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Frestur til úrbóta
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Alvarlegt frávik

Frávik
2.1.1 Rekstrarleyfi
3.1.6 Merkingar sjókvíaeldisstöðva
5.1.4 Innra eftirlit sjókvíaeldisstöðva

Aðrar athugasemdir
Reglubundið eftirlit með rekstrarleyfisskilyrðum Sjávareldis og Hábrúnar fór fram þann 9.12.2020 af
undirrituðum og Karl Steinari Óskarssyni starfsmanni Matvælastofnunar. Farið var yfir gæðaskjöl og
skráningar eldisfyrirtækisins ásamt því að farið var út á sjó og skoðaður búnaður þar.
Nýlega var unnið að nýju rekstrarleyfi fyrir fyrirtækið þar sem að heimild er til að ala allt að 700 tonnum af
hámarkslífmassa í sjó.
Þar sem nýja leyfið hefur ekki tekið gildi er gerð athugasemd við framleiðslumagn fyrirtækisins þar sem farið
er yfir heimld núgildandi rekstrarleyfis sem hljóðar upp á 200 tonna framleiðslu. Nýja leyfið mun hinsvegar
taka gildi á allra næstu dögum.
Ysta svæðið er ekki í notkun í dag en merkingar við eldisstöðina eru appelsínugular en ættu að vera gular
skv. reglugerð um fiskeldi. Er skilyrði að það verði lagfært og stöðvarskírteini gefið út fyrir ysta svæðið áður
en að fiskur verður settur aftur á ysta svæðið.
Gerð er athugasemd við að ekki er skráð vöktun á lús út á öllum staðsetningum heldur eru þær einungis
metnar frá yfirborði og í slátrun.
Ekki eru gerðar aðrar athugasemdir við starfsemina. Úrbætur vegna athugasemda verða teknar út í næsta
reglubundna eftirliti

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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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: 06.02.2020

Framleiðsla Hábrúnar/Sjávareldis er um 300 tonn árið 2020. Sjávareldi hefur heimild til að
framleiða allt að 200 tonnum.
Útgáfa ný rekstrarleyfis fyrir 700 tonna hámarks lífmassa er lokið og tekur gildi á næstu dögum.
2.1.3 Stöðvarskírteini sjókvíaeldisstöðva

Í lagi

Sett inn: 06.02.2020

Gefið hefur verið út stöðvarskírteini fyrir innsta svæðið og miðsvæði.
Ekki ysta svæðið en þar er enginn fiskur í dag.

3 - Byggingar, búnaður og eldissvæði
3.1 - Sjókvíaeldi
3.1.6 Merkingar sjókvíaeldisstöðva

Frávik

Sett inn: 06.02.2020

Merkingar á Ysta svæði eru appelsínugular en eiga að vera gular skv. 35.gr í reglugerð um
fiskeldi nr 540/2020

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit
5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit
5.1.4 Innra eftirlit sjókvíaeldisstöðva

Frávik

Sett inn: 06.02.2020

Lús er ekki talin, er bara metin frá yfirborði
Skv. viðauka III í reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020 er tekið fram hvað skal að lágmarki vera í
innra eftirliti í gæðahandbók sjókvíaeldis og flokkast þetta atriði undir það.

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.3 Stöðvarskírteini sjókvíaeldisstöðva

3.1.1 Bátar og flutningstæki

Blaðsíða: 3

3.1.2 Velferð fiska

3.1.3 Eldisbúnaður

3.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokun

3.1.5 Eldissvæði

3.1.7 Framkvæmd flutnings

3.3.1 Viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga

3.3.2 Búnaður vegna slysasleppinga

3.3.3 Hámarksfjöldi fiska í sjókví

4.1.1 Dagbókarfærslur

4.1.2 Skráning vegna slátrunar og seiðasölu

5.1.1 Þjálfun starfsfólks

5.1.2 Verklagsreglur sjókvíaeldisstöðva

5.1.3 Viðbragðsáætlanir sjókvíaeldisstöðva

5.1.5 Innri úttekt - sannprófun
sjókvíaeldisstöðva

5.1.6 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva

6.1.1 Mat á úrbótum

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

Blaðsíða: 4

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.
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