Háafell ehf.
Hnífsdalsbryggju
410 Hnífsdalur

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #29234

Starfsstöð

Heimilisfang

Viðstaddir

FE-1171

Hnífsdalsbryggju

F Kristján Jóakimsson

Háafell ehf.Ísafjarðardjúp

410 Hnífsdalur

E Barði Ingibjartsson

Tilefni

Eftirlit framkvæmt

Dagsetning skýrslu

Tímar við úttekt

Viðbótartímar

Yfirvinna

Reglubundin skoðun

20.4.2022

20.4.2022

8,00

0,00

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 19 skoðunaratriða af 24. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 1 skoðunaratriði, þar af 0 Alvarleg frávik og 0 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

Niðurstaða eftirlits
Undirritaður fór í reglubundið eftirlit til Háafels miðvikudaginn 20. apríl 2022. Samhliða eftirlitinu varð gerð
úttekt á rekstrarleyfinu. Byrjað var á því að fara yfir gæðabók og skráningar.
Því næst var farið í siglingu yfir á Bæjarhlíð þar sem tvær kvíar eru með regnbogasilungi. Allur búnaður var í
lagi. Hluti eldisbúnaðar er utan eldissvæðis, en eldissvæðið breyttist við gildisstöku nýs rekstrarleyfis.
Matvælastofnun veitir frest til úrbóta þangað til búið er að tæma svæðið af fiski, en reikna má með að því
verði lokið um næstu áramót.
Eftirlitsmaður mæltist til þess að skipt yrði um fuglanet við fyrsta hentugleika.
Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga, er þér heimilt að kæra ákvörðun þessa til matvælaráðuneytisins. 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.

Starfsstöð

Starfsemi

Háafell ehf.Ísafjarðardjúp
Hnífsdalsbryggju
410 Hnífsdalur
Staða: Í gildi
Kennitala: 5201993149
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Tengiliðir
Kristján Guðmundur Jóakimsson

8934811

kgj@frosti.is

Verkefnastjóri eldis

Barði Ingibjartsson

8934690

eldi@frosti.is

Eldisstjóri

Blaðsíða: 1

FE - Fiskeldi
4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði
4.1 - Sjókvíaeldi
32 - 46.gr. reglurgerð nr.540/2020 og 20.gr. reglugerð nr. 300/2018

4.1.5 Eldissvæði

Úrbótaáætlun

Sett inn: 20.04.2022

Frestur: 15.3.2023

Eldisbúnaður á Bæjarhlíð er utan eldissvæðis að hluta. Þetta gerðist samfara breytingu á
rekstrarleyfi. Matvælastofnun veitir fyrirtækinu frest til úrbóta fram yfir þann tíma þegar svæðið
verður tæmt af fiski.
4.1.3 Eldisbúnaður

Í lagi

Sett inn: 20.04.2022

Skipta þarf um fuglanet við fyrsta tækifæri. Liturinn á núverandi fuglanetum er þannig að fuglar
virðast eiga erfitt með að sjá netin.
Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi

2.1.2 Framleiðsluskýrsla

2.1.3 Stöðvarskírteini sjókvíaeldisstöðva

4.1.1 Bátar og flutningstæki

4.1.2 Dauðfiskur

4.1.3 Eldisbúnaður

4.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokum

4.1.6 Hvíld eldissvæða

4.1.7 Merkingar sjókvíaeldisstöðva

4.1.8 Framkvæmd flutnings

5.1.1 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva

5.1.2 Þjálfun starfsfólks
(rekstrarleyfi>20.tonn)

5.1.3 Verklagsreglur (rekstrarleyfi>20.tonn)

5.1.4 Viðbragðsáætlanir
(rekstrarleyfi>20.tonn)

5.1.5 Innra eftirlit (rekstarleyfi>20.tonn)

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

5.1.7 Viðbragðsáætlun vegna sníkjudýra í
sjókvíaeldi

5.1.8 Innra eftirlit vegna sníkjudýra í
sjókvíaeldi

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

Blaðsíða: 2

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.

Blaðsíða: 3

