hráefni og lokaafurð ef viðeigandi 
aðskilnaður í tíma er tryggður.



856 gefur afslátt, áframhald.  Sérstök aðlögun að 
kröfum fyrir lítil sláturhús

• 7. gr.

1. Starfsmenn sem vinna á svokölluðum hreinum og óhreinum svæðum
starfsstöðvar mega nota sama búningsherbergi, að því gefnu að
starfsmenn starfsstöðvarinnar séu ekki fleiri en fimm.

2. Dýralæknir skal hafa viðunandi vinnuaðstöðu á starfsstöðinni. Ef aðskilið
herbergi er ekki til staðar fyrir hann þá skal útvega honum sér hirslur sem
hægt er að læsa.

3. Sé dýrum frá sama lögbýli slátrað strax eftir móttöku þeirra í sláturhús þarf
ekki sláturhúsrétt fyrir þau dýr, sbr. lið 1a í II. kafla I. þáttar III. viðauka og
lið 1 í II. kafla II. þáttar III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004. Gæta
skal þess þó að uppfyllt séu skilyrði reglugerðar nr. 911/2012 um vernd
dýra við aflífun.

4. Í sláturhúsrétt þarf ekki að vera sérstök, aðskilin aðstaða fyrir dýr sem eru
slösuð, sjúk eða hugsanlega veik, að því gefnu að sláturhúsið hafi
skriflegar reglur um slátrun á slíkum dýrum og fyrirkomulagið dragi ekki úr
öryggi matvæla.

5. Stykkja má kjöt í rými þar sem slátrun og fláning fer fram ef slátrun og
stykkjun fer ekki fram á sama tíma og rýmið hefur verið þrifið vandlega og
sótthreinsað áður en stykkjun fer fram. Að hámarki má stykkja 10 tonn af
kjöti á ári ef sameiginlegt rými er notað fyrir slátrun og stykkjun, ella skal
vera sérstök aðstaða fyrir stykkjunina.



856 gefur afslátt, áframhald, Heilbrigðisskoðun dýralæknis

8. gr.

1. Ekki er gerð krafa um stöðuga viðveru samþykkts dýralæknis á meðan
slátrun stendur yfir í litlum sláturhúsum. Það er þó háð eftirfarandi skilyrðum:

• Að samþykkti dýralæknirinn hafi ekki séð neitt athugavert eða fundið nein
frávik við skoðun fyrir slátrun.

• Að skoðun eftir slátrun fari fram eigi síðar en þremur klukkustundum eftir
slátrun síðasta dýrsins og ekki meira en sex klukkustundum eftir slátrun
fyrsta dýrsins.

• Að regluleg viðvera dýralæknis sé tryggð svo aðferðir við aflífun og
hreinlæti við slátrun uppfylli kröfur gildandi löggjafar.

• Að við slátrun á hóf- og klaufdýrum sé tryggður rekjanleiki líffæra til skrokks
hvers dýrs sem skoða skal eftir slátrun.

• Gerð er krafa um stöðuga viðveru samþykkts dýralæknis á meðan slátrun
stendur yfir í litlum sláturhúsum ef sjúkdómastaða sláturgripanna eða aðrar
ástæður gefa tilefni til að mati Matvælastofnunar.

• Sá sem rekur lítið sláturhús fyrir stórgripi eða sauðfé/geitfé þar sem slátrun
er óregluleg skal tilkynna slátrun til samþykkta dýralæknisins a.m.k. 48
klukkustundum fyrir fyrirhugaða slátrun.



Atriði sem eru í umræðunni núna

• Dýravelferð í sláturhúsum 

• Dýravelferðafulltrúi á vegum framleiðanda þarf ekki að vera, ef slátrað er  
færra 20 nautgripum á viku eða 10.000 fjár á ári, undanþága fyrir lítil 
fyrirtæki, í reglugerð 911/2012 um vernd dýra við aflífun (EB 1099/2009)

• Aðstaða til fóðrunar dýra í rétt, ef dýr eru lengur er 12 klst. í rétt.

• Aukaafurðir þ.e.a.s afurðir sem eru ekki ætlaðar til manneldis, geta nýst í 
aðrar afurðir, en þarf annars að farga á réttan hátt, (reglugerð 674/2017 
Heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til 
manneldis)

• þ.m.t. Sérstakur áhættuvefur/efni (riðusmitandi-efni og kúariðu)

ný reglugerð 674/2017.  Þennan vef þarf að fjarlægja og farga á     
sérstakan hátt. 

• Flutningar dýra, ný reglugerð 527/2017 



umsóknarferli

• Umsókn  fer fram í gegnum þjónustugátt Mast og henni ættu að 
fylgja teikningar og eins mikið gögnum og til eru.  

• Eftir umsókn kemur úttektaraðili í úttekt og þá þarf ekki allt að 
vera klárt.

• Eftir fyrstu heimsókn er gefið út skilyrt leyfi frá Matvælastofnun í 
3 mánuði.  Þá getur fyrirtækið farið að framleiðvörur til sölu og 
dreifingar.  Á því tímabili er komið aftur í skoðun og kannað hvort 
innra eftirlitið er að virka og þá er gert ráð fyrir að veitt verði 
fullgilt starfsleyfi. 

• Gott er að senda uppkast af gögnum til Fagsviðsstjóra eftirlits 
búfjárafurða hjá Mast eða Héraðsdýralæknis, jafnvel áður en sótt 
er um. 



Takk fyrir
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