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niður á landshluta

Landshluti

Fjöldi 

viðtala

Hlutfall af 

viðtölum

Fjöldi bæja á 

síðu BFB

Hlutfall af 

heildarfjölda

Vesturland 10 36% 18 56%

Vestfirðir 2 7% 9 22%

Norðurland 7 25% 22 32%

Austurland 3 11% 10 30%

Suðurland 6 21% 20 30%

28 79







•

•

•

•

•

•

•

•



Bændur 2,1% af vinnuafli þjóðarinnar

Starfandi við landbúnað 3.900

Landbúnaður aðalstarf 3.600

Býli sem selja afurðir (2015) 3.150
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Matís, Sýni & Promat greina sýni og 
veita ráðgjöf um matvælaframleiðslu. 
Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins veitir 
ráðgjöf varðandi byggingar, búfjárrækt 
og bútæknilausnum. 

Fagsviðsstjóri eftirlits með búfjárafurðum 
(MAST) er ábyrgur fyrir leiðbeiningum, ráðgjöf 
og samræmingu milli þeirra sem fara í eftirlitið

Hvatt er til að samtök starfsgreina 
útbúi leiðbeiningar um góða 
starfshætti og HACCP sem auðveldar 
fyrirtækjum að ná markmiðum 
reglugerða.

MAST útbjó árið 2011 „Góðir 
starfshættir fyrir matvæli“ fyrir 
heimavinnsluaðila sem þarfnast þó 
uppfærslu.

Samband garðyrkjubænda bjó til 
leiðbeiningar fyrir sína félagsmenn.

Allir byrja í áhættuflokki B. Þeir sem stunda virkt innra eftirlit fara í flokk A og þá fækkar eftirlitsheimsóknum. 
Þeir sem lenda í C flokki fá tíðari heimsóknir. Lítil matvælafyrirtæki eru stundum lengur að komast í áhættuflokk A 

Fyrsta úttekt og starfsleyfi (2-4 klst)
33 þús + VSK fyrir 2 klst

Ef Frávik: eftirlit < 3 mánÁrlegt, 
reglubundið eftirlit 
heimsókn 45 þús + 
VSK fyrir 2 klst

Sýnataka matvæla  samkvæmt 
áhættumati

a) Process control b) matvælaöryggi

Ef tíðni er ekki skilgreind í reglugerð er 
sýnataka  byggð á áhættumati

Ef búfjárhald er meginstarfsemi hjá bónda er eftirlitið hjá héraðsdýralækni og 
umsókn fer til hans. Starfa á grundvelli matvælalaga og eru ráðherra til ráðgjafar. 

Hafa yfirumsjón með matvælaeftirlit á vegum HES.

Ef búfjárhald er ekki meginstarfsemi hjá bónda fer Heilbrigðiseftirlit 
sveitafélaga (HES) með eftirlit. Starfa á grundvelli matvælalaga, 
hollustuhátta og mengunarvarna. 

Eftirlit: styðjast við sama kerfi um áhættumat og frammistöðuflokkun 

Fyrsta úttekt og starfsleyfi (2-4 klst)
30 þús + VSK fyrir 2 klst

Árlegt, 
reglubundið eftirlit 
heimsókn 41 þús + 
VSK

2 klst þar 
sem 1-2 starfa. 

Eftirlitsaðilar mega ekki veita ráðgjöf um 
hvað eigi að gera þar sem þeir sinna 
eftirlitsskyldu. 

Það má senda teikningar og lýsingar til 
MAST áður en framkvæmd hefst til að 
kanna hvort standist samþykkt sbr 2 gr.c
506/2010.

Gott innra gæðaeftirlit og verkferlar 
samkvæmt gæðahandbók flýtir fyrir því 
að komast í áhættuflokk A. 

5 ára reynsla á áhættumati og 
frammistöðuflokkun hefur leitt til færri 
eftirlitstíma yfir heildina.

http://mast.is/library/Lei%C3%B0beiningar/LeidbeiningarBeintfrabyli170519DG.pdf


Þeir sem falla undir reglugerð nr. 580/2012 um framleiðslu og 
markaðssetningu aðila undir smáræðismörkum á matvælum og 
afhendingu frumframleiðenda á litlu magni matvæla beint til 
neytenda og staðbundinna smásölufyrirtækja lúta 
skráningarskyldu en þurfa ekki starfsleyfi eða leyfi HES nema um 
sé að ræða  kjötvinnslu eða unna kjötvöru. Ekki er gert ráð fyrir 
almennu reglubundnu eftirliti þó slíkt sé heimilt. Undanþága veitt 
fyrir matvælaframleiðslu í íbúðarhúsnæði.

Lög um matvæli nr. 93/1995 gilda ekki um matvælastarfsemi á 
einkasviði. Einkasvið nær fyrst og fremst yfir almennt heimilishald 
á einkaheimilum þar sem matur er búinn til handa heimilisfólki
og gestum, s.s. sambýli, heimavist, námskeiðshald og gisting á 
einkaheimili. Sala gistingar á einkaheimili allt að 16 gesti, og 
morgunverður telst til einkasviðs. Gengið út frá að veitingarnar 
eru ekki þungamiðja heimsóknar.

Leggja verður mat á umfang starfseminnar og hvort starfsemin 
eigi heima undir gistihúsa- og veitingarekstur. Skoða mætti 
reglugerð með hliðsjón af  möguleika einkaheimila/býla að 
bjóða ferðamönnum í mat þar sem býli eru utan alfaraleiðar 
sbr. leið Færeyinga

Matarferðaþjónusta á einkasviði

Fáir bændur fá heimsókn bæði frá MAST og HES. Stundum nauðsynlegt en ANR 
getur úrskurðað einn eftirlitsaðila.

Gæti einfaldað eftirlit ef c-liður í 6.gr. matvælalaga nr. 93/1995 yrði felldur burt 
þannig að HES geti sinnt eftirliti á kjötvinnslur og kjötpökkunarstöðvar.

Mætti skoða gjaldskrá og útfærslu sýnatöku fyrir smáframleiðendur

Reglugerð um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli 856/2016 Gagnrýni 
BFB: Ekki er tekið tillit til sveiflukenndrar starfsemi. Þyrfti að vera að 
meðaltal/viku yfir árið að hámarki xxx.  Í dag er talað um „að hámarki úr xxx kg 
á viku.“

Skoða þarf reglugerð um fóðurframleiðslu sem hæft er einnig til manneldis. 
Þannig að það þurfi ekki tvö mismunandi leyfi og eftirlit.

Skoða hvernig rýmka megi fyrir matarferðaþjónustu (matarhandverki, 
heimavinnslu, vöruþróun, matarboð, matreiðslunámskeið í heimahúsi).

https://www.faroeislands.fo/the-big-picture/news/heimabl%C3%ADdni-on-un-list-for-sustainable-tourism/


Eigin Facebook síða
25%

Heimasíða BFB
22%

Eigin Heimasíða
22%

Facebook síða BFB
4%

Í héraðsblöðum
8%

Í dagblöðum
3%

Í sjónvarpi
1%

Í útvarpi
6%

Matarmarkað á Facebook 
(REKO)

4%
Annað
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Íslensku lögin um matvæli
Lög um matvæli nr. 93/1995 -https://www.althingi.is/lagas/nuna/1995093.html

Matvælalöggjöf ESB https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 um almennar 
meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla, 
oft nefnd hin almennu matvælalög EB, myndar þann grunn sem hin nýja
matvælalöggjöf Evrópusambandsins byggir á.” Innleidd með reglugerð nr. 
102/2010 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/102-2010

Breytingarnar tóku gildi 1. mars 2010, en breytingar vegna framleiðslu 
búfjárafurða 1. nóvember 2011. Fylgiskjölin má finna í pdf útgáfunni: 
file:///C:/Users/Notandi/Downloads/B_nr_102_2010.pdf

5. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002: “Löggjöf EFTA-ríkjanna um framleiðslu, 
innflutning og sölu matvæla og fóðurs skal fullnægja öllum viðeigandi kröfum 
laga Evrópusambandsins um matvæli…”

Á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 178/2002 hafa verið gefnar út þrjár 
reglugerðir um hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla og fóðurs 
og tvær um opinbert eftirlit með matvælum og fóðri sem allar voru teknar upp 
í samninginn um EES með fyrrnefndum ákvörðunum sameiginlegu EES-
nefndarinnar.

1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 852/2004 um hollustuhætti sem varða 
matvæli kveður á um almenna hollustuhætti er snerta öll matvælafyrirtæki
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-
20090420&qid=1522766756355&from=EN innleidd með reglugerð nr. 103/2010
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/103-2010
Nota frekar beint frá ESB í stað MAST. Mætti bera undir EÓ hvort hann hafi betri 

heimasíðu fyrir þetta. 

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um 
hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu.  er viðbótarákvæði fyrir fyrirtæki sem 
framleiða dýraafurðir eins og kjöt, mjólk, fisk og egg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&rid=1
innleidd með reglugerð nr. 104/2010 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-
raduneytum/sjavaroglandbunadar/nr/15456

3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.183/2005 um kröfur varðandi 
hollustuhætti sem varða fóður, innleidd með reglugerð nr. 107/2010
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/107-2010

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 um sértækar reglur um skipulag 
opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis, fjallar um 
skipulag opinbers eftirlits með dýraafurðum og var innleidd með reglugerð nr. 
105/2010 https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-
raduneytum/sjavaroglandbunadar/nr/15455
Komið fram hér að ofan

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/102-2010
file:///C:/Users/Notandi/Downloads/B_nr_102_2010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1522766756355&from=EN
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/103-2010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&rid=1
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/sjavaroglandbunadar/nr/15456
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/Attachment/B_nr_107_2010_fylgiskjal/$FILE/B_nr_107_2010_fylgiskjal.pdf
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/107-2010
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/Attachment/B_nr_105_2010_fylgiskjal1/$FILE/B_nr_105_2010_fylgiskjal1.pdf
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/sjavaroglandbunadar/nr/15455


http://www.mast.is/Uploads/document/fraedsluefni/kynningarfundurmatvaelafyrirtaeki.pdf
http://www.mast.is/Uploads/document/Baeklingar/Innraeftirlit_A4breidur_vef.pdf
http://www.mast.is/Uploads/document/leidbeiningar/LeidbeiningarGodirstarfshaettir0111b.pdf


https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/580-2012
http://mast.is/matvaeli/starfsleyfi/beint-fra-byli/
http://www.mast.is/matvaeli/starfsleyfi/vinnslaamjolkogmjolkurafurdum/
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https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/19539




https://m.facebook.com/groups/231906343839630?view=permalink&id=577591879271073

