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FISK-Seafood ehf.
Háeyri 1
550 Sauðárkrókur

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #23972

Starfsstöð

FE-1069

Náttúra fiskirækt ehf. (IS-
36109) Þorlákshöfn

Heimilisfang

Laxabraut 5, Þorlákshöfn

815 Þorlákshöfn

Viðstaddir

Arnar Þór Ragnarsson Rekstrarstjóri

Tilefni

Reglubundin skoðun

Eftirlit framkvæmt

3.3.2021

Dagsetning skýrslu

8.3.2021

Tímar við úttekt

4,00

Viðbótartímar

0,00

Yfirvinna

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 12 skoðunaratriða af 12. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 7 skoðunaratriðum, þar af 2 Alvarleg frávik og 5 Frávik. Nema
annað sé tekið fram þá er veittur frestur til næstu reglubundinnar skoðunar samkvæmt áhættumati. Úrbótum skal lokið eins fljótt og auðið er.

Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Alvarlegt frávik Frávik

2.1.1 Rekstrarleyfi 3.2.2 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi

6.1.1 Mat á úrbótum 3.3.2 Búnaður vegna slysasleppinga

5.1.1 Þjálfun starfsfólks

5.1.3 Viðbragðsáætlanir sjókvíaeldisstöðva

5.1.5 Innri úttekt - sannprófun sjókvíaeldisstöðva

Aðrar athugasemdir
Eftirlitið var framkvæmt af undirrituðum og Hirti Methúsalemssyni og Karli Steinari Óskarssyni starfsmönnum
Matvælastofnunar.
Framleiðsla fiskeldisstöðvarinnar hefur farið fram úr heimild fyrir árið 2020. Árið 2018 og 2019 fór
fiskeldisstöðin einnig fram úr leyfilegri hámarksframleiðslu. Matvælastofnun lítur þetta alvarlegum augum en
sótt hefur verið um stækkun á rekstrarleyfi.
Nokkrar athugasemdir eru gerðar við starfssemina fiskeldisstöðvarinnar og um er að ræða nokkur endurtekin
brot frá síðasta eftirliti.
Framkvæma þarf úrbætur vegna endurtekinna frávika fyrir
07.06.2021

Samkvæmt 16. gr. laga nr. 71/2008 um fiskeldi er Matvælastofnun heimilt að afturkalla rekstrarleyfi ef
leyfishafi eða starfsmenn hans brjóta gegn skilyrðum rekstrarleyfis.

Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga, er þér heimilt að kæra ákvörðun þessa til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins. Jafnframt skal athygli vakin á 1. mgr. 27. gr. laganna, þar sem segir að stjórnsýslukæra skuli borin fram innan
þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun.“
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Starfsstöð Starfsemi
Náttúra fiskirækt ehf. (IS-36109) Þorlákshöfn Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi - 2
Laxabraut 5, Þorlákshöfn
815 Þorlákshöfn
Staða: Í gildi
Kennitala: 4612891269

Tengiliðir
Arnar Þór Ragnarsson 8974838 ar@fisk.is Framkvæmdastjóri
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FE - Fiskeldi

2 - Leyfi

2.1 - Rekstrarleyfi og skírteini
7.gr. laga nr. 71/2008 og 34. gr. í reglugerð 1170/2015

2.1.1 Rekstrarleyfi
Sett inn: 06.09.2019

Alvarlegt frávik

Framleiðsla fiskeldisstöðvarinnar fyrir árið 2020 var 276 tonn í lok árs 2020. hámarks leyfileg
framleiðsla stöðvarinnar er 200 tonn á ári. 

Unnið er að útgáfu nýs rekstrarleyfis hjá Matvælastofnun og verður það gefið út á næstu
mánuðum

3 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

3.2 - Landeldi

3.2.2 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi
Sett inn: 03.03.2021

Frávik

Bæta þarf inn á teikningu hvar ristar eru (varnir gegn stroki)

3.3 - Slysasleppingar
37. gr og viðauki IV í reglugerð 1170/2015.

3.3.2 Búnaður vegna slysasleppinga
Sett inn: 03.03.2021

Frávik

Enginn búnaður til staðar sem hægt er að nota til veiða ef slysaslepping verður. Allar
fiskeldisstöðvar þurfa að eiga og viðhalda nauðsynlegum búnaði í því skyni.

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit

5.1.1 Þjálfun starfsfólks
Sett inn: 06.09.2019

Frávik

Staðfesting á þjálfun nýliða í viðbragðsáætlun vegna slysasleppingu, ekki skráð í
þjálfunarhandbók

skv. 50.gr. í reglugerð um fiskeldi.

5.1.3 Viðbragðsáætlanir sjókvíaeldisstöðva
Sett inn: 06.09.2019

Frávik

Viðbragðsáætlun ef til massadauða kemur samkvæmt viðauka 3 í reglugerð 540/2020

5.1.5 Innri úttekt - sannprófun sjókvíaeldisstöðva
Sett inn: 06.09.2019

Frávik

Sannprófun er ekki framkvæmd samkvæmt viðauka 3 í reglugerð 540/2020

6 - Úrbætur

6.1 - Úrbætur
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6.1.1 Mat á úrbótum
Sett inn: 05.03.2021

Alvarlegt frávik

Ekki hefur verið lagfært frá síðasta eftirliti athugasemd við lið 3.3.2. Búnaður vegna
slysasleppinga og  við lið 5.1.1 Þjálfun starfsfólks.

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

3.2.1 Eldisbúnaður og fiskheldni 3.3.1 Viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga 4.1.1 Dagbókarfærslur

4.1.2 Skráning vegna slátrunar og seiðasölu 5.1.6 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva

Andri Snær Þorsteinsson
andri.thorsteinsson@mast.is
Sérfræðingur
7790220
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Lagagrunnur eftirlits
Eftirlit með fiskeldi er samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Löggjöfin fjallar um eftirlit og leyfisveitingar rekstrarleyfa til fiskeldis. Nánari
ákvæði hafa verið sett fram í reglugerð nr.1170/2015 um fiskeldi. Markmið laga um fiskeldi er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og
efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra  nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að
tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem nýta
slíka stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíaeldi standist ströngustu staðla sem gerðir eru fyrir
fiskeldismannvirki í sjó.


