








EFTIRLITSSKÝRSLA
Icelandic Glacier Charr ehf.   Ytri Tungu

Fjögur frávik komu fram við eftirlit er varða förgun úrgangs á lóð, skráningu á losun efna út í umhverfið, að viðbragðs-
og neyðaráætlun er ekki til og að engar skráningar eru haldnar um starfsemi stöðvarinnar hvað mengandi þætti
varðar. Ein athugasemd er gerð við að engin vöktunaráætlun er til fyrir stöðina.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 12.9.2017 Guðbjörg Stella Árnadóttir

Fyrirtæki Icelandic Glacier Charr ehf.

Flokkur

Staðsetning

Eftirlit þetta var framkvæmt af Matvælastofnun í samræmi við samning þar um sem Umhverfisstofnun og
Matvælastofnun hafa gert með hliðsjón af lögum nr. 71/2008 um fiskeldi.
Vísað er í meðfylgjandi gátlista.

Í síðasta eftirliti kom fram frávik er varðar að dauðfiskur hafði verið grafinn á lóð rekstraraðila. Skv. tölvupósti frá
rekstraraðila þann 28. des sl. verður allur dauðfiskur hér eftir urðaður á urðunarstað Skaftárhrepps. Í eftirlitinu kom
hins vegar í ljós að um 4-5 tonn af dauðfisk voru grafin á svæðinu nú í sumar en um 0,8 – 1 tonn var flutt á
gámasvæðið. Ljóst er því að rekstraraðili hefur ekki staðið við það sem áður hafði komið fram í tölvupósti.
Umhverfisstofnun fer fram á það við rekstraraðila að hann fjarlægi allan þann úrgang sem urðaður hefur verið á lóð
rekstraraðila og færi það yfir á viðurkenndan urðunarstað hið fyrsta. Minnt er á að kvittanir vegna urðunar þurfa að
vera aðgengilegar eftirlitsaðila í eftirlitum.�
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Eftirlitsmaður

Gr. 2.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir
fiskeldi á landi.

Beita skal bestu fáanlegri tækni við meðhöndlun úrgangs og
stefna að lágmörkun úrgangs hjá fyrirtækinu. Fyrirtækið skal
flokka og endurnýta úrgang eins og kostur er. Úrgangur sem
ekki nýtist skal annaðhvort fluttur til endurnýtingar annarsstaðar
eða til förgunar.
Rekstraraðili urðar dauðfisk á eigin landi en það er óheimilt, sé
ekki um viðurkenndan urðunarstað að ræða.

Gr. 1.4 og 2.2 í starfsleyfisskilyrðum
fyrir fiskeldi á landi.

Skrá skal losun efna út í umhverfið og skal rekstraraðili tryggja
umhverfisvernd, t.d. með því að fylgjast með ástandi eldisvatns
og eldisbúnaðar. Engar mælingar hafa verið gerðar á
frárennslisvatni stöðvarinnar og ekki er fylgst með ástandi
eldisvatns.

Gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir
fiskeldi á landi.

Gera skal viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa og
neyðaráætlun ef til rekstrarstöðvunar kemur. Engin viðbragðs-
né neyðaráætlun er til fyrir stöðina.

Gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir
fiskeldi á landi.

Rekstraraðili skal starfrækja innra eftirlit með mengandi þáttum
starfseminnar og umhverfis- og rekstrarþáttum tengdum þeim.
Skrá skal á skilvirkan hátt og geyma upplýsingar um þau atriði
er tilgreind eru í gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á
landi og skulu skráningar vera aðgengilegar eftirlitsaðila í
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eftirlitum. Engar skráningar eru til varðandi þau atriði er tilgreind
eru í gr. 1.4.

Gerð er athugasemdi við að ekki er til vöktunaráætlun fyrir stöðina en æskilegt er að hún sé til staðar.

Slepping varð í stöðinni í ágúst sl. og er málið í vinnslu hjá MAST.

Viðstödd eftirlitið var einnig Soffía Karen Magnúsdóttir frá MAST.

09.10.2017
1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í
starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu
heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.
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