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27.4.2022

Tímar við úttekt

10,00

Viðbótartímar

0,00

Yfirvinna

0,00

Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Niðurstaða eftirlits
Undirritaður fór í reglubundið eftirlit á Nauteyri í Ísafjarðardjúpi miðvikudaginn 27. apríl 2022. Byrjað var á
því að fara yfir gæðahandbók og skráningar. Ný og uppfærð gæðahandbók var komin í gagnið og var hún að
öllu leiti í samræmi við reglugerð.
Að því loknu var gengið um stöðina og fiskur og búnaður skoðaður. Allur búnaður reyndist í lagi og stöðin
snyrtileg. Matvælastofnun mælir þó með að fuglanet verði sett yfir stærsta útikerið.

Skoðunarmaður skoðaði geymslu fóðurs. Geymsla á fóðri er óásættanleg og verður að bregðast við því sem
fyrst. Fóður er geymt í vélageymslu innan um tæki og tól. Jafnframt er moldargólf í geymslunni. Fóður verður að
geyma í lokaðri geymslu og músheldri. Ekki má geyma fóður innan um vélar og tæki.

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. Nauteyri Frumframleiðsla - Þáttur VI - SS - Seiðastöð
Hnífsdalsbryggju
410 Hnífsdalur
Staða: Í gildi
Kennitala: 5201993149

Tengiliðir
Kristján Guðmundur Jóakimsson 8934811 kgj@frosti.is Framleiðslu og markaðsstjóri
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FE - Fiskeldi

2 - Leyfi

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

2.1.2 Framleiðsluskýrsla
Sett inn: 27.04.2022

Í lagi

Um það bil 400.000 laxaseiði eru í stöðinni. Þau verða sett út í Skötufjörð í sumar. Tekin voru inn
320.000 13. apríl 2022.

4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði

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

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni
Sett inn: 27.04.2022

Í lagi

Athuga þarf með að setja fuglanet yfir stærsta útikerið.

6 - Úrbætur

6.1 - Úrbætur

6.1.1 Mat á úrbótum
Sett inn: 27.04.2022

Í lagi

Gæðahandbók hefur verið uppfærð og er í góðu lagi.

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi 2.1.2 Framleiðsluskýrsla 4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni 4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks 4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk

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)

6.1.1 Mat á úrbótum

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.


