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Samherji fiskeldi ehf.
Glerárgötu 30
600 Akureyri

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #29444

Starfsstöð

FE-1141

Samherji fiskeldi ehf. Stað
Grindavík

Heimilisfang

Stað

240 Grindavík

Viðstaddir

Hjalti Bogason Rekstrarstjóri

Heiðdís Smáradóttir Gæðastjóri

Tilefni

Reglubundin skoðun

Eftirlit framkvæmt

25.4.2022

Dagsetning skýrslu

6.5.2022

Tímar við úttekt

4,00

Viðbótartímar

0,00

Yfirvinna

0,00

Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Niðurstaða eftirlits
Undirrituð fór í reglubundið eftirlit í Stóru-Vatnsleysu. Gengið var um stöðina og fiskheldni athuguð.
Farið var yfir gæðahandbók og skráningar í gegnum fjarfundarbúnað 6. maí 2022 með Heiðdísi.
Engar athugasemdir eru gerðar og er rekstur stöðvarinnar til fyrirmyndar.

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
Samherji fiskeldi ehf. Stað Grindavík Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi - 1 2

Frumframleiðsla - Þáttur VI - SS - Seiðastöð - 1 2Stað
240 Grindavík
Staða: Í gildi
Kennitala: 6104061060

Tengiliðir
Hjalti Bogason 660-9121 hjalti@samherji.is Rekstrarstjóri
Heiðdís Smáradóttir 6609010 heiddis@samherji.is Gæðastjóri



Blaðsíða: 2

FE - Fiskeldi

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit
47. - 50.gr. og viðauki III. í reglugerð nr. 540/2020

5.1.5 Innra eftirlit (rekstarleyfi>20.tonn)
Sett inn: 21.07.2020

Í lagi

Ekki hefur verið framkvæmd sannprófun eins og bera skal skv. viðauka III í reglugerð um
fiskeldi.
skv. Viðauka III í reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020 skal sannprófa innra eftirlit eldisstöðvar að
lágmarki einu sinni á ári.

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi 2.1.2 Framleiðsluskýrsla 4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni 4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks 4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk

5.1.2 Þjálfun starfsfólks
(rekstrarleyfi>20.tonn)

5.1.3 Verklagsreglur (rekstrarleyfi>20.tonn) 5.1.5 Innra eftirlit (rekstarleyfi>20.tonn)

5.1.6 Innri úttektir - sannprófun
(rekstarleyfi>20.tonn)

6.1.1 Mat á úrbótum

Vigdís Sigurðardóttir
vigdis.sigurdardottir@mast.is
Sérfræðingur
5304800
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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.


