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Næsta reglubundna skoðun

Aðrar athugasemdir
Í ljósi aðstæðna vegna Covid-19 faraldurs voru gerðar nauðsynlegar ráðstafanir til að minnka líkur á smiti.
Eftirlit með gæðakerfi og skráningum fór því fram sem rafrænt eftirlit þann 31.mars sl. af undirrituðum ásamt
starfsmanni Matvælastofnunar (Andra Snæ Þorsteinssyni)
Tölvupóst samskipti áttu sér stað á milli eftirlitsmanna Matvælastofnunar og gæðastjóra Arnarlax, þar sem
kallað var eftir þeim gögnum sem Matvælastofnun hefur eftirlit með. Í framhaldi var haldinn fjarfundur þar
sem farið var yfir þau með ábyrðgaraðila fyrirtækisins. 
Undirritaður fór í vettvangseftirlit 8.apríl. Siglt var út í eldissvæðið Laugardal. Búnaður var skoðaður.
Jafnframt var fóður skoðað og meðferð ABP. Eldissvæðið í Patreksfirði er tómt.
Engar athugasemdir voru gerðar.

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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Fjarðalax hf. Patreksfjörður og Tálknafjörður
(endurútgefið)

Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi - 1

Strandgötu 43
460 Tálknafjörður
Staða: Í gildi
Kennitala: 5803100600

Tengiliðir
Silja Baldvinsdóttir 6167815 silja@arnarlax.is Gæðastjóri
Fjarðalax ehf. 004795820104 ron@arnarlax.is Yfirmaður sjódeildar



Blaðsíða: 2

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi 2.1.2 Framleiðsluskýrsla 2.1.3 Stöðvarskírteini sjókvíaeldisstöðva

3.1.1 Bátar og flutningstæki 3.1.3 Eldisbúnaður 3.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokun

3.1.5 Eldissvæði 3.1.6 Merkingar sjókvíaeldisstöðva 3.1.7 Framkvæmd flutnings

3.3.1 Viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga 3.3.2 Búnaður vegna slysasleppinga 3.3.3 Hámarksfjöldi fiska í sjókví

4.1.1 Dagbókarfærslur 4.1.2 Skráning vegna slátrunar og seiðasölu 5.1.1 Þjálfun starfsfólks

5.1.2 Verklagsreglur sjókvíaeldisstöðva 5.1.3 Viðbragðsáætlanir sjókvíaeldisstöðva 5.1.4 Innra eftirlit sjókvíaeldisstöðva

5.1.5 Innri úttekt - sannprófun
sjókvíaeldisstöðva

5.1.6 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva

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.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.


