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Reglubundin skoðun

24.6.2020

25.6.2020

4,00

0,00

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 11 skoðunaratriða af 11. 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
2.1.1 Rekstrarleyfi

Aðrar athugasemdir
Farið var yfir gæðakerfi fiskeldisstöðvarinnar með ábyrgðarmönnum og í framhaldinu var aðbúnaður og
fiskheldni stöðvarinnar skoðuð.
Starfsstöðin hefur verið rekstrarleyfislaus frá upphafi en Samherji hefur sótt um rekstrarleyfi fyrir Sigtún.
Umsóknin er í fullri vinnslu og mun leyfið af öllum líkindum vera gefið út á næstu vikum.
Engar aðrar athugasemdir eru gerðar við starfsemi stöðvarinnar.
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

Starfsemi

Samherji fiskeldi ehf. Sigtún Öxarfirði
Glerárgötu 30
600 Akureyri
Staða: Umsókn
Kennitala: 6104061060

Frumframleiðsla - Þáttur VI - Klak - Klakstöð - 2
Frumframleiðsla - Þáttur VI - SS - Seiðastöð - 2

Tengiliðir
Heiðdís Smáradóttir

6609010

heiddis@samherji.is

Gæðastjóri

Arnar Freyr Jónsson

8631510

afj@samherji.is

Rekstrarstjóri

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

Frávik

Sett inn: 24.06.2020

Aldrei hefur verið í gildi rekstrarleyfi fyrir fiskeldi á Sigtúni. En þess þarf samkvæmt nýjum
kröfum.
Útgáfa nýs rekstrarleyfis er í vinnslu og verður gefið út á næstu vikum.
6 - Úrbætur
6.1 - Úrbætur
6.1.1 Mat á úrbótum

Í lagi

Sett inn: 24.06.2020

Frávik var sett í skýrslu matvælastofnunar 9.10.2018 um að ekki var vörn gegn slysasleppingu í
frárennsli stöðvarinnar.
Búið er að setja vörn í frárennslið og er hún fiskheld.
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

6.1.1 Mat á úrbótum

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

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

