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VOTTUN GÆÐAKERFA 
Nákvæmlega 20 ára saga í íslenskum sjávarútvegi

Meitillinn í Þorlákshöfn og Íslenskar sjávarafurðir (ÍS) 

ISO9002 (nú ISO9001) sett upp samhliða HACCP áhættuþáttagreiningu í 
ársbyrjun 1996

HACCP varð skylda í fiskvinnslunni 1995/1996

Meitillinn var fyrsta fiskvinnslufyrirtækið sem hlaut ISO vottun á alla 
framleiðsluna



FRUMKVÖÐLASTARF UNNIÐ Í ÞORLÁKSHÖFN

Undirritaður var nemi í sumarstarfi í VSV sumarið 1996

Hóf svo störf í Meitlinum sumarið 1997 

Lærdómsríkt að upplifa muninn á þessum stöðum
 Munur á vinnubrögðum agamunur – menningarmunur
 Kostnaður vegna gæðakrafna

VSV og Meitillinn sameinuð í árslok 1996 og vinnslan flutt til Eyja

„Eyðimerkurganga“ gæðakerfisvottana talsverðan tíma eftir það



MEITLAÐAR SETNINGAR ÚR MEITLINUM
Pétur Olgeirsson framkvæmdastjóri Meitilsins 1996:

Og aftur:



VOTTUN GÆÐAKERFA KEMST AFTUR Á DAGSKRÁ
EÐA KANNSKI FREKAR:  KRAFAN UM AUKIÐ 
MATVÆLAÖRYGGI

Fram til 2008
 Vinnslur sáu sér ekki beinan hag í að fara í gæðakerfisvottun
 Hár kostnaður
 Lítil þekking
 Óvíst hvort að útlagður kostnaður skilaði sér 
 Ekki endilega skýr krafa af hálfu kaupenda

Frá 2008/2010
 Skýrari krafa frá markaðnum varðandi sjálfbærni rekjanleika og heilnæmi
 Aukin samkeppni á mörkuðum
 Meiri þekking í greininni
 Fyrirtæki / stjórnendur opnari fyrir innleiðingu
 Lægri kostnaður við innleiðingu ?



 Kröfur á okkar kaupendur að aukast => á okkur líka!
 Innkallanir vöru hafa aukist í Evrópu
 Yfirvöld hafa aukið sínar kröfur
 Innleiðing gæðastjórnunarkerfa orðin markvissari
 Hrossakjötsmálið (og fleiri hneyksli) hafa aukið kröfur í stöðlum varðandi rekjanleika og eftirlit með 

eigin birgjum.

 Kröfur framleiðenda á sína eigin framleiðslu hafa aukist
 RASFF (Rapid Alert System for food and Feed)

 Samantekt tilkynninga á opnum vef - um innkallanir innan Evrópu

AUKNAR KRÖFUR!



BRC VOTTUN Í NÝ-FISKI
Ný-Fiskur fékk vottun skv. BRC staðlinum árið 2012

Innleiðingin tekur tíma– BRC amk. 1 ár í tilfelli Ný-Fisks

Innleiðingin kostar

HVAÐA ÞÝÐINGU HEFUR VOTTUNIN ?
HÚN ER EINFALDLEGA NAUÐSYNLEG

 Til að halda sér inni á markaðnum

 Til að tryggja traust á framleiðslunni = MATVÆLAÖRYGGI



HVERJU HEFUR VOTTUNIN SKILAÐ ?

Öruggari aðgangur að markaði – ekki hærra verð

Meiri agi - betri vinnubrögð

Stjórnendur og starfsmenn taka þátt í innleiðingu og viðhaldi kerfisins

Stöðugar umbætur 
 Verkfæri kerfanna nýtt til að bæta starfsemina á öllum sviðum og viðhaldi húsnæðis

 td. “Trend Analysis“  á gæðaþætti eins og 
 Kvartanir
 Aðskotahluti 
 yfir/undirvigt

Gott gæðakerfi leiðir af sér færri gæðavandamál 
 Lægri kostnaður vegna gæðakrafna



VOTTUN UM UPPRUNA OG SJÁLFBÆRNI 
FISKISTOFNA
Talsverður munur á milli markaðssvæða

MSC vottun er krafan víða ekki síst í UK - Þýskalandi og Svíþjóð

Frakkar eru ekki mikið að velta sér upp úr MSC vottun amk ekki hvað varðar ferskar 
afurðir





HVAÐ MEÐ IRF ?
Ný-Fiskur er ekki með þessa vottun

Sjaldan (aldrei) spurt um hana?

Jú – einu sinni: 

Kaupendur gætu verið að leita sér að einhverju „einkennandi“ merki 
– einhverju sem sker sig úr fjöldanum

Skyldi það vera jákvæð þróun ?



ÞURFUM VIÐ Á FLEIRI VOTTUNUM UM 
SJÁLFBÆRNI FISKISTOFNA AÐ HALDA?
NEI – ER ÞETTA EKKI BARA ÁGÆTT ?

VAR RÉTT AÐ FARA Í „SAMKEPPNI“ VIÐ MSC.?

MITT MAT:

FARSÆLLA HEFÐI VERIÐ AÐ  HEFÐU KOMIÐ SÉR SAMAN UM LEIÐ TIL AÐ KYNNA 
ÍSLENSKAR SJÁVARAFURÐIR Á SAMEIGINLEGUM VETVANGI

VIÐ HÖFUM FRÁBÆRA SÖGU AÐ SEGJA !

HVERS VEGNA ERUM VIÐ EKKI AÐ SEGJA HANA?

= SKOTGRAFARHERNAÐUR



KRÖFURNAR ERU „SKÝRAR“ OG VIÐ VERÐUM AÐ 
MÆTA ÞEIM 
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