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Fiskeldi Austfjarða hf.
Nesbala 122
170 Seltjarnarnes

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #26343

Starfsstöð

FE-1139

Fiskeldi Austfjarða hf.
Fáskrúðsfirði

Heimilisfang

Nesbala 122

170 Seltjarnarnes

Viðstaddir

Tilefni

Annað

Eftirlit framkvæmt

4.8.2021

Dagsetning skýrslu

13.8.2021

Tímar við úttekt

4,00

Viðbótartímar

0,00

Yfirvinna

0,00

Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Aðrar athugasemdir
Við eftirlit með framleiðsluskýrslu Fiskeldis Austfjarða fyrir júlí 2021 komu í ljós óeðlileg afföl í kvíum I4 og I5
eftir útsetingu seiða á eldissvæðið Höfðahúsabót í Fáskrúðsfirði. 
Við eftirgrennslan undirritaðs kom í ljós að sum seiði frá Rifós náðu ekki fullri smoltun. Þess utan reyndist
flutningur seiðanna erfiður. Fiskurinn var fluttur með bíl frá Öxarfirði til Húsavíkur og frá Húsavík með bát í
eldissvæðið Höfðahúsabót í Fáskrúðsfirði. Slæmt sjóveður var á leiðinni og reyndist það fiskinum þungbært.

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
Fiskeldi Austfjarða hf. Fáskrúðsfirði Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi - 1
Nesbala 122
170 Seltjarnarnes
Staða: Í gildi
Kennitala: 5204120930

Tengiliðir
Ólöf Rún Stefánsdóttir 8681643 olof@icefishfarm.com Gæðastjóri
Fiskeldi Austfjarða hf. +4795909675 kjartan@icefishfarm.com Kjartan - Production manager



Blaðsíða: 2

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.


