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Hábrún hf.
Stekkjargötu 11
410 Hnífsdalur

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #29844

Starfsstöð

FE-1140

Hábrún ehf. Skutulsfjörður
Ísafjarðardjúpi

Heimilisfang

Stekkjargötu 11

410 Hnífsdalur

Viðstaddir

Jóhanna Ósk Halldórsdóttir Gæðastjóri

Tilefni

Reglubundin skoðun

Eftirlit framkvæmt

14.6.2022

Dagsetning skýrslu

14.6.2022

Tímar við úttekt

4,00

Viðbótartímar

0,00

Yfirvinna

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 21 skoðunaratriða af 23. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 2 skoðunaratriðum, 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 hjá Hábrún þriðjudaginn 14. júní 2022. Byrjað var á því að fara yfir
gæðahandbók og skráningar. Ekki var til staðar viðbragðsáætlun vegna sníkjudýra og er gefin frestur til
31.12.2022 til þess að bæta úr því. Annað var í lagi.

Farið var út á kvíar í Skutulsfirði og búnaður skoðaður. Fiskur var í þremur kvíum á innsta svæði og seiði komin í
eina kví á miðsvæði. Allt reyndist í lagi.

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
Hábrún ehf. Skutulsfjörður Ísafjarðardjúpi Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi - 3 4
Stekkjargötu 11
410 Hnífsdalur
Staða: Í gildi
Kennitala: 4503140640

Tengiliðir
Jóhanna Ósk Halldórsdóttir 8621841 johanna@habrun.is Sölustjóri
Davíð Björn Kjartansson 8626840 david@sjavareldi.is Eldisstjóri
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FE - Fiskeldi

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit
47. - 50.gr. og viðauki III. í reglugerð nr. 540/2020

5.1.7 Viðbragðsáætlun vegna sníkjudýra í sjókvíaeldi
Sett inn: 14.06.2022

Úrbótaáætlun
Frestur: 31.12.2022

Ekki var til staðar viðbragðsáætlun vegna sníkjudýra. Verið er að vinna við gerð hennar. Þar sem
ekki hafa fundist sníkjudýr í eldinu þá er gefin frestur út árið til þess að koma þessu í lag.

5.1.8 Innra eftirlit vegna sníkjudýra í sjókvíaeldi Úrbótaáætlun
Frestur: 31.12.2022

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 4.1.5 Eldissvæði 4.1.6 Hvíld eldissvæða

4.1.7 Merkingar sjókvíaeldisstöðva 4.1.8 Framkvæmd flutnings 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)

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



Blaðsíða: 3

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.


