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Ákvörðun um framkvæmd í flokki C

Heiti framkvæmdar
Framkvæmdaraðili
Sveitarfélag
Tegund framkvæmdar

Seiðaeldi að Götu
Veiði- og fiskræktarfélag Landmannaafréttar
851 Hellu
Fiskeldi

Framkvæmdalýsing (stutt samantekt)
Að Götu fer fram hrognataka, klökun og frumfóðrun. Tilgangur eldisins er að hjálpa við sjálfbærni og
viðhalda fiskislóð vatna á Landmannaafrétt.
Í dag liggur frárennsli frá stöðinni beint í túnlæk sem liggur í Steinslæk. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir á
frárennsli frá stöðinni sem lúta að forhreinsun áður en það berst í túnslækinn. Fyrirhugaðar framkvæmdir
miða við að lágmarki eins þreps hreinsun á öllu frárennsli. Eldisker eru útbúin ristum til varnar því að
fiskur sleppi með frárennsli. Stærð rista á kerum ræðst af stærð fisks í eldi á hverjum tíma. Teikningar af
fráveitu (drög) eru í viðhengi.

Var leitað umsagna?
Nei

Eðli framkvæmdar
Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum skal m.a. taka mið af
eðli framkvæmdar sbr. 1. tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000

Er framkvæmd umfangsmikil?
Er framkvæmd líkleg til að hafa
sammögnunaráhrif
með
öðrum
framkvæmdum?
Fylgir
framkvæmd
nýting
náttúruauðlinda?
Fylgir framkvæmd úrgangsmyndun?

Já/Nei/Útskýring
Nei. Heildarstærð er 50 kg.
Enginn rekstur eða framkvæmd í nágrenni sem líklegt er að hafi
sammögnunaráhrif.
Vatnstaka eingöngu. Engin breyting verður á henni vegna
framkvæmdarinnar
Já, fóðurleifar og úrgangur úr eldisfiski.

Fylgir framkvæmd
ónæði?

mengun

eða

Fylgir framkvæmd slysahætta?

Mengun ef farið er óvarlega. Ekkert ónæði. Framkvæmdin
hefur þann tilgang að draga úr úrgangi sem berst í lækinn frá
eldinu.
Nei

Staðsetning framkvæmdar
Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum skal m.a. taka mið af
staðsetningu framkvæmdar með tilliti til hversu viðkvæm þau svæði eru sem líklegt er að framkvæmd hafi
áhrif á, sbr. 2. tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000
Hefur framkvæmdin áhrif á:
Þá landnotkun sem fyrir er eða
fyrirhugaða landnotkun samkvæmt
skipulagi?
Getu náttúruauðlinda á svæðinu til
endurnýjunar eða magn þeirra og
gæði?
Friðlýst svæði s.s þjóðgarða, friðlönd,
náttúruvætti, fólkvanga?
Svæði sem njóta sérstakrar verndar
skv. náttúruverndarlögum vegna
tiltekinna vistkerfa og jarðminja s.s
eldhraun, jarðhitasvæði og votlendi?
Svæði í verndarflokki rammaáætlunar,
á náttúruverndaráætlun eða í
náttúruminjaskrá?
Svæði sem njóta verndar samkvæmt
sérlögum, (Mývatn og Laxá og
Breiðafjörður)?
Svæði sem njóta verndar samkvæmt
alþjóðlegum samningum s.s.
Ramsarsamningnum og
Bernarsamningnum?
Svæði sem njóta verndar vegna
fornminja eða friðaðra mannvirkja?
Vatnsverndarsvæði?
Hverfisverndarsvæði samkvæmt
skipulagsáætlunum?
Víðerni?

Já/Nei/Útskýring
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei

Nei
Nei. Lindir í Götu eru brunnsvæði og nýttar af Götuveitu sem er
hluti Vatnsveitunnar. Framkvæmdin hefur ekki áhrif á lindirnar.
Nei
Nei

Votlendi eða strandsvæði?

Nei

Landslag, ásýnd svæðis eða
landnotkun?
Jarðmyndanir (t.d eldhraun, fossar,
hverasvæði, eldvörp)?
Stöðuvötn, tjarnir, sjávarfitjar eða
leirur?

Nei
Nei
Nei

Gróður og gróðurlendi (t.d. mýrar),
Dýralíf (t.d. fuglar og fiskar)?

Nei

Loftgæði eða mengun?
Menningarminjar?

Já. Framkvæmdin mun leiða til þess að minni mengun mun
berast frá starfseminni miðað við núverandi fyrirkomulag.
Nei

Samfélag, s.s. áhrif á íbúa eða atvinnu?

Nei

Eiginleikar hugsanlegra áhrifa
Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum skal m.a. taka mið af
hugsanlegum eiginleikum umhverfisáhrifa með hliðsjón af eðli framkvæmdar og staðsetningu, sbr. 3. tl. 2.
viðauka laga nr. 106/2000
Umfang umhverfisáhrifa, þ.e. það svæði og fjöldi
fólks sem ætla má að verði fyrir umhverfisáhrifum.

Áhrif gætu verið minniháttar vegna fráveituvatns
sem fer í dag ómeðhöndlað í læk.

Stærð og fjölbreytileiki áhrifa

Umfangslítil framkvæmd. Lítil áhrif og einhæf.

Líkur á áhrifum

Litlar sem engar. Framkvæmdin mun bæta úr
núverandi ástandi.

Tímalengd, tíðni og óafturkræfi áhrifa

Ekki fyrir hendi.

Sammögnunaráhrif ólíkra umhverfisáhrifa á tilteknu
svæði

Ekki fyrir hendi

Áhrif yfir landamæri

Engin

Niðurstaða

Ákvörðun
Kærufrestur

(Staðsetning) dags.

Undirskrift

(Fjórar vikur frá birtingu auglýsingar um ákvörðunina)

