Laxar Fiskeldi ehf.
Hlíðasmára 4
201 Kópavogur

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #23978

Starfsstöð

Heimilisfang

Viðstaddir

FE-1132

Laxabraut 9

Jóhannes Skagfjörð Sigurðsson Framleiðslustjóri

Laxar Fiskeldi ehf. - Laxabraut

815 Þorlákshöfn

Sindri Freyr Jónsson Stöðvarstjóri

Tilefni

Eftirlit framkvæmt

Dagsetning skýrslu

Tímar við úttekt

Viðbótartímar

Yfirvinna

Reglubundin skoðun

3.3.2021

5.3.2021

4,00

0,00

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 14 skoðunaratriða af 15. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 1 skoðunaratriði, þar af 1 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

Alvarlegt frávik

Frávik

2.1.1 Rekstrarleyfi

Aðrar athugasemdir
Eftirlitið var framkvæmt af undirrituðum, Andra Snæ Þorsteinssyni og Hirti Metúsalemssyni starfsmönnum
Matvælastofnunar.
Farið var yfir gæðaskjöl og skráningar. Við skoðun á þróun heildarlífmassa stöðvarinnar fyrir árið 2020 kom í
ljós að lífmassinn fór fram yfir heimilaðan lífmassa í mars, apríl og maí árið 2020. Þetta er alvarlegt frávik og
var ábyrgðaraðilum bent á að sækja þyrfti um stækkun á rekstrarleyfi. Matvælastofnun mun fylgjast
sérstaklega með þróun lífmassa í stöðinni næstu mánuði.
Gengið var um stöðina og búnaður og fiskur skoðaður. Engar athugasemdir voru gerðar.
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.“
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Tengiliðir
Jóhannes Skagfjörð Sigurðsson

8375050

johannes@laxar.is

Framleiðslustjóri Seiðaeldis

Sindri Freyr Jónsson

8462351

sindri@laxar.is

Stöðvarstjóri

Blaðsíða: 1

FE - Fiskeldi
2 - Leyfi
2.1 - Rekstrarleyfi og skírteini
7.gr. laga nr. 71/2008 og 34. gr. í reglugerð 1170/2015

2.1.1 Rekstrarleyfi

Alvarlegt frávik

Sett inn: 03.03.2021

Lífmassi stöðvarinnar fór yfir heimilaðan heildarlífmassa í mars ( 543 tonn ), apríl ( 711 tonn ) og
maí ( 867 tonn ) árið 2020. Brýnt er að sótt verði um nýtt rekstrarleyfi sem heimila myndi meiri
hámarkslífmassa. Að sögn rekstrarstjóra hefur tilkynning um um stækkun stöðvarinnar verið
send á Skipulagsstofnun.
Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.2 Framleiðsluskýrsla

3.2.1 Eldisbúnaður og fiskheldni

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

5.1.3 Viðbragðsáætlanir sjókvíaeldisstöðva

5.1.4 Innra eftirlit sjókvíaeldisstöðva

5.1.5 Innri úttekt - sannprófun
sjókvíaeldisstöðva

5.1.6 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva

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.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: 3

