Kristín Ósk Matthíasdóttir
Þverá
451 Patreksfjörður

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #29873

Starfsstöð

Heimilisfang

Viðstaddir

FE-1122

Þverá í Vatnsfirði á Barðaströnd

Kristín Ósk Matthíasdóttir Framkvæmdastjóri

Kristín Ósk Matthíasdóttir (IS36092)

451 Patreksfjörður

Tilefni

Eftirlit framkvæmt

Dagsetning skýrslu

Tímar við úttekt

Viðbótartímar

Yfirvinna

Reglubundin skoðun

15.6.2022

16.6.2022

4,00

0,00

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 6 skoðunaratriða af 17. 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
15.6.2023

Alvarlegt frávik

Frávik
2.1.1 Rekstrarleyfi

Niðurstaða eftirlits
Undirritaður fór í reglubundið eftirlit í Vatnsfjörð á Barðaströnd miðvikudaginn 15. júní 2022. Rekstrarleyfi
stöðvarinnar er útrunnið og er umsókn um skráningu fiskeldisfyrirtækis í vinnslu hjá Matvælastofnun.
Framkvæmdaraðili hyggst minnka hámarkslífmassa niður í 20 tonn er hefur því rétt á því skv. reglugerð nr.
1133/2021 að skrá fyrirtækið.
Um 200 bleikjur voru í tjörn neðan við eldisstöðina og er æskilegt að sú bleikja verði fjarlægð. Búnaður 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

Kristín Ósk Matthíasdóttir (IS-36092)
Þverá í Vatnsfirði á Barðaströnd
451 Patreksfjörður
Staða: Í gildi
Kennitala: 2201872849

Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi

Tengiliðir
Kristín Ósk Matthíasdóttir

6616794

timona87@hotmail.com

Eigandi stöðvar

Sveinn Viðarsson

8623966

sveinnsv1@gmail.com

Eldisstjóri

Blaðsíða: 1

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

2.1.1 Rekstrarleyfi

Frávik

Sett inn: 15.06.2022

Rekstrarleyfi er útrunnið. Framkvæmdaaðili er búinn að sækja um skráningu og er MAST að vinna
þá skráningu
Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.2 Framleiðsluskýrsla

4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi

4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks

4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk

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

Blaðsíða: 2

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni

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

