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Matvælaöryggi og neytendavernd – Hvar liggur ábyrgðin? 



Þróun og skilgreiningar                                   

• Skilgeiningar samþykktar af Alþjóðlega staðlaskrárráðinu fyrir matvæli árið 1997 
(Codex Alimentarius – FAO/WHO).  Tengsl við Alþjóða viðskiptastofnunina – WTO. 
Áhætta er líkur á heilsuspillandi áhrifum og alvarleika þessara áhrifa ef það kemur 
fram sem veldur hættunni. Í þessu ferli þarf að greina og lýsa hættu sem er til 
staðar, meta váhrif og lýsa áhættu fyrir neytendur. Þessi þekking veitir möguleika á 
að stjórna áhættu og kynna hana fyrir neytendum. Samstarf MAST við BfR! 

Áhættugreining (Risk analysis) 

• Hluti af innra eftirliti matvælafyrirtækja sem einnig felst í að skilgreina mikilvæga 
eftirlitsstaði og aðgerðir til að fyrirbyggja  hættu fyrir neytendur.  Hættan er 
líffræðilegur, efnafræðilegur eða efnislegur áhrifavaldur í matvælum eða fóðri 
eða ástand vöru sem getur verið heilsuspillandi. 

Greining hættu (Hazard analysis/HACCP) 

• Eftirliti skal sinnt reglulega og út frá áhættu. Til að meta eftirlitsþörf fyrirtækja 
hefur verið komið á áhættu- og frammistöðuflokkunarkerfi, sem metur 
eftirlitsþörf fyrirtækja út frá áhættu og niðurstöðum úr eftirliti. Áhættumiðað 
eftirlit þar sem tíðni þess getur ráðist af frammistöðu fyrirtækja. 

Áhættuflokkun (Risk categorization) 



Breytt löggjöf – nýjar áherslur 

Áhættugreining er skilgreind í matvælalögum og nýlegri 
löggjöf um opinbert eftirlit og hollustuhætti 

Ferli samsett af þremur innbyrðis tengdum þáttum, þ.e. 
áhættumati, áhættustjórnun og áhættukynningu  

Löggjöf og eftirlit skal byggt á áhættugreiningu og  
áhættumat skal unnið á hlutlausan og gagnsæjan hátt  

Ráðherra skipar nefnd sem veitir vísindalega ráðgjöf um 
áhættumat að beiðni ráðherra eða Matvælastofnunar 



Áhættugreining – þríþætt ferli  



Hlutlaust áhættumat, óháð eftirlit 

Dýraheilbrigði og 
dýravelferð 

Frumframleiðsla 
landbúnaðarafurða 

Veiðar og vinnsla 
sjávarafurða 

Fiskeldi 

Fóður 

Plöntuheilbrigði og 
sáðvörur 

Notkun varnarefna 

Leifar varnarefna í 
grænmeti, ávöxtum 

og korni 

Lífræn ræktun og 
erfðabreytt matvæli 

Meginmarkmiðið er 
að vernda líf og heilsu 

Neytendur fái réttar 
upplýsingar um 
innihald vöru 

Ekki séu gefnar rangar 
upplýsingar um eðli 

og áhrif vöru  



Hvar liggja aðgerðamörkin? 

Brot á löggjöf 
en engin 
hætta fyrir 
neytendur 

Vísvitandi brot 
og villandi 
markaðssetning 

Hvað ber að 
gera og hvað 
er meðalhóf? 

Hætta fyrir 
neytendur, 
sölustöðvun 
og innköllun! 



Löggjöf byggð á áhættugreiningu 

• Matvæla- og fóðurlöggjöf í Evrópu er byggð á 
áhættumati frá Matvælaöryggisstofnun ESB (EFSA) 
með stuðningi frá áhættumatsaðilum í 
aðildarríkjunum. 

• Óháðir sérfræðingar, ekki fulltrúar ríkja! 

• Áhættumat er einnig unnið af alþjóðlegum 
stofnunum (FAO, WHO, OIE) 

 

• Byggt á vísindalegum upplýsingum og gögnum 

• Alþjóðlegir staðlar (Codex Alimentarius) 

• Grundvöllur áhættustjórnunar 

http://www.fao.org/


Eftirlit byggt á áhættugreiningu 

Eftirlit er áhættustjórnun, hvort heldur það á við 
innra eftirlit fyrirtækja eða opinbert eftirlit 

Matvælafyrirtæki eru ábyrg fyrir öryggi vöru og 
starfrækja innra eftirlit til að uppfylla kröfur  

Eftirlitsaðilar áhættuflokka fyrirtæki og ákveða á 
þeim grundvelli tíðni opinbers eftirlits  

Til viðbótar við eftirlit í fyrirtækjum og við 
dreifingu matvæla er einnig unnið að vöktun 

http://ec.europa.eu/food/international/organisations/codex_en.htm


Ábyrgð og áhættukynning                                   

• Óháður aðili, Matvælastofnun eða Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA). Nýlegt 
dæmi, rannsóknir á erfðabreyttum mais og illgresiseyði. Tilefni til endurskoðunar? 

• Hvað með “Iðnaðarsaltið”. Ákvörðunartaka á grundvelli áhættumats! 

• Nýlegur dýrasjúkdómur sem kom upp hér á landi! Berst ekki með afurðum! 

Skýra niðurstöður áhættumats 

• Matvælafyrirtækin eru ábyrg fyrir öryggi matvæla sem þau framleiða og þeim 
ber að stöðva sölu og innkalla vörur þegar ástæða er til. 

• Oftast má rekja innkallanir til samskipta milli opinberra eftirlitsaðila og þeirra 
fyrirtækja sem hlut eiga að máli. Mikilvægar upplýsingar frá neytendum. 

Sölustöðvun og innköllun 

• Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki við að koma upplýsingum á framfæri við 
neytendur. Ábyrg og gagnrýnin fjölmiðlaumfjöllun er einnig nauðsynleg. 

• Neytendur verða jafnframt að gæta þess að meðhöndla matvæli rétt. 

Fjölmiðlar og neytendur 

http://www.mast.is/frettaflokkar/frett/2012/07/25/Arsskyrsla-RASFF-2011/


Takk fyrir! 

www.mast.is 


