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Fjallalax ehf.
Strandgötu 1
465 Bíldudalur

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #27100

Starfsstöð

FE-1070

Fjallableikja ehf. (IS-36089)
Hallkellshólum, 801 Selfoss

Heimilisfang

Hallkellshólum, 801 Selfoss

801 Selfoss

Viðstaddir

Tilefni

Eftirfylgniskoðun

Eftirlit framkvæmt

28.9.2021

Dagsetning skýrslu

28.9.2021

Tímar við úttekt

1,00

Viðbótartímar

0,00

Yfirvinna

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 3 skoðunaratriða af 13. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 2 skoðunaratriðum, þar af 0 Alvarleg frávik og 2 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

11.5.2022

Alvarlegt frávik Frávik

4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi

5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstarleyfi>20.tonn)

Niðurstaða eftirlits

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.“

Starfsstöð Starfsemi
Fjallableikja ehf. (IS-36089) Hallkellshólum, 801
Selfoss

Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi - 2
Frumframleiðsla - Þáttur VI - SS - Seiðastöð - 2

Hallkellshólum, 801 Selfoss
801 Selfoss
Staða: Í gildi
Kennitala: 6708090720

Tengiliðir
Jóhann Sigurður Gestsson 8988204 fjallableikja2010@gmail.com Stöðvastjóri
Hjörtur Methúsalemsson 8667803 hjortur@arnarlax.is Leyfismál
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FE - Fiskeldi

4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

4.2 - Landeldi
12 og 19.gr. reglugerðar 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis

4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi
Sett inn: 23.09.2021

Frávik

Yfirlits teikning af fiskeldisstöð ófullnægjandi. Vantaði inn stærð eldiseininga og varnir gegn
stroki.

Samkvæmt:
12. gr í reglugerð nr. 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis.
Teikningar af fiskeldisstöðinni eru til staðar sem sýnir yfirlit yfir fiskeldissvæðið. Eldiseiningar,
stærð eldiseininga, frárennsli og varnir gegn stroki í frárennsli þurfa að koma fram á teikningum.

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni
Sett inn: 23.09.2021

Í lagi

Of stór göt voru á rist inn í seiðasal, seiðin kæmust í gegnum götin.

Samkvæmt:
19. gr í reglugerð nr. 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis .

Allur búnaður sem notaður er í fiskeldisstöð er í góðu ásigkomulagi og vel við haldið.
Viðhald á eldisbúnaði er skráð.

?    Öll ker, niðurföll og frárennsli er útbúin með búnaði sem kemur í veg fyrir að fiskur sleppi úr
fiskeldisstöð. Ef fiskur sleppur úr eldisstöð þarf búnaðurinn að vera þess eðlis að geta fangað
fiskinn og komið í veg  fyrir að hann komist lengra upp í vatnssvæði í kringum stöðina.
?    Vatnshæð í eldiseiningum er ekki það há að hætta sé á að fiskar hoppi yfir brúnina.
Ef grunur er um að fiskeldisstöð uppfylli ekki allar kröfur sem settar eru fram í lögum nr. 7/1998
um hollustuhætti og mengunarvarnir sem og reglugerð nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit
skal skoðunarmaður tilkynna athugasemd til Umhverfisstofnunar.
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Mynd 1 Mynd 2

Mynd 3

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit
47. - 50.gr. og viðauki III. í reglugerð nr. 540/2020
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5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstarleyfi>20.tonn)
Sett inn: 21.10.2020

Frávik

Vantar sannprófunarhóp.

Samkvæmt:
Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.

Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum

Verklag er til staðar sem tryggir skilvirkt innra eftirlit með starfsemi
fiskeldisstöðvarinnar. Að lágmarki skal vera eftirfarandi innra eftirlit:

?    Móttökueftirlit (ástand netpoka við móttöku).
?    Yfirborðseftirlit (s.s. ástand á búnaði, fiski á yfirborði og afræningjum við
eldiskvíar).
?    Neðansjávareftirlit (köfun eða eftirlit með neðansjávarmyndavélum).
?    Eftirlit með laxalús.
?    Eftirlit með skyggni sjávar (sjóndýpi),
?    Eftirlit með sjávarhita
?    Eftirlit með súrefnisinnihaldi sjávar.
?    Vöktun á botnseti/botndýrum.

Í verklagi skal jafnframt lýsa markmiði, ábyrgð, tíðni, viðmiðunarmörkum, aðgerðum til
úrbóta ásamt því hvað skrá skuli.

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni

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. 540/2020 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.


