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Frestur til úrbóta
9.2.2022

Aðrar athugasemdir
Undirritaður fékk senda mynd sem staðfestir lagfæringar á alvarlegu fráviki sem sett var út á í seinustu
skoðun.

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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Blaðsíða: 1

FE - Fiskeldi
4 - Byggingar, búnaður og eldissvæði
4.2 - Landeldi
12 og 19.gr. reglugerðar 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni

Í lagi

Sett inn: 02.06.2021

Vörn við affall úr stöð (seinasta vörn) var opin þegar undirritaður kom í eftirlit.
Samvkæmt 19. gr í reglugerð nr. 540/2020 og skilyrði rekstrarleyfis .
Skal allur búnaður sem notaður er í fiskeldisstöð er í góðu ásigkomulagi og vel við haldið.
Viðhald á eldisbúnaði er skráð.

· Öll ker, niðurföll og frárennsli er útbúin með búnaði sem kemur í veg fyrir að fiskur sleppi úr
fiskeldisstöð. Ef fiskur sleppur úr eldisstöð þarf búnaðurinn að vera þess eðlis að geta fangað
fiskinn og komið í veg fyrir að hann komist lengra upp í vatnssvæði í kringum stöðina.

Á fyrri myndinni má sjá hvernig fiskur hefði getað sloppið út um vörnina og á þá seinni má sjá
lagfæringar
Mynd 1

Mynd 2

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni
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Andri Snær Þorsteinsson
andri.thorsteinsson@mast.is
Sérfræðingur
7790220

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.
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