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Næsta reglubundna skoðun

Niðurstaða eftirlits
Þann 20. janúar 2022 kom staðfesting frá Arctic Sea Farm í formi skýrslu úr framleiðslukerfi fyrirtækisins um
að lífmassi í Dýrafirði væri kominn í 9.977 tonn og þar með undir heimilaðan hámarkslífmassa sem eru
10.000 tonn.
Slátrun er í gangi og verður svo áfram og má vænta þess að lífmassinn haldist undir hámarki framvegis.
Af þessu tilefni, er því að mati Matvælastofnunar, búið að bregðast við fráviki og staðan því í lagi.
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.“
Um gjaldtöku fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemiMatvælastofnunar s.s. útgáfu leyfa, vottorða, skráningar o.fl. fer skv.gjaldskrá nr.
220/2018.
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Gæðastjóri

FE - Fiskeldi
2 - Leyfi
2.1 - Rekstrarleyfi og skírteini
7. gr laga nr. 71/2008 og 38. gr. í reglugerð nr. 540/2020

2.1.1 Rekstrarleyfi

Í lagi

Sett inn: 17.01.2022

Hámarkslífmassi er 9.977 tonn þann 20. janúar 2022 og því undir hámarkslífmassa.

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi

Karl Steinar Óskarsson
karl.oskarsson@mast.is
Sérfræðingur
4504800
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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.
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