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„Efni“ í mat 

• Önnur efni eru í mat en þau sem hafa næringarhlutverk 

 

• Berast úr umhverfinu 

• Myndast við vinnslu eða ákveðnar aðstæður 

• Eru náttúrulega til staðar í matvælum 

• Bætt í matvæli við vinnslu í tæknilegum tilgangi 



Hvaða efni? 

Leifar af dýralyfjum Plöntuvarnarefni 

Umbúðir og önnur matvælasnertiefni  

Aukefni og bragðefni 

Efni sem myndast við vinnslu/skilyrði 



Hvaða efni? 

 Náttúruleg eiturefni 

Náttúruleg aðskotaefni Aðskotaefni úr iðnaði 



Opinberar mælingar á aðskotaefnum 

• Eftirlit og vöktun Matvælastofnunar 

• Í kringum 1300 sýni af matvælum árlega 

• Plöntuvarnarefni í ávöxtum og grænmeti 

• Aðskotaefni í dýraafurðum   
• Lyfjaleifar  

• Óleyfileg vaxtaraukandi efni 

• Þungmálmar   

• Klórlífræn efni 

 

• Auk þess eru mæld árlega ýmis aðskotaefni í fóðri 



Hvar eru niðurstöður mælinga? 

• Niðurstöður berast á einföldum skjölum (yfirleitt pdf)  

• Rannsóknarvottorð 

• Ekki til gagnagrunnur 

• Eingöngu einfalt skjalakerfi 

• Oft þarf að kalla eftir eða taka saman gögn  

• Tímafrekt – ekki skilvirkt (erfitt að finna) 

• Byggja þarf upp gagnagrunn sem heldur utan um allar 
þessar niðurstöður! 

• Með hvaða hætti?  Opinn öllum?  Eingöngu fyrir eftirlit? 
 



Samevrópskir gagnagrunnar 

• Niðurstöður mælinga á varnarefnaleifum í ávöxtum og 
grænmeti eru árlega sendar Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu (EFSA) 

• Fara í gagnagrunn EFSA 

• Niðurstöður mælinga ESB landa, Íslands og Noregs 

• EFSA notar í rannsóknatilgangi    

• Meta váhrif efna 

• Gefa út ný tilmæli f. ákveðin efni (hámarksgildi) 

• Skýrsla árlega 

• Mælingar á lyfjaleifum á leið í sama ferli 



Heilsa - gagnagrunnur 

• Heilsa er gagnagrunnur á vegum Matvælastofnunar 

• Dýralæknar skrá lyfjagjöf á einstaka gripi 

• Einnig birtast skráningar úr skýrsluhaldskerfum bænda 

• Skylt að skrá alla lyfjagjöf í nautgripi og hross 

• Skráning í sauðfé er valkvæð 



Heilsa - gagnagrunnur 

• Listar yfir gripi sem ekki má 
slátra keyrðir út daglega og 
sendir sláturhúsum 

• Koma í veg fyrir að kjöt af 
dýrum sem nýlega hafa 
fengið lyf, komist í neyslu 

• Væntanlega verður Heilsa 
þróaður áfram fyrir allar 
tegundir búfjár  

 



Aukefni og bragðefni 

• Notuð til að fá fram ákveðna eiginleika  

• Má einungis nota eftir leyfisveitingu  

• Örugg ef farið að reglum og fæða er fjölbreytt 

• Notkunarskilyrði endurmetin reglulega 
• Sérstaklega ef fram koma nýjar upplýsingar (t.d. neyslukannanir) 

• Lítið um mælingar á magni í matvælum 
 



Gagnagrunnar um aukefni 

• ESB heldur úti gagnagrunni yfir leyfileg:  

• Aukefni 

• Bragðefni 

• Efni til framleiðslu á matvælasnertiefnum 

• https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/ 

 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/


Gagnarunnur um aukefni 

• Upplýsingar um hvaða aukefni eru leyfileg í hvaða 
matvæli og í hvaða magni 

• Önnur notkun en sú sem talin er upp er óleyfileg 

 



www.mast.is 

Takk fyrir! 


