Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti
Nafn og kt. rekstraraðila:

Dags. eftirlits:

Staðsetning stöðvar:

Starfsleyfisflokkur:

Bleikjustöðin Viðvík
Kt: ?

24.10.2017

Tengiliður:

Netfang:

Sími:

Gerð stöðvar:

Kvittun afhend:

Viðstaddir eftirlit:

Fulltrúi heilbrigðiseftirlits:

Nei / myndir teknar á

Steinun Karlsdóttir

staðnum- Steinunn

UST

Kári
Gildistími starfsleyfis:

Starfssemi

Já /
Í lagi

Nei /
Ekki í
lagi

Á ekki við

Er umfang í samræmi við
starfsleyfi?
Breytingar á starfsemi frá
síðasta eftirliti?
Áætlaðar breytingar?
Er innra eftirlit og
skráningar í samræmi við
starfsleyfi (sjá grein 3.1. í
starfsleyfi).
Ársskýrsla/samantekt
skilað fyrir 1. maí?
Grænu bókhaldi og
útstreymisbókhaldi skilað
fyrir 1. maí?
Er áhættumat og
uppfærðar
viðbragðsáætlanir til
staðar? (viðbragðsáætlun
vegna bráðmengunar,
viðbragðsáætlun vegna
tímabundinnar og
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Athugasemdir:

ótímabundinnar
rekstrarstöðvunar)
Samráðsfundur? Næsti
fundur boðaður?
Er trygging vegna
bráðamengunar í gildi?
Er neyðaráætlun til
staðar?

Umhverfi

Já /
Í lagi

Nei /
Ekki í
lagi

Á ekki við

Umhverfismarkmið og
umhverfisstjórnunarkerfi?
Stýring á fóðurgjöf
þannig að
úrgangsmyndun sé í
lágmarki?
Er skráning á losun
fósfórs og köfnunarefnis?
Eru losunarmörk virt?
Mælingar eða
útreikningar?
Síðustu mælingar?
Ástand frárennslis
(landeldi).
Eru set eða útfellingar?
Olía eða froða?
Sorp eða aðrir
aðskotahlutir?
Hitaupgufun frá
frárennsli?
Er óeðlileg lykt?
Er fiskur í frárennsli?
Nánari lýsing á
mengunarvarnarbúnaði í
frárennsli, síjun, settjörn,
tromlur, oþh.
Leið frárennslis frá keri
að viðtaka.
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Athugasemdir:

Ástand og lýsing viðtaka
(s.s. fjarlægð frá kerum,
ferskvatn, sjór).
Umhverfi sjókvía.
Hvernig er fylgst með
uppsöfnun fóðurleifa –
þarf að fylgjast með?
Er mikið af
þörungablóma eða fugli í
nágrenninu?
Er eftirlit með
vatnsgæðum í viðtaka.
Er staðsetning kvía skv.
starfsleyfi?
Hver er fjöldi kvía, stærð
þeirra og áætlað magn og
stærð fiskjar?
Hvenær er áætluð slátrun
úr kvíum? Hvar verður
slátrað? Hver tekur við
slógi? Hvenær er næsta
útsetning seiða áætluð?
Meðhöndlun úrgangs og
spiliefna í samræmi við
starfsleyfi? Söfnun og
förgun dauðfisks?
Er umhverfisvöktun í
samræmi við starfsleyfi?
Skil á niðurstöðum
mælinga
umhverfisvöktunar.
Skil á öðrum mælingum
sem nefndar eru í
starfsleyfi, ef við á.
Næstu áætluðu mælingar?
Hverjar?
Er það skv. starfsleyfi?
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Hver sér um
mælingarnar?

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Samantekt:

Frávik

Athugasemdir

Annað

Undirskrift eftirlitsmanns:
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EFTIRLITSSKÝRSLA
Bleikjueldisstöðin Viðvík Viðvík, Skagafirði
Dags eftirlits
Fyrirtæki
Heimili

24.10.2017

Ábyrgðarmaður eftirlits

Bleikjueldisstöðin Viðvík
Viðvík

Eftirlitsmaður
Tegund eftirlits

Steinunn Karlsdóttir
Helga V. Sigurjónsdóttir
Framselt eftirlit

Kennitala

181163-6909

Flokkur

Fiskeldi

Fulltrúi fyrirtækis

Kári Ottósson

ÍSAT nr.

03.22.0

Fulltrúi fyrirtækis

Staðsetning

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Fyrirvaralaust eftirlit var framkæmt hjá Bleikjustöðinni Viðvík þann 24.10.2017.
Eftirlitsaðilar voru þær Helga Vilborg Sigjónsdóttir frá MAST og Steinunn Karlsdóttir frá UST.
Ástæða eftirlitsssins var að staðfesta að enginn fiskur væri í stöðinni. Vísað var í eftirlitsskýrslu
frá 23. nóv. sl. um að einungis eitt kar væri í stöðinni með um 900 fiskum og fyrirhugað væri að
slátra þeim fyrir áramót. Rekstraraðili óskaði eftir niðurfellingu á starfsleyfi frá UST í kjölfar
síðasta eftirlits og er þetta eftirlit til staðfestingar á að enginn fiskur sé í stöðinni og að engin
merki séu þess að búnaður til fiskeldis sé á svæðinu.
UMFANG EFTIRLITS
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.

Er úttektaraðilar komu á staðinn þá var rekstraraðili í steypuvinnu með þrjá steypubíla hjá sér og
var mjög upptekinn. Hann gat því ekki farið með til að skoða aðstæður.
Var því farið án hans upp að kerinu og sáust engin ummmerki um að fiskur hefði verið þar í
þeim nýverið. Myndir voru teknar því til staðfestingar að aðstaða til fiskeldis væri á staðnum.
Í eftirliti 2016 fékk eftirlitsaðili loftmynd hjá rekstraraðila þar sem merktir voru inn á þrír
hugsanlegir byggingarstaðir fyrir fiskeldi í landi Viðvíkur. Bygginarstaðirnir voru allir neðarlega í
hlíðinni á Hríshálsi sunnan við bæinn í Viðvík . Eftirlitsaðilar notuðust við loftmyndina og gengu
eftir slóða á myndinni en umræddir byggingarsaðir á loftmyndinni voru allir staðsettir við
slóðann. Kerið sem skoðað var í eftirlitinu var efst í hlíðinn af byggingarstöðnum þremur. Í kerinu
var enginn fiskur og enginn óhreininindu voru í botninum á kerinu enda greinilegt
gegnumstreymi í gegnum kerið. Vatnið sem var leitt inn í kerið var tekið úr læknum sem lá
hliðinn á því og útstreymið leitt þanngað líka. Engin ummerki voru um fisk á svæðinu en ekki er
hægt að útloka að fiskur hafi einhverntíman verið í því.
ATHUGASEMDIR
Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu.
ANNAÐ
Rekstraraðila ef bent á að til þess að hægt sé að fella niður starfsleyfi þá þarf að leggja fram lokunaráætlun þar sem
fram kemur tímasett áætlun um það hvernig fjarlægja skuli þann búnað til fiskeldis sem enn er á staðnum og hvernig
ganga skuli frá svæðinu með fullnægjandi hætti.
07.12.2017
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.

_________________________
Steinunn Karlsdóttir
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