FISK-Seafood ehf.
Háeyri 1
550 Sauðárkrókur

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #22311

Starfsstöð

Heimilisfang

Viðstaddir

FE-1150

Hof í Hjaltadal

Arnar Þór Ragnarsson Rekstrarstjóri

FISK-Seafood ehf. (Hólalax)

551 Sauðárkrókur

Friðrik Steinsson Stöðvarstjóri
Stefanía Inga Sigurðardóttir Gæðastjóri

Tilefni

Eftirlit framkvæmt

Dagsetning skýrslu

Tímar við úttekt

Viðbótartímar

Yfirvinna

Reglubundin skoðun

24.11.2020

25.11.2020

5,00

0,00

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 10 skoðunaratriða af 10. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 1 skoðunaratriði, þar af 0 Alvarleg frávik og 1 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

Alvarlegt frávik

Frávik
3.2.1 Eldisbúnaður og fiskheldni

Aðrar athugasemdir
Reglubundið eftirlit með rekstrarleyfisskilyrðum FISK Seafood að Hólum fór fram þann 24.11.2020. Nýlega
var unnið að endurnýjun á rekstrarleyfi fyrir stöðina þar sem starfsmenn Matvælastofnunar fóru yfir
gæðahandbók fiskeldisstöðvarinnar en var þó farið yfir skráningar í heimsókninni.
Uppsetning á vörn í frárennsli átti að vera lokið en hefur framkvæmd dregist vegna Covid 19 faraldurs, áætlað
er að framkvæmdum verði lokið í maí 2021. Matvælastofnun verður upplýst um framgang verksins og mun
taka það út í næsta reglubundna eftirliti
Ekki eru gerðar aðrar athugasemdir við starfsemina.

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
FISK-Seafood ehf. (Hólalax)
Hof í Hjaltadal
551 Sauðárkrókur
Staða: Í gildi
Kennitala: 4612891269

Starfsemi
Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi
Frumframleiðsla - Þáttur VI - SS - Seiðastöð

Blaðsíða: 1

Tengiliðir
Stefanía Inga Sigurðardóttir

8254404

stefania@fisk.is

Gæðastjóri

Friðrik Steinsson

8927706

holalax@fisk.is

Stöðvarstjóri

Arnar Þór Ragnarsson

8974838

ar@fisk.is

Rekstrarstjóri

Blaðsíða: 2

FE - Fiskeldi
3 - Byggingar, búnaður og eldissvæði
3.2 - Landeldi
3.2.1 Eldisbúnaður og fiskheldni

Frávik

Sett inn: 24.11.2020

Uppsetning á seinni vörn í frárennsli átti að vera lokið en hefur framkvæmd dregist vegna Covid
19 faraldurs, áætlað er að framkvæmdum verði lokið í maí 2021. Matvælastofnun verður upplýst
um framgang verksins og mun taka það út í næsta reglubundna eftirliti

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi

3.2.2 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi

3.2.3 Velferð fiska

3.3.1 Viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga

3.3.2 Búnaður vegna slysasleppinga

4.1.1 Dagbókarfærslur

4.1.2 Skráning vegna slátrunar og seiðasölu

5.1.1 Þjálfun starfsfólks

6.1.1 Mat á úrbótum

Hjörtur Methúsalemsson
hjortur.methusalemsson@mast.is
sérfræðingur í fiskeldi
5304800

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.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.

Blaðsíða: 4

