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Viðauki 2: Staðarstraummælingar í Stöðvarfirði 
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Viðauki 3: Mat á burðarþoli Stöðvarfjarðar m.t.t. sjókvíaeldis  
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Viðauki 4: Drög að vöktunaráætlun fyrir Fiskeldi Austfjarða vegna 

sjókvíaeldis í Stöðvarfirði 

Drög að vöktunaráætlun Fiskeldis Austfjarða fyrir Stöðvarfjörð 
 

29.05.2018 

 

Inngangur 
Fiskeldi Austfjarða ehf. hyggst koma af stað 7.000 tonna eldi á laxi í sjókvíum á einni staðsetningu 
í Stöðvarfirði. Hafrannsóknastofnun hefur gert burðarþolsmat fyrir Stöðvarfjörð og er talið að 
fjörðurinn þoli vel 7.000 tonna laxeldi á ári.  
Fiskeldi Austfjarða er nú þegar með starfsemi í tveimur fjörðum, Berufirði og Fáskrúðsfirði, og 
ætlar fyrirtækið að efla það eldi í um 20.800 tonn á ári.  
Vöktunaráætlunin er unnin af RORUM ehf. í samstarfi við Fiskeldi Austfjarða. Stuðst verður við 

ISO 12878:2012 staðalinn sem er alþjóðlegur staðall, leiðbeiningar Umhverfisstofnunar ásamt 

reynslu RORUM af rannsóknum á umhverfisáhrifum fiskeldis.  

 

Vöktunaráætlunin verður endurskoðuð árlega. Niðurstöðum mælinga og skráninga verður skilað 

fyrir 1. nóvember ár hvert sem mælt er. 

 

Staðhættir og svæðislýsing: 

Stöðvarfjörður er mest um 6,3 km langur og er breidd fjarðarins víða um 1,6 km (mynd 1). 
Flatarmál fjarðarins er áætlað 11 km2. Í miðju fjarðarins er dýpið víðast um 30-50 m, allt inn undir 
fjarðarbotn. Breidd fjarðarmynnis móti úthafinu er um 2,0 km og utan fjarðarmynnis er 65 m 
dýpi. Engir neðansjávarhryggir þvera fjörðinn. Fjörðurinn telst þannig mjög opinn og með hröð 
sjóskipti. Heildarrúmmál sjávar í Stöðvarfirði er áætlað um 0,44 km3. 
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Mynd 1. Staðsetningar fiskeldissvæðis Fiskeldis Austfjarða í Stöðvarfirði. 

 

Eldri rannsóknir og fyrirliggjandi gögn 
Rannsóknir Hafrannsóknastofnunar(2017) á burðarþoli Stöðvarfjarðar leiddu í ljós að vatnsúlan 

er að mestu uppblönduð að vetrarlagi en að sumarlagi myndast heitt og ferskara yfirborðslag í 

efstu metrum fjarðarins sem blandast síðan upp að hausti. Fyrir neðan 10 m er vatnssúlan einsleit 

á öllum árstímum og bendir það til þess að mikil lóðrétt blöndun eigi sér stað í firðinum. Eins og í 

öðrum Austfjörðum er straumur inn fjörðinn að norðan og út að sunnan. Hafrannsóknastofnun 

mældi strauma í firðinum og reyndist meðalstraumur frekar veikur. Endurnýjunartími sjávar í 

firðinum er á milli 5 og 10 daga (Hafrannsóknastofnun 2017). Aquaplan Niva hefur gert 

staðarstraummælingar. Niðurstöður fyrir mælingar á straumi á 5 m dýpi sýna meðalstraum 6,2 

cm/s og flutti straumurinn mikið að af sjó til norðvestur (315 gráður) en sneri síðan með veikum 

straumi til suðaustur (135 gráður). Meðalstraumhraðinn var 6,2 cm/s. Straummælingar á 15m 

dýpi sýndu mikinn flutning á sjó í norð-norðaustur en meðalstraumhraðinn var 6,3 cm/s. cm/s. 

Hámarks straumhraði var 35,7 cm/s á 5m dýpi og 24,3 cm/s á 15 metra dýpi (Heggem 2018). 

 

Náttúrustofa Austurlands hefur rannsakað botndýralíf í Stöðvarfirði á 8 staðsetningum, þar af 4 

á fyrirhuguðu kvíastæði (Emma Erlín Jóhannsdóttir o.fl. 2017). Helstu niðurstöður voru að um 

80% allra botndýra voru burstaormar. Algengustu tegundir voru Maldane sarsi, Cossura 

longocirrata (pygodactylata), Chaetzone setosa, Scoloplos armiger og Polydora spp. Mikill 
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þéttleiki og fjölbreytni er í botndýrum í firðinum og líkist samsetning botndýrasamfélag á 

leðjubotni öðrum fjörðum á Austfjörðum (Hafsteinn G. Guðfinnsson o.fl. 2001; Jörundur 

Svavarsson og Guðmundur Víðir Helgason 2002; Þorleifur Eiríksson & Böðvar Þórisson 2004; 

Þorleifur Eiríksson og Guðmundur Víði Helgason 2017 Þorleifur Eiríksson o.fl. 2017) 

Gerðar voru redox mælingar í seti á sömu 8 staðsetningum firðinum og reyndist oxunargeta 

setsins mjög góð eins og er líka í Berufirði (Þorleifur Eiríksson o.fl. 2017). Einnig var mælt heildar 

köfnunarefni (TN), heildar kolefni (TOC) og heildar fosfór (TP) í setinu (Emma Erlín Jóhannsdóttir 

o.fl. 2017) og er ætlunin að nota þau gildi sem bakgrunnsgildi til samanburðar við vöktun fiskeldis 

í firðinum í framtíðinni. 

 

Staðsetning fiskeldissvæðis og sýnatökustaða 
Sjókvíaeldi Fiskeldis Austfjarða mun fara fram á einni staðsetningu (mynd 1, tafla 1). Heildartími 

fyrir hvern árgang í sjókvíum skiptist í framleiðslutímabil, slátrunartímabil og hvíldartímabil sem 

er 3 mánuðir. Heildartími eldis í sjó nemur því 21 mánuði. Annað hvert ár er fyrirhugað að setja 

út 2,5 milljónir seiða og verður fyrsta útsetning seiða árið 2021.  

 

Á mynd 2 má sjá kvíasvæði Fiskeldis Austfjarða og fyrirhugaða sýnatökustaði á botni fjarðarins 

sem valdir eru í samræmi við staðalinn ISO 12878:2012, eins og fjallað verðum um í kafla um 

aðferðafræði sýnatöku hér að aftan. Hnit eldissvæðis eru í töflu 1 og hnit sýnatökustöðva á botni 

í töflu 2.  
 

Tafla 1. Afmörkun sjókvíasvæði Fiskeldis Austfjarða í Stöðvarfirði.  
 
64°49.698´N 013°53.983´V  
64°49.152´N 013°51.630´V  
64°48.949´N 013°51.870´V  
64°49.495´N 013°54.222´V 

 
   

    
 

Aðferðir 
Aðferðir við botnsýnatöku 

Vöktunaráætlunin byggir á ISO 12878:2012 staðalinum. Samkvæmt honum eru skilgreind þrjú 

áhrifasvæði umhverfis kvíasvæðin (mynd 2), nærsvæði (local impact zone) sem er við 

fiskeldiskvíar, millisvæði (intermediate impact zone) sem er í 30 m fjarlægð frá kvíum og fjarsvæði 

(regional impact zone) sem er í 100 m fjarlægð frá kvíum. Sýnatökustaðir eru því við kvíar, í 30 m 

fjarlægð og loks 100 m fjarlægð í straumstefnu. Einnig er viðmiðunarpunktur fyrir hvert svæði í 

um 1 km fjarlægð.  

 

Samkvæmt ISO 12878:2012 staðlinum á að taka eina stöð á hverju svæði (kort 2 og tafla 2), þrjú 

sýni á stöð og eitt fyrir efnamælingar. Auk þess er tekið viðmiðunarsýni á stöð í kílómetra 
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fjarlægð. Sýni verða tekin með 250 cm3 Van Veen botngreip, fest í 10% formalíni, sigtuð með 0,5 

mm sigti og dýr greind til tegunda og hópa. Skoða á setið vandlega, þ.e. lit, þéttleika, lykt , gas 

bólur, hvort að til staðar séu bakteríumottur. Hvort að til staðar séu fóðurkögglar og þykkt sets 

ofan á því seti sem var áður til staðar. Mæla á lífrænt kolefni (TOC) í yfirborðslagi á hverri stöð. 

Efnasýni verða fryst og komið til viðurkenndra greiningaraðila.  

 

Við upphaf eldis á hverju svæði og ávallt við upphaf nýrra kynslóða verða tekin sýni á öllum 

stöðvum á svæðinu auk viðmiðunastöðvar (mynd 2, tafla 2). Tíðni mælinga fer eftir ástandi 

áhrifasvæðis sem verður kannað árlega. Ef ástand svæðis er slæmt þarf að endurtaka sýnatöku 

en ef ástand svæðis er gott er það gert annað hvert ár (sjá töflu 4 í staðlinum ISO 12878:2012). 

Viðmið úr norska staðlinum NS 9410:2016 verða notuð við vöktunina þar til að íslensk yfirvöld 

gefa út viðmið fyrir Ísland. 

 
Tafla 2. Hnit sýnatökupunkta og viðmiðunarpunkta. 

Heiti svæðis Breidd Lengd 

Nærsvæði 64° 49.383 13° 53.392 
Millisvæði 64° 49.375 13° 53.360 
Fjarsvæði 64° 49.355 13° 53.286 
Viðmiðunarpunktur 64° 49.046 13° 51.341 
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Mynd 2. Sýnatökustöðvar í Stöðvarfirði. Nærsvæði (1), millisvæði (2) og fjarsvæði (3) eru afmörkuð: 

Viðmiðunarstöð (V) er 1 km fjarlægð í straumstefnu. 

Vöktun strandsjávar   

Til að fylgjast með mögulegri aukningu næringarefna í strandsjó verða tekin sjósýni og í þeim 

mældur styrkur köfnunarefnis og fosfórs. 

 

Fjöldi sýna og aðferðir við sýnatöku á sjó  

Eitt sjósýni verður tekið á fjarsvæði (regional impact zone) og á viðmiðunarsvæðinu á sömu 

staðsetningu og botnsýni og á sama tíma. Sýni verða tekin í 1 L flösku 20-30 cm fyrir neðan 

sjávaryfirborð. Einnig verður hitastig á hverjum stað skráð. Sýnum verður komið fyrir í kæliboxi 

og send eins fljótt og auðið er til efnagreiningar hjá viðurkenndri rannsóknastofu. Mælt verður 

heildar köfnunarefni og fosfór í sýnunum. 

 

Tímasetning sýnatöku 
Dæmi um sýnatökuáætlun fyrir eldissvæðið yfir 6 ára tímabil (tafla 3). Sýnataka mun fara fram að 

hausti og niðurstöðum skilað fyrir 1. desember sama ár  
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Tafla 3. Tímasetning sýnatöku. 

Ár Svæði 1A       

  Botndýr 
Efnamæling 

Botnset 
Efnamæling 

Sjór Lýsing 

2019 4 stöðvar 4 stöðvar  2 stöðvar Útsetning 

2020         

2021 4 stöðvar 4 stöðvar 2 stöðvar Slátrun 

2022         

2023 4 stöðvar 4 stöðvar 2 stöðvar Útsetning 

2024         

 

Sýnataka mun fara fram á vorin og niðurstöðum verður skilað fyrir 1. nóvember sama ár.  
 

Vöktunarskýrsla: 

Fiskeldi Austfjarða mun senda frá sér vöktunarskýrslu fyrir 1. nóvember ár hvert. Í 

vöktunarskýrslunni verður gert grein fyrir niðurstöðum mælinga og þær túlkaðar og ræddar. Ef 

fram koma frávik verða hugsanlegar mótvægisaðgerðir reifaðar. 
 

Heimildir:  

Erlín Emma Jóhannsdóttir & Cristian Gallo. 2015. Botndýrarannsóknir og efnagreiningar á sjó og 

seti vegna fiskeldis í Berufirði 2015. Náttúrustofa Austurlands: Neskaupsstað. 

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Þorleifur Eiríksson & Böðvar Þórisson. 2012. Botndýrarannsóknir 

vegna fiskeldis í Berufirði - Unnið fyrir HB Granda. Náttúrustofa Austurlands & Náttúrustofa 

Vestfjarða. NA-12015, NV nr. 1-12. 

Erlín Emma Jóhannsdóttir, Halldór W. Stefánsson og Cristian Gallo. 2017. Rannsóknir á lífríki 

Stöðvarfjarðar - Botndýr, mælingar í seti, fuglar og þörungar í fjöru. Náttúrustofa 

Austurlands NA-170174, 32 bls. 

Hafsteinn G. Guðfinnsson, Héðinn Valdimarsson, Steingrímur Jónsson, Jóhannes Briem, Jón 

Ólafsson, Sólveig Ólafsdóttir, Ástþór Gíslason og Sigmar A. Steingrímsson. 2001. Rannsóknir 

á straumum, umhverfisþáttum og lífríki sjávar í Reyðarfirði frá júlí til október árið 2000. 

Reykjavík, Hafrannsóknarstofnun. 

Heggem, Thomas. 20118. Ice Fish Farm Strømmålinger Stöðvarfjörður. 5 m og 15 m. Akvaplan 

Niva 60206.01. 11 bls. og viðauki. 

Jörundur Svavarsson og Guðmundur V. Helgason. 2002. Lífríki á botni Mjóafjarðar. Fjölrit 

Líffræðistofnunar Háskólans nr. 63. 

Þorleifur Eiríksson & Böðvar Þórisson. 2004. Botndýr í Berufirði og Fáskrúðsfirði. Unnið fyrir Salar-

Islandica. Náttúrustofa Vestfjarða, 9-04, bls. 16. 

Þorleifur Eiríksson, Böðvar Þórisson & Gunnar Steinn Gunnarsson. 2007. Botndýrarannsóknir 

vegna fiskeldis í Berufirði. Unnið fyrir Salar-Islandica. Náttúrustofa Vestfjarða, 5-07, bls. 81. 

http://www.na.is/images/stories/utgefid/2011og2012/NA-120115_NV-1-12_Berufjordur-skyrslan%20m%20vidaukum.pdf
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Þorleifur Eiríksson og Guðmundur Víði Helgason. 2017. Botndýr á kvíasvæði Laxa fiskeldis í 

Reyðarfirði. RORUM 2017 003 
Thorleifur Eiríksson, Leon Moodley, Gudmundur Vídir Helgason, Kristján Lilliendahl, Halldór 

Pálmar Halldórsson, Shaw Bamber, Gunnar Steinn Jónsson, Jónatann Thordarson and 

Thorleifur Águstsson. 2017. Estimate of organic load from aquaculture. RORUM 2017 011. 
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Viðauki 5: Rannsóknir á lífríki Stöðvarfjarðar 
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Viðauki 6: Yfirlýsing dýralæknis fisksjúkdóma vegna laxalúsar á 

Austfjörðum 
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Viðauki 7: Leiðbeiningar frá MAST um lúsatalningu 
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Viðauki 8: Yfirlýsing RORUM dagsett 7. október 2020 

 

 

07.10.2020 

 

 

Þórður Þórðarson 

Fiskeldi Austfjarða 

 

 

Þegar fjallað er um hættu þá sem fylgir stroki laxa úr eldi er nauðsynlegt að skoða rauntölur og 

niðurstöður rannsókna. 

Strok laxa úr eldi í Noregi hefur minnkað gríðarlega á liðnum árum (mynd 1) og á sama tíma 

hafa endurveiðar aukist mjög. Ekki er við öðru að búast þegar notaður er nýjasti búnaður og 

tækni við eldið. Séu tölur skoðaðar fyrir Noreg, sem er lang stærsti laxaframleiðandi í heimi þá 

hefur verið tilkynnt um tæplega 20.000 fiska sem hafa sloppið í 31 tilfellum. Þetta er mjög lágt 

hlutfall sem undirstrikar að ástand er almennt mjög gott. 

Undir þessa staðreynd tekur nýskipuð sérfræðinefnd um áhættumat og vinnubrögð 

Hafrannsóknastofnunar í nýrri skýrslu og bendir á að taka verði tillit til bættrar tækni og betra 

eftirlits. Enn fremur segir í skýrslu nefndarinnar að breyti verði í áhættumatinu hvernig hlutfall 

strokulaxa er reiknað út  og að strokutíðni, sem er sett fram sem 0,8 fiskar á hvert framleitt 

tonn á ári sé ekki rétt reiknuð. Réttara sé að setja hana fram að nýju sem hlutfall af tonni af 

lífmassa. Niðurstaðan yrði sú að í stað áætlaðs hlutfalls strokufiska á ári fyrir hvert tonn lífmassa 

yrði 0,67 í stað 0,8 (Gunnar Stefánsson o.fl., 2020). 

Nefndin bendir enn fremur á að gögn sem stuðst er við af hálfu Hafrannsóknastofnunar við gerð 

líkansins séu úrelt í ljósi þess að sú tæknilegar framfarir hafa verið gríðarlegar síðustu ár og 

slysasleppingum fækkað mjög eins og fram kemur á mynd 1.  

Ef litið er til Stöðvarfjarðar sérstaklega, þá sýna niðurstöður seiðarannsókna í Stöðvará að lax 

geti hugsanlega, eða í það minnsta tímabundið verið að nema þar land (Leó Alexander 

Guðmundsson o.fl. 2019). Hins vegar er ekkert sem styður það að hægt sé að ræða um Stöðvará 
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sem laxveiðiá með eigin stofn, enda er það skráð að veiði hafi verið lítil sem engin á árunum 

1997-2003 (Þórólfur Antonsson o.fl. 2003).  

Enn fremur skal tekið fram að Fiskeldi Austfjarða ætlar sér að ala ófrjóan lax í Stöðvarfirði og því 

er umræða um erfðamengun frá eldinu með öllu marklaus.  

 

 

Mynd 1. https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Statistikk-akvakultur/Roemmingsstatistikk 

 

Virðingarfyllst, 

Þorleifur Ágústsson 

Þorleifur Eiríksson 

 

Heimildir: 

Gunnar Stefánsson, Bruce J. McAdam & Kevin A. Glover (2020). Skýrsla óháðrar nefndar um athugun á 

aðferðafræði, áhættumati og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. 

Leó Alexander Guðmundsson o.fl. 2019. Útbreiðsla laxfiska og umhverfisþættir vantsfalla á Austfjörðum. 

HV 2019-40. 

Þórólfur  Antonsson,  Jorge  H.  Fernández  og  Ingi  Rúnar  Jónsson.  (2003).  Fiskistofnar  áa  á  

Miðausturlandi. Veiðimálastofnun. VMST‐R/0319 

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Statistikk-akvakultur/Roemmingsstatistikk


Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

124 
 

Viðauki 9: Veiðar samkvæmt afladagbókum 2005-2015 
Gögn sem birt eru hér byggja á afladagbókum sem fengin voru frá Hafrannsóknarstofnun. 

Veiðar í Stöðvarfirði 2005-2015 samkvæmt afladagbókum: 
Heildarafli í Stöðvarfirði þegar allar gerðir veiðarfæra eru tekinn saman. 

Ár Hlýri Karfi Keila. Lýsa Steinbítu
r 

Tindask
. 

Þorsku
r 

Ufsi. Ýsa Samtal
s 

2005 0.00
8 

0 0 0 0.262 0 54.405 0.005 15.87
2 

70.967 

2006 0.04
2 

0 0 0 0.19 0 20.892 0.035 25.90
1 

47.455 

2007 0.03
5 

0 0 0 0.32 0 10.48 0.031 22.88
3 

34.07 

2008 0.62
2 

0.06 0.03 0 0.061 0 38.978 0.047 91.41
9 

133.68 

2009 0.06
3 

0 0.005 0 0.63 0 11.489 0 42.28
4 

55.484 

2010 1.12
5 

0 0.22 0.17 0.2 0.265 38.893 0.044 49.68
5 

91.235 

2011 0.05
3 

0.005 0 0.03
5 

0.006 0.05 13.393 0 36.07
5 

51.24 

2012 0 0 0.419 0.62
5 

0.002 1.257 23.94 0.009 20.38
5 

46.946 

2013 0 0 0 0 0 0 1.715 0 0.14 1.855 

2014 0 0 0 0.04 0 0 20.45 0 0.35 20.84 

2015 0.08
4 

0 0 0.19 0.03 0 9.42 0 1.15 10.874 

Samtals 2.03
2 

0.065 0.674 1.06 1.701 1.572 244.06 0.171 306.1
4 

564.65 

 

Heildarafli sem veiddur var með handfærum. 

Ár Þorskur Ufsi. Samtals 

2010 0.8 0.04 0.84 

2011 0.51 0 0.585 

2012 3.34 0.001 3.341 

2013 1.285 0 1.285 

2014 3.9 0 3.9 

2015 0.35 0 0.35 

Samtals 10.19 0.041 10.301 
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Heildarafli sem veiddur var með línu. 

Ár Hlýri Karfi Keila. Lýsa Steinbítu
r 

Tindask
. 

Þorsku
r 

Ufsi. Ýsa Samtal
s 

2005 0.00
8 

0 0 0 0.262 0 50.635 0 10.67
2 

61.992 

2006 0.04
2 

0 0 0 0.19 0 19.415 0.035 21.14
2 

41.219 

2007 0.03
5 

0 0 0 0.32 0 9.373 0 20.36
5 

30.414 

2008 0.62
2 

0.06 0.03 0 0.061 0 38.899 0 91.19 133.33 

2009 0.06
3 

0 0.005 0 0.63 0 11.489 0 42.28
4 

55.484 

2010 1.12
5 

0 0.22 0.17 0.2 0.265 37.103 0 49.44
5 

89.161 

2011 0.05
3 

0.005 0 0.03
5 

0.006 0.05 12.883 0 36.07
5 

50.655 

2012 0 0 0.419 0.58
8 

0 1.257 16.45 0 17.77
9 

36.793 

2013 0 0 0 0 0 0 0.43 0 0.14 0.57 

2014 0 0 0 0.04 0 0 16.55 0 0.35 16.94 

2015 0.08
4 

0 0 0.19 0.03 0 9.07 0 1.15 10.524 

Samtals 2.03
2 

0.065 0.674 1.02
3 

1.699 1.572 222.3 0.035 290.5
9 

527.08 

 

Heildarafli sem veiddur var með neti. 

Ár Lýsa Steinbítur Þorskur Ufsi. Ýsa Samtals 

2005 0 0 3.77 0.005 5.2 8.975 

2006 0 0 1.477 0 4.759 6.236 

2007 0 0 1.107 0.031 2.518 3.656 

2008 0 0 0.079 0.047 0.229 0.355 

2010 0 0 0.99 0.004 0.24 1.234 

2012 0.037 0.002 4.15 0.008 2.606 6.812 

Samtals 0.037 0.002 11.573 0.095 15.552 27.268 
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Viðauki 10: Gæðahandbók Fiskeldis Austfjarða  

 
 

Fiskeldi Austfjarða 

Gæðahandbók 
 

Ólöf Rún Stefánsdóttir 
3-12-2020 

 

Gæðahandbók þessi er í samræmi við AQUAGAP staðalinn 

og tekur mið af þeim kröfum sem koma fram í lögum og 

reglugerðum er varðar sjókvíeldi á Íslandi. 
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Inngangur 
 

Markmið með gerð þessarar gæðahandbókar er að auðvelda fyrirtækinu að uppfylla opinberar 

kröfur. Miðað er við þær kröfur er varða starfsemi sem er frá borðstokki í kví og frá kví yfir 

borðstokk. Opinberar kröfur eru útlistaðar í kafla um lög og reglugerðir. 

Gildissvið einstakra eftirlitsstofnanna:  

• Umhverfisstofnun (UST) gefur út starfsleyfi í fiskeldi, hefur eftirlit með að starfsemi 

eldisstöðva sé í samræmi við starfsleyfi.  
• Matvælastofnun (MAST) gefur út rekstrarleyfi í fiskeldi, hefur eftirlit með að starfsemi 

eldisstöðva sé í samræmi við rekstrarleyfi og safnar skýrslum um framleiðslu í 

fiskeldi.  
• Matvælastofnun (MAST) sér um eftirlit með heilbrigði fiska og heilnæmi eldisafurða.  

Gæðastjórnunarkerfið á að stuðla að því að farið sé eftir lögum og reglugerðum, að frávik séu 

uppgötvuð sem fyrst og úrbætur framkvæmdar. 
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Gæðastjórnun 
 

Gæðastjórnun er og á að vera einföld, leiðbeinandi og upplýsandi fyrir stjórnendur, starfsfólk og 

viðeigandi stofnanir þannig að þessir aðilar þekki til hlítar ábyrgð, hlutverk, væntingar og kröfur hver 

annars. 

Gæðastjórnun á að kalla fram öguð vinnubrögð þar sem stjórnendur og starfsmenn horfa með fyrirhyggju 

til lengri tíma í stað þess að eyða kröftum sínum í að vinna úr málum sem komin eru í óefni vegna lítils 

og lélegs undirbúnings. 

Gæðastjórnun og gæðakerfi er fyrst og fremst fólgið í að skrá og lýsa á skipulegan hátt þeim 
vinnuaðferðum sem starfsmenn fyrirtækisins hafa tileinkað sér og geta haft áhrif á framgang og gæði 

verksins eða framleiðslunnar. Þá er ekki eingöngu átt við það sem snýr að sjálfri framleiðslunni heldur 

einnig og ekki síður varðandi skipulag, innkaup, breytingar, samskipti, reikningsgerð, starfslýsingar svo 

að dæmi séu tekin. Með skilvirkri gæðastjórnun leitast Fiskeldi Austfjarða eftir að koma í veg fyrir 
slysasleppingar, tryggja gæði umhverfis, stuðla að heilbrigði eldisstofns og auka öryggi starfsmanna svo 

fátt sé nefnt. 

Sérhver verklagsregla, viðbragðsáætlun, vinnulýsing og eyðublað er sett upp með sem líkastri ásýnd og 

númerað en frumritinu komið fyrir í gæðahandbók fyrirtækisins. Afrit af viðeigandi skjali eða eyðublaði 

er kynnt viðkomandi starfsmanni eða hópi starfsmanna og þeir hvattir til að kynna sér innihaldið vel og 

starfa samkvæmt því. Með þessari aðferð aukast líkur á að starfsmenn fái rétt og skýr skilaboð.  

Forsvarsmaður fiskeldisstöðvar, sem sér um daglegan rekstur, skal hafa eftirlit með umhverfi, þar með 

talið mannvirkjum og búnaði, og heilbrigði lagardýra. Í fiskeldisstöðvum skal hafa eftirlit með eldisfiski 

daglega svo framarlega sem það er hægt vegna veðurs. 

Leyfishafi skal vakta, meta og viðhalda eldiseiningum ásamt öðrum búnaði, sem tilheyrir eldinu, til að 

hindra slysasleppingar og til að uppgötva og koma tímanlega í veg fyrir að fiskur sleppi. 

Gæðastjórnun Fiskeldi Austfjarða og handbók er að mestu byggð á eftirfarandi þáttum:  

1. Verkferlar 

o Verklagsreglur 

o Verklagsáætlanir. 
o Verklagstímaferlar 

2. Starfsmenn 

o Starfslýsingar og samningar við starfsmenn. 
3. Virkt eftirlit 

o Hvað á að vakta 

o Hver annast eftirlit 
o Hvernig eftirlit fer fram 

o Skráningar.  Hver skráir hvað. 

 

Ætíð skal viðhafa þá verklagsreglu að skrá sem mest af upplýsingum beint í EQS og 

Havbruksloggen og eldisbókhald(FT) og skal það gilda í stað eyðublaða sem tilgreind eru í 

gæðahandbókinni. 
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Starfstöðvar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjá starfs- og rekstraleyfis hnit og myndir á næstu síðum 

 

STARFSSTÖÐVAR 

HEITI STAÐSETNING 

Stöðvarfjöður Stöðvarfjörður 

Seyðisfjörður Sörlastaðavík (aðalsvæði) 

Seyðisfjörður Selstaðavík (aðalsvæði) 

Seyðisfjörður Skálanesbót (aðalsvæði) 

Seyðisfjörður Háubakkar (varasvæði) 

 

Sjá starfs- og rekstarleyfi hnit og myndir en verið er að vinna að frekari uppbyggingu starfsstöðva. 

Starfstöðvar 

Heiti Staðsetning 

Berufjörður Glímeyri 

Berufjörður Svarthamarsvík 

Berufjörður Svarthamrar 

Berufjörður Hamraborg I 

Berufjörður Hamraborg II 

Fárskrúðsfjörður Eyri/Fagraeyri 

Fáskrúðsfjörður Höfðahúsabót 

Fáskrúðsfjörður Æðasker 
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Mynd 1: Staðsetning fyrirhugaðs eldissvæðis Fiskeldis Austfjarða í  Stöðvarfirði.   

Tafla 1: Hnitsett staðsetning á fyrirhuguðu svæði til sjókvíaeldis Fiskeldis Austfjarða í Stöðvarfirði, ásamt 
staðsetningu á núverandi rekstrarleyfum í firðinum. 

Fjörður Norðurhnit Vesturhnit Eldistegund Fyrirtæki 

Stöðvarfjörður 64°49.698 
64°49.152 
64°48.949 
64°49.495 

13°53.983 
13°51.630 
13°51.870 
13°54.222 

Lax Fiskeldi Austfjarða hf 
(umhverfismat) 

Stöðvarfjörður 64° 50.025  13° 54.322 Þorskur Þorskeldi 
(rekstrarleyfi) 

Stöðvarfjörður 64° 50.100 13° 53.742 Þorskur Þorskeldi ehf. 
(rekstrarleyfi) 

Stöðvarfjörður 64°50.260 13°56.547 Kræklingur Stöðvardalur ehf. 
(rekstrarleyfi) 

Stöðvarfjörður 64°50.227 13°56.156 Kræklingur Stöðvardalur ehf. 
(rekstrarleyfi) 
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Mynd 2: Staðsetning fyrirhugaðra eldissvæða Fiskeldis Austfjarða í  Seyðisfirði.   

 

Tafla 2: Hnitsett staðsetning á fyrirhuguðu svæðum til sjókvíaeldis Fiskeldis Austfjarða í Seyðisfirði, ásamt 
staðsetningu á núverandi rekstrarleyfum í firðinum. 

FJÖRÐUR SVÆÐI NORÐURHNIT VESTURHNIT NORÐURHNIT VESTURHNIT TEGUND FYRIRTÆKI   
Valkostur A Valkostur B 

  

SEYÐISFJÖRÐUR Háubakkar 65°16.478 14°00.250 65°16.478 14°00.250 Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Háubakkar 65°16.387 14°00.078 65°16.325 13°59.961 Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Háubakkar 65°16.817 13°58.635 65°16.747 13°58.551 Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Háubakkar 65°16.920 13°58.759 65°16.920 13°58.759 Lax Fiskeldi 
Austfjarða         
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SEYÐISFJÖRÐUR Sörlastaðavík 65°16.875 13°54.832 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Sörlastaðavík 65°17.047 13°55.018 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Sörlastaðavík 65°17.389 13°53.403 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Sörlastaðavík 65°17.215 13°53.227 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða         

SEYÐISFJÖRÐUR Selstaðavík 65°18.505 13°51.413 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Selstaðavík 65°18.287 13°51.465 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Selstaðavík 65°18.204 13°48.898 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Selstaðavík 65°18.418 13°48.877 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða         

SEYÐISFJÖRÐUR Skálanesbót 65°17.485 13°47.073 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Skálanesbót 65°17.696 13°47.090 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Skálanesbót 65°17.694 13°45.251 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða 

SEYÐISFJÖRÐUR Skálanesbót 65°17.485 13°45.240 
  

Lax Fiskeldi 
Austfjarða         

SEYÐISFJÖRÐUR  65°18.057 13°52.961 
  

Kræklingur Brimberg   
65°18.305 13°52.279 
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Stjórnun og skipulag 
 

Skipurit vegna sjóeldis 

 

 Hlutverk stjórnenda. 

Framkvæmdastjóri:  Ábyrgð skv. lögum um hlutafélög. 

Eldisstjóri sjókvía:  Ábyrgða á lífmassa og búnaði og skipulag daglegrar vinnu.  Frekari skilgreiningar á 
ábyrgð skv. gæðahandbók.  m.a. skráningar í Havbruksloggen og FT.  Að eldið sé stundað innan ramma 
regluverksins og rekstar- og starfsleyfis. 

Gæðastjóri :Kemur að daglegu skipulagi með eldisstjóra.  Skipulag skv. gæðahandbók.  Samþætting 
sjóeldis og seiðastöðva.  Gæði afurða. 
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Stöðvastjórar: Ábyrgð á skipulagi daglegri vinnu. heyra undir eldisstjóra og bera ábyrgða öryggi 
sjómanna og þeirrar daglegu vinnu.  

 

 

 

INNAN FYRIRTÆKIS 

  NAFN   STARFSHEITI   SÍMI 

  Þórður Þórðarson   Framkvæmdastjóri    775-0502 

  Kjartan Lindböl    Eldisstjóri sjókvíar    0047-959-09-675 

  Erlendur Guðmar Gíslason   Stöðvarstjóri í Berufirði    822-5056 

  Guðmundur Gíslason   Forstjóri/Fjármálastjóri    896-2406 

  Jónatan Þórðarson  Framkvæmdastjóri landdeildar   696-1964 

  Ólöf Rún Stefánsdóttir   Gæðastjóri   868-1643 

  Ingólfur Sigfússon   Stöðvarstjóri  í Fáskrúðsfirði    854-0008 

UTAN FYRIRTÆKIS 

  NAFN STOFNUN/FYRIRTÆKI   TENGILIÐUR   SÍMI 

  Fiskistofa   Guðni Magnús Eiríksson   569-7900 

  Umhverfisstofnun(UST)   Hulda Soffía Jónsdóttir og Gottskálk 
Friðgeirsson 

  591-2000 

  MAST   Gísli Jónsson og Rúnar Tryggvason og 
Hjörtur Methúsalemsson 

  530-4800 

  Lýsi hf/ Melta    Jón Ágúst Þorsteinsson   525-8100 

  RORUM   Þorleifur Eiríksson     864-7999 

  JMI island   Höskuldur Steinarsson   699-2691 

  Egersund iceland- 
Þjónustustöð fyrir netin 

  Barði Westin   787-6050 

  Búlandstindur/sláturvinnsla   Elís Grétarsson   863-1022 

  Brunnbátur/ soulendoy     833-6877 
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Umhverfismarkmið Fiskeldi Austfjarða hf. 
 

Umhverfismarkmið Fiskeldi Austfjarða hf. er að valda umhverfinu sem allra minnstum 
umhverfisspjöllum og mengun. Markmiðið er að vera ávalt innan þeirra viðmiðunarmarka sem 
stöðinni eru sett í umhverfismálum jafnframt því að tekið sé tillit til viðkvæmrar náttúru í 
umhverfi FA.  FA starfar samkvæmt kröfum AQUAGAP um sjálfbæra náttúrulega framleiðslu 
og notar engin lyf eða önnur efni sem teljast óumhverfisvæn í eldinu. Þar með talið er sápur, 
bólusetningarefni, lyf eða fúkkalyf  eru engin og nætur eru ekki fúavarðar með ólífrænum 
efnum eða þungmálmum.  Fiskivelferð er höfð að höfuð- markmiði t.d. má ekki ala lax skv. 
AquaGap-staðli við meiri þéttleika en 2% af eldisrúmmáli. 

FA hf. einsetur sér að ganga vel um náttúruauðlindir jarðarinnar og haga rekstri sínum svo að 
sem minnst röskun verði á náttúru og lífríki, með það að markmiði að lágmarka neikvæð áhrif 
á umhverfið frá starfsemi fyrirtækisins. Fiskeldi Austfjarða einsetur sér að nota fóður sem 
stenst kröfur um sjálfbæra framleiðslu og rekjanleika.  

Fiskeldi Austfjarða hf. fylgir þeim lögum og reglugerðum er lúta að umhverfismálum hér á 
landi. 

Fiskeldi Austfjarða hf. tekur þátt í rannsóknarvinnu sem og annarri vinnu opinberra aðila sem 
miðar að því að bæta umhverfisþætti í kringum eldisstöðvar og lágmarka áhrif á villt dýralíf. 
Fyrirtækið heldur grænt bókhald og skráir alla helstu umhverfisþætti svo unnt sé að vinna að 
umbótum á því sviði.  Félagið er í mikilli rannsóknarverkefnum  með RORUM og NORCE í 
Noregi um áhrif eldis á umhverfi.  M.a. Ísótópa rannsóknir í sjávarbotni sem meta hraða 
niðurbrots, sem er nýmæli í þessum rannsóknum. 
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Öryggi og þjálfun starfsmanna 
 

Formáli 

Markmiðið er að fyrirbyggja vinnuslys og tryggja öryggi starfsmanna og réttindi FA lítur á það sem skyldu 

sína að tryggja öryggi starfsmanna sinna og annarra.FA. einsetur sér að haga rekstri sínum þannig að 

öryggi starfsmanna og utanaðkomandi aðila verði á sem bestan hátt tryggt, með það að markmiði að 

lágmarka vinnuslys.FA. einsetur sér að uppfylla allar skyldur, samninga og reglugerðir um réttindi 

starfsfólks og gerir kröfu um að allir viðskiptaðilar virði öryggi og réttindi starfsfólks. 

Umfang 

Verklagsreglurnar skulu ná yfir alla starfsemi hjá FA. 

Verklagsreglur 

FA áformar að framfylgja ofangreindri stefnu á eftirfarandi hátt: 

FA. leggur áherslu á að upplýsa starfsmenn og skapa jákvæð viðhorf meðal þeirra gagnvart stefnu og 

markmiðum fyrirtækisins í öryggis- og umhverfismálum. 

FA. fylgir þeim lögum og reglugerðum er lúta að öryggismálum hér á landi. Fyrirtækið hefur það markmið 

að uppfylla öryggisreglugerðir og réttindi starfsfólks. 

Haldið skal utan um tilkynningar um vinnuslys í þessari gæðahandbók. Ef til þess kemur að skipaður sé 

öryggistrúnaðarmaður þá skal haldið utan um tilkynningar þess efnis í þessari gæðahandbók. 

Tilkynning um vinnuslys 

Á vefslóðinni hér að neðan má sækja eyðublað til að tilkynna um vinnuslys. 

http://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_um_vinnuslys.pdf 

 

Þjálfun starfsmanna 

Framkvæmdastjóri fyrirtækisins skal sjá til þess að starfsmenn hafi þjálfun sem uppfyllir opinberar kröfur 

ásamt gæðakröfum fyrirtækisins. Allir starfsmenn FA eiga að hafa fengið þjálfun í öllum þeim 

tækjabúnaði sem þeir þurfa að nota og öllum þeim aðgerðum sem þeir þurfa að framkvæma. 

Starfsmenn eru hvattir til að fara fram á frekari þjálfun í gegnum námskeið, ráðstefnur og þess háttar. 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að þjálfunarkröfur starfsmanna séu uppfylltar og metur þörf 

starfsmanna á aukinni þjálfun. 

 

 

 

 

http://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_um_vinnuslys.pdf
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ÞJÁLFUN STARFSMANNA 
Skjalanúmer  

Útgáfunr.  

3 
Dags. 30. 01. 2019 

Endurskoðað 16.01.20  
Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af  

KL 

Stofnun 

MAST 
       

MARKMIÐ: Tryggja skal að starfsmenn fái þjálfun sem hefur það að markmiði að hindra og 

bregðast rétt við slysasleppingum, mengun á umhverfi og slæmri heilsu fiska. 

Að nýliðum sé ljóst hvernig þeir eigi að sinna störfum sínum samkvæmt 

verklagsreglum í gæðahandbók og fái viðunandi verkþjálfun frá leiðbeinanda. 

Að starfmenn þekki vel til verklagsreglna og fari eftir þeim við störfin. 

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri  

ÞEKKING OG KUNNÁTTA: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

NÝLIÐAR 

 
 

 

STARFSMANNAFUNDUR 

/  FRÆÐSLA 
 

Öllum starfsmönnum er úthlutuð áætlun um hverju skal ljúka og hvenær í samstarfi 

við stöðvarstjóra. Til að framfylgja lögum og reglugerðum þurfa starfsmenn að ljúka 

öllum krítískum þáttum þjálfunaráætlunar sinnar 1 mánuði eftir að þeir hefja störf. 

Krítískir þættir: 

a. Innan árs eftir að starfsmaður hefur starf í laxeldisstöð skal hann hafa kynnt 

sér: 
i.Tjón sem getur átt sér stað á náttúrulegum laxastofnum við slysasleppingu  

ii.Helstu ástæður fyrir slysasleppingum og hvernig best er að koma í veg fyrir þær 
iii.Hvaða reglur gilda um veiðar á eldisfiski, sem sleppur úr kví, og hvernig 

framkvæma skal veiðar á þeim 
b. Tryggja skal að starfsfólk hafi fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og 

eiginleikum þeirra efna sem það vinnur með og skulu upplýsingar þar að lútandi 

ávallt vera tiltækar 
c. Öllum starfsmönnum skal kynnt gæðakerfi/gæðahandbók eldisstöðvar og þær 

verklagsreglur og varúðarráðstafanir sem notast er við. 

Dýralæknar eru hvattir til að eyða tíma í að upplýsa starfsmenn um heilsu fiska á 

meðan á reglubundnum heimsóknum stendur. Það er gert til að halda þekkingu 

starfsmanna við og bæta hana. 

Nýliðar eru kynntir fyrir næsta yfirmanni þeirra eru og framleiðsluferli lýst. Nýliðar 
skulu fá fræðslu um efni gæðahandbókar og hvernig gæðastjórnunarkerfið nýtist við 

starfinu.. Nýliðar skulu fá viðunandi fræðslu um öryggis- og umgengisreglur 

fyrirtækisins leiðbeinanda. Eftir starfsmaður hefur hafið störf skal honum kynntar 

þær verklagsreglur sem eiga við hverju sinni og fá ítarlega verkþjálfun samhliða frá 

leiðbeinanda, og honum gerð grein fyrir hvaða verkþáttum hann verði ábyrgur.  

A.m.k. árlega skal  halda fund með öllum starfsmönnum um efni gæðahandbókar, 

breytingar á henni og nýjar áherslur skulu kynntar vel. Verklagsreglur yfir farnar og 
athugað hvort þær séu í samræmi við aðferðir sem notaðar eru og viðmið séu rétt. 

Athugað hvort breytingar hafa verið gerðar á reglugerð um fiskeldi og farið yfir 

helstu þætti í henni sem snúa beint að starfsmönnum. 

SKRÁNING: Þjálfunarskrá er gerð fyrir hvern og einn starfsmann út frá eyðublaðinu 

„Þjálfunarskrá“. 
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Kröfur Eftirlitsaðila 
 

Kröfur eftirlitsaðila eru margar en hér er reynt að setja fram þær kröfur sem ber að fullnægja innan 

ákveðins tímaramma við venjubundinn rekstur á sjókvíaeldi á Íslandi. Tímaskalinn í eftirfarandi mynd er 

á hversu margra daga/mánaðar/árs fresti þarf að uppfylla þessar kröfur. Neðansjávareftirlitið þarf t.d. að 

vera framkvæmt eigi sjaldnar en á 90 daga fresti. 

ALMENN UMHIRÐA 

Í fiskeldisstöðvum skal hafa eftirlit með eldisfiski daglega svo framarlega sem það er hægt vegna veðurs. 

(sbr. 42. gr kafli 8 í reglugerð um Fiskeldi) Ábyrgð: Stöðvarstjóri. 

UPPLÝSINGAR UM LÍFMASSA 

Eftir fyrirspurn MAST skal senda upplýsingar um heildarlífmassa í fiskeldisstöð () Ábyrgð: Eldisstjóri. 

NEÐANSJÁVAREFTIRLIT 

Netpoka skal stefnt að skoða með um 90 daga millibili með köfun eða með neðansjávarmyndavél. Einnig 

þarf að framkvæma eftirlit við ákveðnar aðstæður, sjá kafla um neðansjávareftirlit. (. Ábyrgð: 

Stöðvarstjóri.) 

EFTIRLIT MAST 

MAST hefur umsjón með eftirliti fiskeldis. 

ÞJÁLFUN STARFSMANNA 

Innan árs eftir að starfsmaður hefur starf í laxeldisstöð þarf hann að hafa kynnt sér ákveðna þætti er varða 

slysasleppingar o.fl., sjá kafla um þjálfun starfsmanna. (sbr. viðauka  3 Þjálfun starfsmanna í reglugerð 

um Fiskeldi) 
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SANNPRÓFA INNRA EFTIRLIT  

Sannprófa skal innra eftirlit eldisstöðvar að lágmarki einu sinni á ári, alltaf eftir slysasleppingu eða önnur 

alvarleg óhöpp (sbr. Viðauka 3 í reglugerð um Fiskeldi). Ábyrgð:Eldisstjóri. 

SKÝRSLA TIL MAST 

Rekstrarleyfishafi skal gefa MAST árlega skýrslu um starfsemi sína (sbr. 47. gr. Kafla 9 í reglugerð um 

Fiskeldi) 

EFTIRLIT UST 

Tekið er kerfisbundið mat á umhverfisáhættu sem ræður tíðni eftirlits. tekið út frá áhættumati fyrir 

fiskeldi-kvíar  

GRÆNT BÓKHALD & ÚSTREYMISBÓKHALD UST 

Rekstraraðili skal færa grænt bókhald í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 851/2002 og 

útstreymisbókhald í samræmi við reglugerð nr. 990/2008. Í reglugerðum þessum kemur fram að 
bókhöldin skulu afhent UST fyrir 1. maí ár hvert (sbr. 3.3 í starfsleyfi). Heimilt er að skila skýrslunum 

sameiginlega auk ársyfirlits, sundurliða þó upplýsingar fyrir hvern fjörð(stöð) 

Undir flipanum „Leiðbeiningar“ á vefslóðinni http://ust.is/einstaklingar/mengandi-starfsemi/graent-
bokhald/ er að finna eyðublað fyrir grænt bókhald í formi excel skjals. Þar koma fyrir allir þeir þættir 

sem þarf að gera grein fyrir. Nóg er að fylla út þetta skjal og senda til útgefanda starfsleyfis. 

ÁRSSKÝRSLA UST 

Rekstraraðili skal taka saman ársyfirlit og senda til eftirlitsaðila fyrir 1. maí ár hvert um niðurstöður 

mælinga og skráninga. (sbr.  3.2 í starfsleyfi) 

UMHVERFISVÖKTUN 

Fiskeldi Austfjarða hf. hefur sent UST vöktunaráætlun sem stofnunin hefur samþykkt (sjá kafla um 

vöktunaráætlun) 

EFTIRLIT MAST 

Í fylgiskjali reglugerðar nr. 1254/2008 kemur fram í B-hluta III. viðauka tíðni áhættumiðaðs 

dýraheilbrigðiseftirlit. Á slóðinni: 

http://www.mast.is/library/Listar/ListiFiskeldisfyrirtaekiIslandi1301GJ2.pdf er hægt að sjá opinbera 

skrá eldisfyrirtækja þar sem fram kemur áhættustig og tíðni eftirlits. 

OFANSJÁVAREFTIRLIT 

Samhliða fóðrun og annarri eldisvinnu er fylgst með ytra ástandi eldiskvíja og neta. Á meðan eldistíma 
stendur fer fram þvottur og eftirlit á eldisnótum (seiða- og matfiskanætur) af ytri aðilla og að loknu eldi 

eru nætur sendar í hreinsun og úttekt á  hjá sérhæfðu þvotta og/eða netaverkstæði. () Rekstrarleyfishafi 

skal geta framvísað skjölum fyrir viðgerðir á netpoka þar sem fram koma niðurstöður styrkleikaprófana 

og lýsing á viðhaldi og viðgerðum (sbr. Ákvæði til bráðabyrgða nr 7) 

ENDURSKOÐUN STARFSLEYFIS 

Endurskoða skal starfsleyfið á fjögurra ára fresti. (sbr. 20. gr. reglugerðar nr. 785/1999) 

EFTIRLITSMÆLINGAR UST 

Tafla A í reglugerð um mengunarvarnareftirlit nr. 786/1999 gefur upp tíðni eftirlitsmælinga. 

http://ust.is/einstaklingar/mengandi-starfsemi/graent-bokhald/
http://ust.is/einstaklingar/mengandi-starfsemi/graent-bokhald/
http://www.mast.is/library/Listar/ListiFiskeldisfyrirtaekiIslandi1301GJ2.pdf
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Innra eftirlit 
 

Áætlun um reglubundið eftirlit hefur þann megintilgang að varna því að fiskur sleppi úr eldiskvíum, að 

lágmarka skaðleg áhrif á umhverfi og að tryggja heilbrigði eldisfisks. 

 

Eldisstjóri og Stöðvarstjóri er ábyrgur fyrir því að öllum eftirlitsþáttum sé framfylgt eins og þeir eru 

skilgreindir hér og að réttum úrbótum sé beytt þegar viðmið bresta. Ef annar aðili er ábyrgur er það 

sérstaklega tekið fram í verkreglu viðkomandi eftirlits. Öll frávik og úrbætur skulu skráðar í undir Frávik 

og Úrbætur. Ef eyðublað er tiltækt fyrir viðkomandi eftirlit skal það einnig skráð þar. 

 

 

Vöktunarþáttur Tíðni Framkvæmdaraðili Stofnun 1) 

MÓTTÖKUEFTIRLIT 

NETPOKA 
Breytilegt Starfsmenn MAST 

YFIRBORÐSEFTIRLIT Daglega Starfsmenn/JMI MAST 

NEÐANSJÁVAR EFTIRLIT Mánaðarlega Kafari/myndavélar/JMI MAST 

LAXALÚS Mánaðarlega/eftir 
árstíð. 

Dýralæknir/starfsmenn MAST 

ÞÖRUNGABLÓMI Daglega Fóðrari skráir í 
FT/havbruksloggen 

MAST/UST 

HITASTIG SJÁVAR OG 

SÚREFNI 
Daglega Fóðrari skráð i FT og 

HAVBRUKSLOGGEN. 
MAt/UST 

VÖKTUN Á SJÓ OG 

BOTNSETI 
Breytilegt að 

lágmarki skv 
starfsleyfi.  Skila 
fyrir 1 mai til 
UST. 

NA/RORUM UST 

1. Viðkomandi stofnun fylgir eftir að kröfur um eftirlit í lögum og reglugerðum sé uppfyllt. 
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móttökueftirlit fóðurs 
skjalanúmer 
 

útgáfunr. 

3 

dags. nov 2018 

endurskoðunar  

sept 2019 

farið yfir af 

ÓRS 

samþykkt af  

KL 

stofnun 

UST 

       

MARKMIÐ: Tryggja að allar kröfur við móttökueftirlit á fóðri séu uppfylltar.  

TÍÐNI: 
 
ÁBYRGÐ:  

Við móttöku á fóðri. 

 

Stöðvastjóri   

  
FRAMKVÆMDARAÐILI: Stöðvarstjóri eða aðrir starfsmenn 

EFTIRLIT Tekið er sýni úr fóðursendingu til að kanna gæði fóðurköggla á þriggja mánaða 

fresti,  Fóður 3-5 mm er sigtað í gegnum sigti með 1mm möskvastærð en >5 mm 

fóður er sigtað með 2,36 mm möskvastærð. 

VIÐMIÐ Vigtað er hlutfall fóðurs sem fer í gegnum sigtið og athugasemd skráð og fóður 

endursent ef sigtað duft reynist meira en 1% af sýninu 

ÚRBÆTUR: Krafist er úrbóta frá fóðurframleiðanda án tafar.  

SKRÁNING: Allar skráningar um fóður eru skráðar í FT og EQS eftir því sem við á.  Frávik eru 

skráð samkv. verklagsreglunni Frávik og Úrbætur í Havbruksloggen. 
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Móttökueftirlit netpoka 
Skjalanúmer 
 

Útgáfunr. 

3 

Dags. 10.11.18 

Endurskoðunar:16.09.19 

Farið yfir af  

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

UST  
16.01.20 

   

  

MARKMIÐ: Tryggja að allar kröfur við móttökueftirlit á netpoka séu uppfylltar.  

TÍÐNI: 
 
ÁBYRGÐ: 
 

Við móttöku á netpoka, nýjum eða úr viðgerð. 

 

Stöðvastjóri ber ábyrgð að tekið sé eftirlit þegar netapokar koma. 

FRAMKVÆMDARAÐILI: Stöðvarstjóri eða aðrir starfsmenn 

EFTIRLIT Við móttöku á netpoka skal farið yfir hvort netpokinn sé í samræmi við pöntun og 

merkingar og vottorð skoðað. Við sjósetningu á netpoka, sem kemur úr viðgerð, er 

gerð úttekt á þvotti, böðun með gróðurhamlandi efnum og athugað hvort göt eða slit 

finnist á pokanum.  Köfunareftirlit á poka er framkvæmt eftir ísetningu hans. 

VIÐMIÐ • Netpoki skal uppfylla kröfur í viðauka 2 í reglugerð um fiskeldi. 
• Hver netpoki skal merktur með birgðanúmeri sem fest er með varanlegu merki innan 

eins metra fyrir ofan sjólínutóg á hringlaga netpoka eða á einu horni hans. Netpoki 

skal einnig merktur framleiðanda og framleiðsluári.  
• Við flutning skal pakka netpoka í umbúðir til að tryggt sé að hann skemmist ekki við 

flutning. 
• Með netpoka skal fylgja vottorð frá framleiðanda þar sem fram kemur:  

1. nafn framleiðanda, birgðanúmer netpoka og framleiðsluár, 
2. stærð netpoka og styrkleikaflokkur, 
3. efnisgerð, styrkleiki nets, leysisgarns og tógs sem notað er til að styrkja 

netpokann, 
staðfesting á að netpokinn sé unninn samkvæmt pöntun, að hann hafi 

verið framleiddur eftir viðurkenndum staðli og að haft hafi verið eftirlit 

með framleiðslunni, 
4. tilvísun í notkunar- og viðhaldshandbók, 
5. undirskrift forsvarsmanns eldisstöðvar. 

• Ef netpoki er að koma úr viðgerð frá netaverkstæði skulu fylgja með niðurstöður 

eftirlitsins samkvæmt kröfum í viðauka 3, II. hluta í reglugerð um fiskeldi. 

ÚRBÆTUR: Ef fram kemur í eftirliti að einhverju sé ábótavant skal netpoki endursendur eða gert við 

hann og það tilkynnt framleiðanda eða netaverkstæði. 

SKRÁNING: • Allar skráningar eru nú í HAVBRUKSLOGGEN.  Við móttöku á nýjum netpoka skal 

komið á ferilskráningu þar sem niðurstöður móttökueftirlits og aðrar upplýsingar um 

netpokann eru skráðar. Niðurstöður eftirlits með netpoka, sem er að koma úr viðgerð, 

eru skráðar í Ferilskrá viðkomandi netpoka. 
• Frávik eru skráð samkv. verklagsreglunni Frávik og Úrbætur. 
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Yfirborðseftirlit 
Skjalanúmer 

 

Útgáfunr.  

3 

Dags 19 sept 2018 

Endurskoðunar: 16.01.20 

Farið yfir af  

ÓRS 

Samþykkt af: 

KL 
Stofnun 

MAST 
. 

    
  

MARKMIÐ: Vakta skal yfirborð sjókvíar til að tryggja að allar festingar séu tryggar og að engin göt 

séu á netpoka. Einnig skal athuga hvort að afföll fiska séu innan settra marka og hvort 

að skarfur eða selur sé sjáanlegur. 

TÍÐNI: 

 

ÁBYRGÐ: 

 
 

Festingar:  Vikulega 

Annað: Daglega 

• Stöðvastjóri ber ábyrgð að eftirlit sé tekið 

FRAMKVÆMDARAÐILI: Stöðvarstjóri eða aðrir starfsmenn 

EFTIRLIT • Athuga skal yfirborðfestingar á netpokum og eldiskví. Athuga festingar á öðrum 

búnaði, s.s. fuglaneti, fóðurslöngum, myndavélum og rafmagnkössum 
• Fylgst er með veðurálagi og skipaumferð við og í nágrenni kvíaþyrpingar með 

upptökuvélum frá landi eða yfirborðsmyndavél í kvíaþyrpingu.   
• Telja fjölda dauðra fiska/sveimara á yfirborði.  
• Athuga hvort að skarfur eða selur viðhefst á svæðinu.  

• Skráningar á umhverfisþáttum, sjóndýpi(þörungar), hitastig, selta og súrefni er skráð í 

FT. 

VIÐMIÐ i.Að allar festingar séu vel tryggar.  
ii.Engin göt á netpoka við yfirborð. 

iii.Fuglanet í lagi 
iv.Ef skarfur sést með viðveru lengur en 3 daga á kvíarsvæði skal bregðast við. 
v. Ef útselur sést við kvíarsvæði skal bregðast strax við. 

Ef landselur sést í tvo daga samfleitt skal bregðast við. 
vi.Ef óvenjulegur dauði fer yfir 200 fiskar á dag í hverri kví. 

 
ÚRBÆTUR: i.Tryggja festingu eins fljótt og auðið er. 

ii.Ef gat er á neti skal virkja verklagsreglu „Viðbrögð við slysasleppingum“. 
iii.Laga fuglanet eins fljótt og hægt er. 
iv.Ef einn skarfur hefur viðveru á kvíarsvæði í meira en 3 daga skal grípa til aðgerða um 

að fæla eða fjarlægja hann í burtu. Sjá verklagsregluna „Afræningjar“. 
v. Ef útselur sést við eldiskvíar skal bregðast við strax og fjarlægja dýrið.  

Ef landselur sést skal hafa sérstakar gætur á hegðun dýrsins, ef landselur sést í tvo 

daga samfellt skal grípa til aðgerða. 
vi.Dauði umfram 10 fiska á dag  kallar á sérstaka skoðun á aðstæðum. Leitað orsaka, 

hegðun fisksins, fóðurtaka og umhverfisskilyrði skoðuð. Ef fleiri en 50 fiskar þá er 

fiskur tekinn til greiningar. 

SKRÁNING: • Upplýsingar skráðar í gæðakerfið hjá okkur undir Daily checklist í EQS sem eru bæði 

auðveldlega hægt að fara í símum starfsmanna og öllum tölvum  
•  
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Neðansjávar eftirlit 
Skjalanúmer 
 

Útgáfunr.  

3 

Dags nov  2018 

Endurskoðunar:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun MAST 
    

_   

MARKMIÐ: 

 

ÁBYRGÐ:        
 

Tryggja að búnaður sé í lagi til að koma í veg fyrir slysasleppingar. Einnig skal  athuga 

hvort að atferli fisks sé eðlilegt og að afföll fiska séu innan settra marka. 

Eldisstjóri og stöðvastjórar bera ábyrgð að það sé gerð neðansjávar eftirlit  

TÍÐNI: Samkvæmt reglugerð skal skoða netpoka með um 90 daga millibili með köfun eða með 

neðansjávar myndavél. 

• Köfunareftirlit 
o Netpoki: um 90 daga millibili 

o Rammafestingar: Þriðja hvern mánuð 

• Myndavélaeftirlit 
o Netpoki: um 90 daga millibili 

o Dauður fiskur: Daglega 

o Atferli fisks: Daglega 

o Botnfestur: Árlega 

• Köfunar eða myndavélaeftirlit 
o Áður en nýr hópur af fiski er settur í eldiseininguna. 

o Eftir meðhöndlun eða uppákomu sem eykur líkur á óhappi, s.s. eftir slæmt veður, 

nótarskipti, flutning á fiski, eftir áhlaup afræningja, skemmdarverk á netpoka eða 

öðrum búnaði og eftir drátt á kví, 

o Eftir slátrun, flokkun og aðra vinnu þar sem talið er að líkur séu á að netpoki hafi 

orðið fyrir skemmdum. 

FRAMKVÆMDARAÐILI: Kafarar sjá um köfun. Stöðvarstjóri eða aðrir starfsmenn sjá almennt um neðansjávar 

eftirlit með myndavélum og fylgjast með ástandi á botnfestum. 

EFTIRLIT • Köfunareftirlit 
o Einn kafari framkvæmir eftirlit og tveir kafarar á yfirborði. Kafarar skulu útbúnir 

með einni myndvél og göt og önnur frávik skráð og myndað. Eftir hverja köfun er 

útfyllt köfunarskýrsla.  

• Neðansjávar myndavélaeftirlit  
o Ástand netpoka er skoðað þar sem leitast skal við að skoða eins stórt svæði nótar og 

myndavél gefur færi á. Fylgst er með fóðurupptöku, atferli fisks og fjölda dauðra 

fiska á botni. 

o Færanleg upptökuvél, af báti, er notuð við til að skoða ástand á botnfestum. 

Botnfestur, akkeri og keðjur, eru skoðaðar einu sinni á ári. 

o Athuga með hliðsjón af tækjum 

VIÐMIÐ i.Engin göt eða slit á netpoka. Festingar úr netpoka í floteiningu í lagi. Engar flækjur 

eða núningur festinga eða búnaðar við netpoka.  
ii.Atferli fisks sé eðlilegt.  

iii.Viðmið fyrir ástand á botnfestum er að tæring sé óveruleg í öllum lásum og kósum. 

Samskeyti á tógi og keðjum séu í lagi. 

ÚRBÆTUR: i.Gert skal við án tafar. Ef gat á netpoka er það stórt að talin sé hætta á að fiskur hafi 

komist út um það skal það tilkynnt Fiskistofu og síðan fylgt viðbragðsáætlun 

eldisstöðvar vegna slysasleppinga. 
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ii.Óútskýrður dauði umfram 200 fiska á dag kallar á sérstaka skoðun á aðstæðum. 

Leitað orsaka, hegðun fisksins, fóðurtaka og umhverfisskilyrði skoðuð. Ef ekki 

finnast eðlilegar skýringar á dauðanum skal taka fisk til greiningar. 
iii.Gert skal við án tafar. 

SKRÁNING: • Eftir köfunareftirlit skal fylla út eyðublaðið Köfunarskýrsla i forritinu 

Havbruksloggen  sem er nú um borð í öllum vinnubátum og í símum starfsmanna. 
• Eftir neðansjávar myndavélaeftirlit skal fylla út eyðublaðið Daglegt eftirlit í 

HAVBRUKSLOGGEN  þar sem við á. 
• Frávik eru skráð samkv. verklagsreglunni Frávik og Úrbætu í Havbruksloggen eða 

EQS þar sem við á   

 

  

 
 
 
 

Laxalús 
Skjalanúmer  

Útgáfunr.  

3 

Dags. Nov 2018 

Endurskoðað:16.01.20  
Farið yfir af 

ÓRS 
Samþykkt af  

KL 
Stofnun 

Mast        

MARKMIÐ: Komið sé í veg fyrir að laxalús nái sér á strik á eldissvæðum fyrirtækis. Jafnframt er 

mikilvægt að greina lúsaflóru á hverjum tíma, laxalús og fiskilús. 

TÍÐNI: Breytileg 

ÁBYRGÐ: Eldisstjóri ber ábyrgð á að eftirlit sé virkt.   

FRAMKVÆMDARAÐILI: Stöðvarstjóri eða aðrir starfsmenn 

EFTIRLIT: • Sjá lýsingu í norskri verklagsreglu um talningu á laxalús á slóðinni: 

http://lusedata.no/wp-content/uploads/2012/06/20130705-Veileder-telling-av-

lakselus.pdf 

• Sýni skulu send til Dýralækni Fisksjúkdóma, Tilraunastöðvar Háskólans að 

Keldum, 112 Reykjavík.  

• Lúsatalning fer fram mánaðarlega samkvæmt leiðbeiningum MAST um 

lúsatalningu og vöktun lúsasmits í sjókvíum, samb. Reglugerð 

220/2013.  Niðurstöður mælinga er aðgengilegar þeim er það óska. Gefa skal út 

árlega samantekt fyrir eldissvæðið í heild og fyrir hverja eldisstöð. 
 

VIÐMIÐ: Í samræmi við viðmið MAST 

ÚRBÆTUR: Aflúsun er framkvæmd undir leiðsögn dýralæknis fisksjúkdóma og í samráði við 

aðra eldisaðila á svæðinu. Hægt er að nálgast leiðbeiningar um aflúsun á 

http://www.lusedata.no 

SKRÁNING: • Fylla skal út eyðublaðið Laxalús FT 
•  

http://lusedata.no/wp-content/uploads/2012/06/20130705-Veileder-telling-av-lakselus.pdf
http://lusedata.no/wp-content/uploads/2012/06/20130705-Veileder-telling-av-lakselus.pdf
http://www.lusedata.no/
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Þörungablómi 

Skjalanúmer  

Útgáfunr.  

3 

Dags nov 2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 
Samþykkt af 

KL 

Stofnun  

Mast /Hafró      
  

MARKMIÐ: Tryggja að heilsu fiska stafar ekki hætta af svifþörungum. 

TÍÐNI: 
 
 
ÁBYRGÐ: 
  

Vor, sumar og haust:  Daglega 

Aðrir árstímar:  Vikulega 

 

Eldisstjóri ber ábyrgð að  eftirlit sé virkt 

FRAMKVÆMDARAÐILI: Eldisstjóri og aðrir starfsmenn 

EFTIRLIT: • Sjóndýpi er mælt með neðansjávarmyndavél eða hvítri, hringlaga skífu (30 cm í 

þvermál) sem er látin síga niður þar til hún er ekki lengur sjáanleg. Mæling er 

tekin á meðan bjart er þar sem birta getur haft veruleg áhrif á niðurstöðuna.  
• Atferli fiska og fóðurupptaka er könnuð með neðansjávarmyndavél. 

VIÐMIÐ: • Að sjóndýpi sé meira en 3 metrar. 
• Engin blæðing eru í tálknum eða óeðlilega mikið slím og ekki uppsöfnun á saur. 
• Breytingar á lit sjávar, hann getur orðið rauður, brúnn, rauðbrúnn, hvítleitur, 

gulleitur eða grænn, það fer eftir tegundum hver liturinn er eða aurburði.  
• Eftirfarandi atferlisþættir séu ekki til staðar: 

o Minni fóðurtaka (allar tegundir af skaðlegu svifi) 

o Fiskurinn leitar upp í yfirborðið og gapir eftir lofti (svif sest á tálkn og 

dregur úr súrefnisupptöku þeirra) 

o Fiskurinn er sljór eða sjúkur (allar tegundir af skaðlegu svifi) 

ÚRBÆTUR: • Stöðva fóðrun þar til tryggt er að þörungar eigi ekki sök.  
• Ekki hreyfa við fiski.  
• Sjósýni send til greiningar til Hafrannsóknarstofnunar. 
• Samband haft við dýralækni fisksjúkdóma og frekari aðgerðir gerðar í samstarfi 

við hann 
• Framkvæma viðbragðsáætlun vegna þörungablóma. 

• Árangursríkt getur verið að dæla djúpsjó við kvíar upp á yfirborðið og fá þannig 

„ferskan” sjó upp í efstu metrana þar sem fiskurinn heldur sig. 
• Mikilvægt er að setja af stað viðbraðgsáætlanir um „sjúkdóma og massadauða“ 

og „neyðarslátrun“ ef aðstæður kalla eftir því. 

SKRÁNING: • Upplýsingar skráðar á eyðublaðið Daglegt eftirlit/ FISH 

TALK/HAVBRUKSLOGGEN eftir því sem við á. 
• Frávik eru skráð samkv. verklagsreglunni Frávik og Úrbætur ef það er ekki 

hægt að framkvæma úrbætur strax. 

 

 

•  
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Hitastig sjávar, selta og súrefni Skjalanúmer   

Útgáfunr. 

3 

Dags jan 2019 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af  

KL 

Stofnun 

. 

   

MAST/UST   

MARKMIÐ: 
 
ÁBYRGÐ: 

Tryggja að lífsskilyrði séu góð fyrir eldisfisk. 

 

Eldisstjóri ber ábyrgð að eftirlit sé virkt 

TÍÐNI: Daglega á sama stað inní kví (skráð heiti sýnatökustaðar), í Fish Talk. 

Stöðugt eftirlit á meðan fóðrun stendur. 

FRAMKVÆMDARAÐILI: Fóðrarar sem eru ábyrgir fyrir öllum skráningum í FT eða aðrir starfsmenn 

EFTIRLIT: Súrefnisstyrkur er mældur á 5 m dýpi með Oxyguard mæli/myndavélum.  

VIÐMIÐ: • Að súrefni sé meira en 70%. 
• Að hitastig sé hærra en 1,5°C á 5m dýpi. 

ÚRBÆTUR: Ef súrefni fer niður fyrir 70% á að hætta að fóðra. Hættumörk eru við 50%. Leita skal 

skýringa og brugðist við samkv. því. Ef hitastig fer niður fyrir 1,5 °C á 5m dýpi að 

hætta að fóðra. 

SKRÁNING: • Upplýsingar skráðar í eldisbókhaldið (FishTalk).  Einnig er búið að setja upp 

umhverfisstöð með sískráningu á umhverfisþáttum hiti straumur selta. 
• Frávik eru skráð samkv. verklagsreglunni Frávik og Úrbætur ef það er ekki hægt að 

framkvæma úrbætur strax. 
  

Vöktun á sjó og botnseti 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

3 

Dags. nov 2018 

Endurskoðað 16.01.20  

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af RORUM. Stofnun 

UST      

  

MARKMIÐ: 
 
 
ÁBYRGÐ:  

Tryggja að uppsöfnun á úrgangi undir kvíum hafi ekki skaðleg áhrif á eldisfisk og 

umhverfi. 

 

Eldisstjóri ber ábyrgð að eftirlit sé virkt 

TÍÐNI: 
 

Sjá skjalið Vöktunaráætlun 

FRAMKVÆMDARAÐILI: Sýnataka er framkvæmd af Náttúrustofu Austurlands og RORUM.. 

EFTIRLIT: 
 

Sjá skjalið Vöktunaráætlun 

VIÐMIÐ: Notast verður við alþjóðleg viðmið. Staðall sem er viðmið   er ISO 12878:2012. 

ÚRBÆTUR: Ef viðmið standast ekki skal tilkynna Umhverfisstofnun og er ákvörðun um úrbætur 

tekin í samstarfi við hana.  

SKRÁNING: • Skýrsla með niðurstöðum er fengin frá NAT/RORUM  og send til UST.  
• Frávik eru skráð samkv. verklagsreglunni Frávik og Úrbætur. 
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Sannprófun 
Til að tryggja að innra eftirlit virki sem skildi fer fram endurskoðun á því minnst einu sinni á ári, 

svokallaðar sannprófanir. Eftirfarandi er gátlisti fyrir framkvæmd sannprófana. 

1. Tímasetning: 
1. Sannprófun er framkvæmd í apríl ár hvert, alltaf eftir slysasleppingu og þegar 

breytingar eiga sér stað á rekstri eldisstöðvarinnar. Framkvæmdar eru óvæntar 

sannprófanir á einstökum verkþáttum amk. einu sinni á ári til að skoða skilvirkni 

eftirlitsins. Niðurstöður slíkra stikkprufana skal skrá og mynda grundvöll fyrir umræðu 
á frekari þróun kerfisins. 

2. Framkvæmdaraðilar: 
1. Í sannprófunarráði er framkvæmdarstjóri formaður og með honum eru eldisstjóri og 

verkefnastjóri. Ráðið skipar þann aðila sem fer með sannprófanir. Sá sem fer með 
sannprófanir skal vera óháður þeim þáttum sem verið er að sannprófa. 

3. Framkvæmd: 
1. Hvort fyrirbyggjandi ráðstöfunum hafi verið framfylgt varðandi: 

1. Viðhald á eldisstöðinni 
▪ Hefur viðhald verið framkvæmt samkv. notendahandbókum 

framleiðenda. 
2. Þjálfun: 

▪ Er þörf á meiri og betri þjálfun? 
▪ Eru þjálfunaráætlanir nógu góðar? 

3. Verklagsreglur/viðbragðsáætlanir: 

▪ Nógu góðar, í samræmi við lög og reglugerðir, er þörf á úrbótum? 
▪ Er þeim fylgt eftir? 
▪ Má fækka þeim eða er þörf á fleirum? 

4. Eftirlit 
▪ Hvort eftirlit og úrbætur hafi verið í samræmi við innra eftirlit 

eldisstöðvar? 
▪ Er ástæða til að breyta þeim viðmiðunum sem notaðar eru? 
▪ Hvort úrbótum hafi verið framfylgt innan setts tímaramma? 
▪ Hvort fullnægjandi úrbætur hafi verið gerðar þegar farið var yfir 

athugasemdir opinberra og annara eftirlitsaðila. 
5. Áhættugreining 

▪ Farið yfir áhættugreiningu og þörf á úrbótum. 
6. Skráningar 

▪ Er eitthvað sem þarf að breyta í skjalastjórnun? 
b. Í árlegri sannprófun skal framkvæmd ítarleg úttekt á öllum búnaði eldisstöðvarinnar. 

Við eftirlit með köfun eða neðansjávarmyndatöku skal m.a. athuga: 

0. hvort festingar séu í lagi, 

1. hvort floteining sé heil, 
2. sannprófun viðhaldsáætlunar eldisstöðvar. 

4. Úrbætur 
a. Ef frávik koma upp við sannprófanir þarf Stöðvarstjóri að útbúa aðgerðaráætlun fyrir úrbætur. 

Alvarleg frávik þarf að laga strax en almennt er miðað við þriggja vikna frest til að framkvæma 
úrbætur en hægt er að lengja þann tíma ef þurfa þykir. 

b. Stöðvastjóri útbýr úrbótaáætlun sem sannprófunarráð samþykkir og sér til að framfylgt sé innan 

setts tímaramma. 

5. Skráning 
a. Skráningar sannprófana, niðurstöður og eftirfylgni úrbóta skal haldið við og vera aðgengilegt. 
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b. Niðurstöður sannprófunarinnar skulu skráðar og undirritaðar af stöðvarstjóra og tímasett 
úrbótaáætlun gerð fyrir þau atriði sem var ábótavant. 

c. Öll skjöl sem tilheyra sannprófunum skulu undirrituð af úttektaraðila og sannprófunarráði. 

Vöktunaráætlun 
 

INNGANGUR 

Vöktunaráætlun þessi er unnin af Náttúrustofu Austfjárða (NAT) og RORUM  í samráði við   

Fiskeldi Austfjarða. Við gerð áætlunarinnar var haft til hliðsjónar starfsleyfi FA, auk almennar 

leiðbeiningar Umhverfisstofnunar varðandi vöktun og reynslu Náttúrustofunnar við rannsóknir á 

botndýrum við fiskeldiskvíar. NAT/RORUM framkvæmir botnmælingar árlega.  Sýnataka er að minnsta 

kosti O-prufa þá er tekin botn fauna og TOC, skv ISO 12878:2012( Faunal index score, Number of 

macrofaunal taxa). Aðferðarfræði er í samræmi við ISO 12878:2012 og Aquagap staðal.  Síðan er tekin er 

tekin botnprufa eftir eldislotu og eftir hvíld.  Þá er mælt TOC skv. ISO 12878:2012 

STAÐSETNING 

FA er með eldissvæði í Berufirði og Fáskrúðsfirði.  Verið er að vinna að uppbyggingu fleiri eldissvæða. 

STAÐA RANNSÓKNA 

Nokkrar athuganir á botndýralífi hafa verið gerðar í Berufirði og Fáskrúðsfirði, Þorleifur Eiríksson og 
Böðvar Þórisson 2012). Innan fiskeldissvæðisins hafa verið gerðar athuganir frá 2001, Náttúrustofa 

Austfjarða og Vestfjarða auk þess er nú stórt verkefni í gangi með Þorleifi Ágústsyni og Þorleifi 

Eiríkssyni, NORCE, RORUM ofl. botnprufur í sambandi við eftirlit og rannsóknir verið gerðar hvert ár 

skv. þessu.  Prufutökur hafa verið mjög tíðar síðan 2016 vegna rannsókna RORUM og NORCE. 

Staðsetning sýnatökustöðva 

Reynsla Náttúrustofu Vestfjarða á botnsýnatökum við fiskeldiskvíar er að áhrif frá eldi á botndýr 
afmarkast að mestu innan 100 m og er mest innan 30 m frá kví. Miðað við dýpið (u.þ.b. 50 m í 

Berufirði) á eldissvæðinu þá má vænta að áhrifin séu vel innan 100 m frá kví. Aðeins hafa verið teknar 

=-prufur í Fáskrúðsfirði þar sem enn til dags nóvember 2018 hefur ekki verið eldi þar. 

Fyrir hverja kví (kvíaþyrpingu) eru settar út þrjár sýnatökustöðvar: ein við kví, ein 30 m frá kví í megin 

straumstefnu og ein 100 m frá kví í megin straumstefnu (mynd 2). Að auki er ein viðmiðunarstöð sem 
er tekin ef þess gerist þörf. Hún er staðsett vel utan áhrifasvæðið en mun vera með samsvarandi 

botngerð og dýpi eins og er á fiskeldissvæðinu.   

Sýnatökustöðvar taka mið af megin straumstefnu sbr. mynd 1.. 
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Mynd 1. Dæmi um uppsetning sýnatökustöðva út frá kvíum og megin straumstefnu. 

 

Vöktun á botni 

Tæki 

Notuð verður Van Veen greip (200 cm2 eða 250 cm2). Sigti, 0,5mm er notað fyrir botndýragreiningar. 

Öflugar víðsjár (Leica MZ 6 og 12) eru notaðar til að greina dýralíf í sýnunum. 

Fjöldi stöðva og sýna 

Tekin eru þrjú sýni á hverri stöð fyrir botndýragreiningar(þar sem það á við). Eitt sýni á stöð er tekið fyrir 

efnamælingar.  

Tíðni sýnatöku.  Skv ISO 12878.  Synataka ár hvert, nema ekki sé fiskur á svæðinu, ef svo þá til að fá 0-

prufu. 
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Meðhöndlun sýna 

Öllum sýnum er lýst með tilliti til lyktar, lits, setgerð og hvort lifandi dýr sjáist. Botndýrasýnin fá um 10% 

formalín og eru þau varðveitt þannig í minnst tvo daga. Formalíninu er síðan hellt af, helst ekki seinna en 

eftir viku og 70% isopropanól er sett í staðinn. Sýnin er síðan sigtuð með 0,5 mm sigti eftir eina til tvær 

viku. Eftir það eru dýrin tínd úr og þau greind til tegunda ef hægt er. 

Efnasýnin fara strax í frost um leið og þau eru komin í land. Þau eru síðan send til rannsóknarstöðva sem 

eru í flestum tilvikum erlendis.  

ÚRVINNSLA Á SÝNUM, SKÝRSLUGERÐ 

Flest botndýr eru greind til tegunda en í sumum tilvikum er hærri flokkun látin duga. Skrifað er 

minnisblað (stutt skýrsla) um hvert svæði þar sem kemur fram tegundagreiningin, aðferðarfræðin, 

sýnatökustaði o.fl.  

Í botnseti er mælt: heildar lífrænt kolefni (TOC), heildar nitur (N), heildar fosfór (P) og heildar 

brennisteinn (S).  

 

VÖKTUN Á STRANDSJÓ 

Mæld verða heildar köfnunarefni og fosfór í sjó. Sýnataka fer fram á sama tíma og sýni verða tekin af 

botnseti, eða á þriggja ára fresti, eða til samræmis við starfsleyfi eða hvort er styttra á milli í tíma rúmi í 

hverju tilviki. 

NIÐURSTÖÐUR MÆLINGA 

Niðurstöður mælinga verða sendar á Umhverfisstofnun. 
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Viðbragðsáætlanir 
Mikilvægt er að viðbragðsáætlanir séu yfirfarnar minnst einu sinni á ári. Tryggja þarf að nauðsynlegur 

búnaður við framkvæmd viðbragðsáætlana sé tiltækur og í góðu ásigkomulagi. Einnig þarf að tryggja að 

allir samningar við utanaðkomandi aðila séu í gildi. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á því að þessum 

kröfum sé uppfyllt ásamt því að virkja réttar viðbragðsáætlanir þegar þeirra er þörf 

 

 

Slysaslepping 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

  Útgáfunr.  

 3 

Dags júlí 2017  

Enduskoðað. 16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af  

KL 

Stofnun 

Fiskistofa 

. 

    

  

MARKMIÐ: Tryggja að viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga sé í fullu samræmi við kröfur 

stjórnvalda um endurheimtur á fiski, tilkynningarskyldu og skýrslugerð.  

UMFANG: Ef slysaslepping hefur átt sér stað eða rökstuddur grunur leikur á um að fiskur hafi 

sloppið úr eldiskvíum skulu starfsmenn bregðast fljótt og örugglega við þannig að 

komið sé í veg fyrir að meira af fiski sleppi. Yfirvöldum er tilkynnt slysasleppingin til 

Fiskistofu án tafar og veiðar á eldislax hafnar. Einnig skal tilkynna Umhverfisstofnun á 

ust@ust.is og MAST á mast@mast.is .  Fiskistofu  skal tilkynnt þetta skriflega innan 

12 tíma frá því að slysslepping uppgötvast.  Öll viðbrögð skulu vera skv reglugerð 

1170/2015 viðauki 4..   Sjá viðurlög í kafla um lög og reglugerðir. 

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri ber ábyrgð á að viðbragðsáætlun sé sett í gang eftir að slysaslepping 

uppgötvast.  

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: Viðbrögð við slysasleppingum skulu vera í þessari röð: 

1. Leita að orsökum og koma í veg fyrir að meira af fiski sleppi. 
1. Samband haft við kafara: Fiskeldisþjónustan s:855-4551 Samuel í 

Ktech 
2. Gat á neti er fundið annað hvort með myndavél á báti eða kafara. 
3. Ef það finnst gat á netinu skal það lokað strax, netinu skipt út fyrir nýtt 

eða lagfært. 
2. Tilkynna til Fiskistofu um slysasleppingu munnlega: 

1. Sími Fiskistofu er 569-7900 
3. Hefja veiðar á fiski eftir að búið er að tilkynna Fiskistofu. 

1. Ef góðar líkur eru taldar á því að hægt sé að veiða umtalsvert magn af 

strokufiski með utanaðkomandi hjálp skal hafa samband við 

neðangreinda sjómenn: 
1. Staðsetning: Djúpivogur; Gjafar SU 90- 8631022 Elli.  

b. Ef fiskur sleppur er heimild til að veiða innan 200 metra frá 

fiskeldisstöð, þrátt fyrir friðun. Fiskistofu verður fyrst að hafa verið 

tilkynnt um slysið. Heimildin gildir í 3 daga frá því að fiskur sleppur. 
1. ATH: Ef slysaslepping á sér stað á göngutíma laxfiska skal 

veiðin vera í samráði við Fiskistofu. 
Tilkynna til Fiskistofu um slysasleppingu skriflega eins fljótt og mögulegt er: 
 . Skrifleg tilkynning skal berast innan 12 klst. 

1. Fylla skal út eyðublaðið Tilkynning um slysasleppingu að 

hluta/fullu og sent á eftirfarandi netfang: mast@mast.is 
a. Skrifleg skýrsla skal berast innan viku. 

mailto:ust@ust.is
mailto:mast@mast.is


Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

158 
 

1. Fylla skal út eyðublaðið Tilkynning um slysasleppingu að fullu og sent á eftirfarandi 

netfang: fiskistofa@fiskistofa.is 

b. Skrifleg tilkynning skal berast til sveitarfélaga og næstu veiðifélaga ef liggur 

rökstuddur grunur um strokufisk úr eldi. 

1. Næsta Sveitarfélag er Djúpavogshreppur fyrir leyfið í Berufirði. senda skal tilkynningu 

á eftirfarandi netfang: djupivogur@djupivogur.is  

2. Næsta sveitarfélag er Fjarðabyggð fyrir leyfið í Fáskrúðsfirði. senda skal tilkynningu á 

eftirfarandi netfang: fjardabyggd@fjardabyggd.is  

3. Næsta veiðifélag sem er vegna beggja leyfa er Veiðifélag Breiðdælinga. senda skal 

tilkynningu á eftirfarandi netfang:  

4. heydalir@simnet.is  

 
SKRÁNING: Eyðublaðið Tilkynning um slysasleppingu er í kaflanum Eyðublöð og einnig á rafrænu 

formi á vef Fiskistofu á slóðinni: 

http://www.fiskistofa.is/media/eydublod/Slysaslepping.pdf. Eintak af útfylltu 

eyðublaði skal einnig geyma í (viðkomandi skjalastjórnunarkerfi). Verklagsreglan 

Frávik og Úrbætur er framkvæmd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fiskistofa@fiskistofa.is
mailto:djupivogur@djupivogur.is
mailto:fjardabyggd@fjardabyggd.is
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Fárviðri 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

3 

Dags. 18.sept 2019 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST    

  

 

  

MARKMIÐ: 

 
UMFANG:                                

 
ÁBYRGÐ: 

til að vera viðbúin með stöðina  ef fárviðri er í kortunum 
 
að það verði engin skemmd eða sem minnst skemmdir á búnaði eða á stöðinni 
 
Stöðvastjóri, allir starfsmenn 

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: ef það er fárviðri í kortunum, ættu starfsmenn að fara yfir allann búnað og stöðina 
til að sjá hvort að tæki og búnaður sé nógu vel gengið frá. til þess að þau þola 

veðrið að bestu getu. 
Stöðvastjóri og aðrir starfsmenn fylgjast með veðurspá inná 

https://www.vedur.is/  
SKRÁNING: Havbruksloggen, ef fárviðri hefur skemmt búnað er skráð inn sem frávik  

 

 

 

Meðferð kvartana  
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

  Útgáfunr. 3 Dags. Nóv 2018 

Endurskoðað: 16.01.20 

Farið yfir af  

ÓRS 

 Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

Mast      

  

MARKMIÐ: 

 
ÁBYRGÐ: 

Að tryggja að allar kvartanir hljóti umfjöllun og skoðun og til að fyrirbyggja galla á 

framleiðslu eða umhverfistjón af völdum hennar.  

Sannprófunarráð, Stöðvastjóri og gæðastjóri  

UMFANG: Berist kvörtun frá gæðaeftirliti eða fiskkaupanda varðandi gæði framleiðslunnar eða 

kvörtun frá utanaðkomandi aðila varðandi umhverfis eða öryggismál ber að taka það til 

skoðunnar innan fyrirtækissins.  

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: • Berist kvörtun um gæði eldisfisks ber sannprófunarráði auk gæðastjóra 

að fara yfir eldisferil og reyna að greina ástæður og bæta úr. 
• Berist kvörtun frá þriðja óháða aðila varðandi umhverfis eða 

öryggismál Skal sannprófunarráð strax fjalla um það ásamt stöðvarstjóra og 

gæðastjóra og greina hvort að um hættu eða ógn sé að ræða og hvort að 

bregðast megi við kvörtunum. Jafnframt skal formaður sannprófunarráðs 

tilkynna stjórn fyrirtækisins (BORD) um eðli kvörtunar og til hvaða ráða 

verði gripið.  
SKRÁNING: Havbruksloggen.  Verklagsreglan Frávik og Úrbætur er framkvæmd. 

  

https://www.vedur.is/
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Afræningjar 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

  Útgáfunr. 

  3 

Dags Sept 2019 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

Fiskistofa    

  

 

  

MARKMIÐ: 

 

ÁBYRGÐ: 

Koma í veg fyrir að afræningjar valdi beinu eða óbeinu tjóni á eldisfiski, sem gæti falist í 

áverkum eða stressi. Enn fremur að koma í veg fyrir tjón á búnaði og mögulegum 

slysasleppingum.  

Stöðvastjóri og aðrir starfsmenn  

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: Fjarlægja bæði sjávarspendýr og vargfugla sem vinna tjón á eldisfiski og búnaði. 
• Selir 

o Ef útselur sést við eldiskvíar skal bregðast við strax og fjarlægja 

dýrið. 

o Ef landselur sést skal hafa sérstakar gætur á hegðun dýrsins, ef 

landselur sést í tvo daga samfellt skal grípa til aðgerða. 

• Skarfur 
o Ef einn skarfur hefur viðveru á kvíarsvæði í meira en 3 daga 

skal grípa til aðgerða um að fæla eða fjarlægja hann í burtu. 

Veiðitímabil fyrir dílaskarf er frá 1. september til 15. mars. 

o Ávallt skal framkvæmdastjóra og eftirlitsaðila gert viðvart ef 

grípa þarf til aðgerða gegn afræningja. Öll dráp á afræningjum eru 

skráð (ástæða dauða og dagsetning) og upplýsingar gerðar opinberar á 

heimasíðu fyrirtækisins. 

 
SKRÁNING: EQS  

 
 

 

Ísing á búnaði 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

  Útgáfunr. 

  3 

Dags. Nóv 2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST    

  

 

  

MARKMIÐ: 

 
ÁBYRGÐ: 

Koma í veg fyrir að ísing valdi tjóni á sjókvíum með þeim afleiðingum að fiskur sleppi út 

úr netpoka.  

Eldisstjóri og stöðvastjóri  

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: • Fylgjast skal með veðurspá og sjávarhita og meta líkur á ísingu. Við mat 

á ísingarhættu skal taka mið af sjávarhita, lofthita og vindhraða. 
• Til að koma í veg fyrir tjón skal losa hoppnet frá og láta það falla í 

sjóinn. Við það bráðnar ísinn af netinu. Slíkt skal eingöngu gert undir stöðugu 

eftirliti starfsmanna.  
• Við minniháttar ísingu og þegar hætta er á að ísing aukist skulu 

starfsmenn nota trékylfur og brjóta ísinn af hoppneti, stoðum og handriði. 

SKRÁNING: EQG og Havbruksloggen.  Verklagsreglan Frávik og Úrbætur er framkvæmd. 
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Hafís og rekís 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

  Útgáfunr. 

  3 

Dags nóv 2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST    

  

 

  

MARKMIÐ: 

 
ÁBYRGÐ:  

Koma í veg fyrir að hafís/rekís valdi tjóni á sjókvíum með þeim afleiðingum að skaða 

eldisfisk eða að slysaslepping eigi sér stað.  

Eldisstjóri og stöðvastjóri 

UMFANG: Í miklum frostum skal fylgjast með hvort lagnaðarís sé byrjaður að myndast í 

fjarðarbotnum, árósum og öðrum stöðum þar sem hætta á að hann geti myndast. Mesta 

hættan er í vindasömu veðri eftir mikið frost, þá getur ísinn losnað og farið á rek. Við 

slíkar aðstæður skal hafa sérstakar gætur á ísreki.  

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: • Berist hafís að ströndumAustfjarða skal eldisstjóri fylgjast með spám um 

ísrek á vef veðurstofunnar: http://www.vedur.is/hafis/tilkynningar 
• Allir stálbátar Fiskeldi Austfjarða  skulu settir í viðbragðsstöðu til að 

verja eldiskvíar gegn tjón vegna ísreks. 
• Flytja kvíar á öruggari stað sé þess kostur 

o Sjá verklagsreglu um flutningin á lifandi eldisfisk 

• Ef það er ekki möguleiki skal Stöðvarstjóri hefja nauðsynlegan 

undirbúning fyrir neyðarslátrun í samráði við framkvæmdastjóra og eldisstjóra. 
• Sjáist til að stórra ísfleka nálgast kvíaþyrpingar skal fara á bát og brjóta 

eða ýta ísnum frá kvíum. 
• Hafa skal samband við útgerðir stærri stálskipa sem eru tiltæk til 

aðstoðar til varnar eldiskvíum vegna ísreks. 
• Sérstakar gætur skal hafa á að ísrek safnist ekki við fóðurslöngur. Ef 

rekís safnast við fóðurslöngur, svo hætta sé talin af, skal sigla yfir fóðurslöngur 

á léttabát og hleypa ís framhjá. 

SKRÁNING: EQS.  Verklagsreglan Frávik og Úrbætur er framkvæmd. 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mengun af völdum olíu eða annarra efna 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

http://www.vedur.is/hafis/tilkynningar
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Útgáfunr. 

3 

Dags.10 12.14 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

UST      

  

MARKMIÐ: 

 
ÁBYRGÐ: 

Að koma í veg fyrir að mengun berist á þann stað sem sjókvíaeldi fer fram á ásamt 

því að gera ráðstafanir í þá átt að lágmarka tjón. 

Eldisstjóri og aðrir starfsmenn  

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: • Láta yfirmann fiskeldis og hafnarvörð vita strax og vart er 

mengunar 
• Fá vitneskju um magn og tegund mengunar 
• Ef mengun er veruleg og útséð með að hægt verði að hefta hana á 

ákveðnum stað skal gera ráðstafanir til þess að sjókvíar verði fluttar á 

stað þar sem líkur er á að mengun nái ekki til 
• Tilkynna skal atvikið þegar í stað til Umhverfisstofnunar, 

ust@ust.is og heilbrigðiseftirlits á staðnum 

SKRÁNING: 

 

 

LEIÐBEININGAR UM 

TILKYNNINGAR VEGNA 

MENGUNARÓHAPPA : 

Skráning fer fram í EQS kerfinu undir frávik og mengun. Eyðublöðin tilkynningar 

vegna mengunaróhappa og tilkynningar vegnabráðamengunar hafs og stranda er að 

finna með hverri viðbragðsáætlun í bátum og prömmum. Verklagsreglan Frávik og 

Úrbætur er framkvæmd. 

 
Tilvik sem krefjast tafarlausra viðbragða s.s. bráðmengun eða slys skulu eftir 

atvikum tilkynnt eftirfarandi viðbragðsaðilum: 

-Neyðarlínan(112): símsvörun og boðin viðeigandi viðbragðsaðila mengunar. 

• Slökkvilið: hverskonar mengun á landi sem krefst aðkomu 

viðbragðsaðila. 

• Hafnarstjóri: hverskonar mengun hafs eða stranda innan 

hafnarsvæða sem krefst aðkomu viðbragðsaðila. 

• landhelgisgæslan: ef um er að ræða hverskonar mengun hafs og 

stranda utan hafnarsvæða sem krefst aðkomu viðbragðsaðila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neyðarslátrun 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

mailto:ust@ust.is
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  Útgáfunr. 

  3 

Dags 10  sept 2018 

Endurskoðað: 16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af  

KL 

Stofnun 

UST 

. 

    

  

MARKMIÐ: Að hámarka nýtingu og virði eldisfisks ásamt því að urða eða setja í grinder skemmd 

hráefni. 

ÁBYRGÐ: Eldisstjóri 

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: • Haft er samband við utanaðkomandi báta eins og þörf krefur ef magn er 

mikið. Samningur hefur verið gerður við brunnbátinn Solundöy sem er 

sláturbátur félagsins og getur tekið 50 tn í einu til að veita aðstoð í slíkum 

aðstæðum. Einnig ofur vinnubáturinn Enterprise sími 6992691 Höskuldur. 
o Solundöy, sími: (Höskuldur 6992691) 

• Fleiri bátar eru kallaðir til ef aðstæður krefjast þess. 

• Öllum söluhæfum fiski skal slátra til vinnslu afurða. 
o Ef hefðbundin vinnsla hefur ekki við er haft samband við fleiri 

fiskvinnslustöðvar. 

▪ Gerður hefur verið samningur við Búlandstind ehf. um 

vinnslu á sláturfiski, afköst 100 tn á dag. 
• Lifandi lax sem tekst að blóðga og kæla tímalega er seldur til 

manneldis 

• Dauður lax, óblóðgaður og óskemmt hráefni fer til meltu eða 

frystingar sem hráefni er svo notað í loðdýrafóður: 

▪ Samningur við fyrirtækið Funi ehf er til staðar. ef til 

þess kemur að þurfi að urða fiskinn 
 

• Skemmd hráefni sem ekki eru hæf í dýrafóður, verður ekið til urðunar: 
o Samningur við Funi/gámaþjónustuna, sem annast móttöku á 

lífrænum úrgangi fyrir Fiskeldi Austfjarða hf. 

o Tilkynna skal dauða til MAST, Gísli Jonsson og UST, 

ust@ust.is. 

SKRÁNING: Verklagsreglan Frávik og Úrbætur er framkvæmd. 
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 Tímabundin og varanleg  stöðvun á rekstri 
Skjalnúmer  

  Útgáfunr.  

  3  

Dags 19  sept  2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af  

ÓRS 
Samþykkt af  

KL 
Stofnun 

MAST og UST   
  

  
  

MARKMIÐ: Lágmarka umhverfisleg áhrif verði stöðvun á rekstri 

UMFANG: Samkvæmt starfsleyfi er hér er sett fram neyðaráætlun um meðferð og förgun eldisfisks 
ef til kemur óvænt stöðvun á rekstri eldisfyrirtækisins. Komi til skyndilegrar 

rekstrarstöðvunar verður aðgerðum háttað eftir ástandi fisksins og ytri aðstæðum þegar slík 

stöðvun verður.  

ÁBYRGÐ: Framkvæmdastjóri 

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN: • Tilkynna Umhverfisstofnun og MAST um stöðvun rekstrar. 
• Tilkynna UST ef neyðaráætlun er virkjuð og fiskur fluttur á urðunarstað. 

• Sjá verklagsregluna Neyðarslátrun fyrir meðhöndlun á fisk. 
• Öll efni s.s. olíur, sápur, auk fóðurs á lager skal endursenda til birgja. 
• Ganga skal þannig frá húsnæði, bátum, tækjum og öðrum búnaði að 

engin hætta er á mengun frá þeim.  
• Taka skal alla eldispoka úr eldiskvíum eftir að fiskur hefur verið 

fjarlægður. Heila poka skal koma fyrir á viðurkenndu geymslusvæði 

fyrirtækisins. Skemmda poka og tóg skal koma til Gámaþjónustu til förgunar. 
• Tómar eldiskvíar skal taka á land eða festa tryggilega í rammafestingar. 

SKRÁNING: Verklagsreglan Frávik og Úrbætur er framkvæmd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

165 
 

Sjúkdómar og massadauði 
Skjalanúmer  

Útgáfunr. 

3 

Dags 10 sept 2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun: 

UST og 

MAST    

i 

 
  

MARKMIÐ: Þessi neyðaráætlun er gerð til að tryggja góðar smitvarnir og velferð fiska í neyðartilfellum. 

SKILGREININ

G: 
Með massadauða er átt við að dauðinn er svo mikill að ekki er mögulegt að fjarlægja fjölda 

dauðra fiska í reglubundum rekstri. Massadauði getur stafað af sjúkdómum eða ytri þáttum á 

borð við skaðlega þörunga, marglyttur, skaðleg umhverfisáhrif eða bráðamengun. 

ÁBYRGÐ: Eldisstjóri og Stöðvarstjóri 

VIÐBRAGÐSÁ

ÆTLUN: 
• Ef grunur vaknar um skaðleg umhverfisáhrif eða að fiskaheilsa fari 

hrakandi skal hafa samband við Stöðvarstjóra. 

• Stöðvarstjóri hefur samband við Framkvæmdastjóra, Eldisstjóra og 

dýralækni fiskeldis. 

• Framkvæmdastjóri, Eldisstjóri og Stöðvarstjóri skuli í samráði við 

dýralækni fiskeldis, MAST og UST og meta hvaða ráðstafanir hægt er að beita 

til að ákvarða orsök og hindra frekari skaða. 

• Verklagsreglan Neyðarslátrun er framkvæmd ef mat aðila er að ekki sé 

hægt að stöðva dauða. 

• Tilkynna skal neyðarslátrun til MAST, Gísla Jónssonar og UST, 

ust@ust.is. 

SKRÁNING:   Verklagsreglan Frávik og Úrbætur er framkvæmd. 
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Verklagsreglur 
 

 

Frávik og úrbætur 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

  Útgáfunr. 

  3 

Dags. Nóv 2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af  

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST    
  

 

  

MARKMIÐ: Markmið þessarar verklagsreglu er að gera því betri skil hver sé ábyrgur fyrir 

meðhöndlun frávika og hvernig úrbótum sé háttað.   

ÁBYRGÐ: Allir starfsmenn bera ábyrgð á að fylgja þessari verklagsreglu. 

Eldisstjóri er ábyrgur fyrir því að sjá til þess að úrbætur séu framkvæmdar innan setts 

tímaramma. 

VERKREGLUR/SKRÁNING: Havbruksloggen og EQS.  Útfylling á eyðublaðinu Frávik.   

Sá sem uppgötvar frávikið skal fylla út Lýsing (lýsing á fráviki) ásamt Orsakir 

(líklegar orsakir á fráviki). Eldisstjóri fyllir út Úrbætur ásamt Fyrirbygging 

(Fyrirbyggjandi aðgerðir til að hindra endurtekningu á fráviki). 
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Meðhöndlun á netpoka. 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr.    

3 

Dags. Nóv 2018 

Endurskoðað: 16.01.20 

Farið yfir af  

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST    

  

 

  

MARKMIÐ: Tryggja að netpoki sé meðhöndlaður á þann hátt að gæði hans og öryggi séu fullnægjandi 

með tilliti til slysasleppinga. 

UMFANG: Verkreglurnar gilda um meðhöndlun á netpoka frá móttöku og þar til hætt er að nota hann. 

Móttaka, flutningur, geymsla, sjósetning, skipti og úttekt á netpoka. 

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri 

VERKREGLUR MÓTTAKA Á NETPOKA 
Sjá móttökueftirlit í kaflanum Innra Eftirlit. 
FLUTNINGUR OG GEYMSLA 

• Netpoka skal geyma á þurrum og frostlausum stað. Það er mikilvægt að þeir 

séu ekki geymdir í lengri tíma óvarðir gegn sólarljósi, þá mega þeir ekki komast í 

snertingu við sýru. 
• Netpokar skulu fluttir og geymdir þannig að þeir verði ekki fyrir skaða. 

 
MEÐHÖNDLUN OG SJÓSETNING Á NETPOKA 

• Alltaf skal meðhöndla netpoka á varfærinn hátt þegar lyfta þarf honum eða 

flytja. Ekki skal beita átaki á möskva þegar poka er lyft, styrkur netpokans liggur í 

styrktartógum. 
• Þegar netpoki er settur í kví skal allt vera klárt áður en fiskur er settur í 

nótina. Framkvæma skal köfunareftirlit til að ganga úr skugga um að engin göt 

séu á netpokanum. Öll eyru á hoppneti skulu fest í hringinn. Dauðfiskasöfun (háfur 

eða Lift-up) skal setja í nótina og hann prófaður. 
• Meta hvort ástæða er til að bæta við þyngingum á pokann. 

SKIPT UM NETPOKA 
Sjá verkregluna Skipt um Netpoka. 
ÚTTEKT Á ÁSTANDI OG VIÐHALD Á NETPOKA 
Að lágmarki á 24 mánaða fresti skal gera úttekt á ástandi netpokans af (netaverkstæði). 

Möskvar í netpoka skulu uppfylla að lágmarki 70% af slitþoli samkv. reglugerð um Fiskeldi. 

Fyrir hoppnet er þó nægilegt að slitþolið sé 65%. 
SKRÁNING: Á hverjum tíma skal vera hægt að sjá hvar netpoki er, eftirlit með honum og forsögu hans í 

Ferilskrá netpoka.  Allar skráningar um netpoka eru í Havbruksloggen. 

Vottorð frá framleiðanda og niðurstöður úr eftirliti frá eftirlitsaðila skal geyma í (viðkomandi 

skjalastjórnunarkerfi) undir kaflanum ferilskrá netpoka. 
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Rekstur á fiski milli netpoka 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

 3 

Dags. sept 2018 

enduskoðunardags. 16.01.20 

Farið yfir af:  

ÓRS 

Samþykkt af:; 

KL 

Stofnun 

Valfrjálst        

MARKMIÐ: Koma í veg fyrir slysasleppingu þegar fiskur er rekinn á milli netpoka. 

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri 

VERKREGLUR • Möskvastærð í tengineti og í fyrirdráttarnót skal hæfa stærð fiskisins, 

þannig að tryggt sé að fiskurinn ánetjist ekki neti. Til viðmiðunar skal nota töflu 

um lágmarks möskvastærð (sjá í verklegsreglunni Skipt um netpoka). 
• Báðar kvíar skulu tryggilegar festar áður en tenginet er fest milli netpoka.  
• Þegar fiskur er rekinn milli eldiskvía má straumur ekki vera of mikill og 

veður almennt gott. 

SKRÁNING: Fjöldi fiska skráður í eldisbókhald. FT. 
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Skipt um netpoka 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. Dags Júlí 2018 Skrifað af Samþykkt af Stofnun 

2 Endurskoðað: 16.01.20 Jónatani Þórðarsyn  Erlendi Gíslasyn MAST   

MARKMIÐ: Koma í veg fyrir slysasleppingu þegar skipt er um netpoka.  

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri 

UNDIRBÚNINGUR: • Tæmir allan fisk úr kví áður en nótaskipti hefjast. 
• Hreinsa ásætur af floteiningu, sérstaklega hrúðurkarl og krækling áður en 

skipt er um netpoka.  
• Séu innsigli og umbúðir órofið (sjá móttökueftirlit) telst netpoki hæfur til 

sjósetningar. 
• Þegar skipt er um netpoka má straumur ekki vera of mikill og veður 

almennt gott. 
Eldisstjóri metur aðstæður í hvert sinn, breytilegt eftir vindátt o.fl. 
• Lágmarksfjöldi þátttakenda eru þrír starfsmenn, kafari getur verið einn af 

þeim. Kafari yfirfer poka áður en fiski er sleppt í hann. 
• Netpoka skal hafa lágmarks möskvastærð m.t.t. fiskistærðar, samkvæmt 

töflu hér að neðan: 

 

 

VERKREGLUR:     Nótaskipti með fiski í kví æskileg aðferð. 
• Byrjað er á því að smeygja nýju nótinni niður með gamla pokanum. 
• 8 tóg eru bundin með jöfnu millibili í nýju nótina og á handrið kvíar. 
• Nýja nótin er látin sökkva niður og opnast hún fyrir neðan gamla pokann. 
• Tógin eru sett inn á koppa og nýja nótin dregin utan um þá gömlu. 
• Kafari fer niður og tekur nýju nótina út: 
• Áður en gamla nótin er fjarlægð er Neðansjávareftirlit með köfun 

framkvæmt. 
• Öll bönd eru leyst af eldri poka, hún látin hanga á krókum handriðs. 
• Nýja nótin er bundin á hringinn og hoppneti tillt á handrið. 
• Stöðvarstjóri eða staðgengill hans skal samþykkja frágang netpoka áður en 

fiskur er settur/fluttur yfir í nýjan netpoka.  
• Miðjuband gamla pokans er fest í krana, hann leystur niður allan hringinn 

og hann síðan hífður upp á röngunni. Fiskurinn hvolfist þá í nýja pokann. 
• Eftirlitsferð er farin á kvína til að tryggja að allar festingar séu rétt 

bundnar. 

SKRÁNING: • Allar skráningar netpoka eru í Havbruksloggen.  Skráð er í ferilskrá 

beggja netpoka hvar núverandi staðsetning þeirra sé. 
• Ferilskrá viðkomandi netpoka er flutt til í (viðkomandi 

skjalastjórnunarkerfi) þannig að hún sé undir réttri kví.  Havbruksloggen. 
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Hreinsun á netpoka 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

3 

Dags 10.júiní 2017 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af:  

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST    

  

 

  

MARKMIÐ: Draga úr sliti og álagi á netpoka og tryggja sjógæði.  

HELSTU 

ÁHÆTTUÞÆTTIR: 
• Ásætur auka þyngd netpoka og líkur á sliti og að möskvar slitni vegna 

álags.  
• Kræklingur og hrúðurkarl geta aukið slit á netmöskvum og myndað göt 

og hindrað sjóskipti í kví. 

• Hvítt nælon þolir aðeins 20 þvætti þa er strykurinn farinn, þannig að FA 

hefur skipt yfir í nýtt efni Viking Plus sem þolir 100 þvætti. 

ÁBYRGÐ: Eldisstjóri er ábyrgur fyrir því að samningur sé gerðir við viðurkendann aðila um að sinna 
nótaþvotti. Samningur: Egersund á Eskifirði, tengiliður er Barði S:787-6050 JMI Island sér 

um neðansjávarþvott og róbot eftirlit.  Framkvæmt  mánaðarleg eða 9x á ári á hverri virkri 

nót.. 

Stöðvarstjóri er ábyrgur fyrir því að samningi sé fylgt eftir og hreinsun sé nægjanleg. 

UNDIRBÚNINGUR: • Frá 1. janúar til 31 mars verði nótapokar aðeins þvegnir þyki ástæða til  

• Í apríl skulu allir pokar þvegnir einu sinni, bæði veggir og botnar 

• Frá 1. maí til 31 ágúst skulu allir veggir poka þvegnir u.þ.b á þriggja 

vikna  fresti og botnar á 6 vikna fresti. 

• Frá 1 september til 31 desember skulu allir veggir poka vera þvegnir á 4 

til 6 vikna fresti og botnar á 8 til 12 vikna fresti. þ.e.a.s. veggir poka skulu 

þvegnir þrisvar á þessu tímabili og botnar einu sinni eða tvisvar, að höfðu 

samráði við tengilið þjónustukaupa. 

VERKREGLUR: • Við hreinsunina er notaður þjarki sem þjónustuaðili leggur til. 
• Hreinsa skal undan straumi eins og frekast er unnt, til að lífrænn 

úrgangur berist síður inn í kvína.  
• Kafarar eru notaðir til að hreinsa netpoka eftir því sem við á. 

SKRÁNING: Skráð er í Ferilskrá netpoka í Havbruksloggen.  dagsetning hreinsunar og helstu 

upplýsingar hennar.   
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Móttaka á seiðum 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. Dags Skrifað af Samþykkt af Stofnun 

Nr2. 19 sept 2018 Jónatani Þórðarsyni  Erlendi Gíslasyn MAST   

MARKMIÐ: Markmið með verklagsreglum er koma í veg fyrir að seiði sleppi í náttúruna og að tryggja gæði 

og heilbrigði seiða. 

ÁBYRGÐ: Eldisstjóri ber ábyrgð á að eftirlit sé virkt og heilbrigðisvottorð sé í lagi. Stöðvarstjóri og 

gæðastjóri skulu tryggja að búnaður sé í góðu ásigkomulagi.   

VERKREGLUR: • Hitastig sjávar þarf að vera yfir 4 °C þegar seiði eru flutt í sjókvíar 

• Tryggja þarf að laxaseiði séu fullkomlega sjóklár (smoltuð) við útsetningu. 

Mælingar á seltuþoli laxaseiða er framkvæmt af þar til bærum aðilum (Pharmaq) á 

síðustu stigum eldis í seiðastöð eða innra seltuþolspróf.  330 dgr á saltfóðri osfrv  

• Séu seiði losuð úr brunnbát þegar dagsbirtu nýtur ekki við skal komið fyrir 

minnst einu ljósi á yfirborði viðkomandi kvíar.  

• Tryggja þarf að allur búnaður eldiskvíar sé fullfrágenginn þegar fiski er sleppt 

í kví 

•  

• Brunnbátur skal ekki leggjast að kví í vindstyrk meiri en 15 m/sek og leggjast 

að vindmegin ef blæs. 

SKRÁNING: Fjöldi lifandi/dauðra seiða skal skráð í eldisbókhald FT.. Heilbrigðisvottorð dýralæknis og 

flutningsskýrsla skulu geymd í möppu um heilbrigðismál. 
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Losun á dauðum fiski úr netpoka 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

3  

Dags 10.12.2014 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af: 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST    

  

 

  

MARKMIÐ: Markmiðið með verkreglunum er að tryggja að réttri meðhöndlun við losun á dauðum 
fiski sé fylgt, minnka álag á netpoka, draga úr hættu á að afræningjar sæki í dauðan fisk, 

tryggja hreinlæti og minnka hættu á smiti. Einnig að tryggja að dauður fiskur sé 

meðhöndlaður á réttan hátt. 

UMFANG: Verkreglurnar ná yfir losun úr dauðfiskaháfi eða Lift-up kerfi, meðhöndlun á dauðum fiski 

og skrásetningu á orsökum og fjölda. 

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri ber ábyrgð á að starfsreglum sé fylgt. Stöðvarstjóri og aðrir starfsmenn sjá 

um að hreinsa dauðfiskaháfa, telja dauða fiska, skrá fjöldann (og þyngd þegar við á) og sjá 

til þess að afrit af skráningarblaði berist til þeirra er skrá í eldisbókhald. Eldisstjóri stýrir 

skýrslugerð til Umhverfsisstofnunar. 

VERKREGLUR: • Vitja skal um dauðfiskaháfa/liftup daglega þegar því verður við komið 

(sbr. 36. gr. VI. kafla í Reglugerð um fiskeldi Nr. 1170/2015) 
• Neðansjávareftirlit skal framkvæma eigi sjaldnar en á 3 mánaða fresti 

með köfun eða með neðansjávarmyndavélum. Sérstaklega skal skoða nætur 

m.t.t. slits á botni frá háfi og fjarlægja dauðan fisk sem ekki hefur ratað í 

dauðfiskaháf eða Lift-Up, sjá nánar í neðansjávareftirliti. 
• Dauðfiskaháfana skal draga upp í einni lotu og helst ekki meðan fóðrað 

er.  
• Dauðan fisk skal losa í sérstaklega merktum fiskikörum sem notuð eru 

eingöngu í þeim tilgangi. Taka skal nægjanlega mörg ker til að þau nægi undir 

rýflega þann skammt sem búast má við úr háfum. 
• Komi upp atvik þar sem mikið magn af nýlega dauðum fiski berst á land 

skal reyna eftir því sem unnt er að nýta slíkan fisk sem hráefni til 
loðdýrafóðurgerðar (Klofningur). 
• Jafnframt því sem háfar eru dregnir upp og losaðir skulu „sveimarar“ 

háfaðir, eftir því sem kostur er, og þeir settir og skráðir með dauða fiskinum.  
• Hver háfur sem notaður er til að háfa „sveimara“ eða dauðan fisk sem t.d. 

dettur úr dauðfiskaháfi við yfirborð skal eingöngu nota á einni staðsetningu. 

Þetta skal gert til minnka líkur á að sjúkdómar eða óværa berist á milli 

staðsetninga. 
• Allan fisk sem á að urða skal komið í frysti/kæligám þar til að nægjanlegt 

magn hefur safnast til að fylla vörubílsfarm. Gámaþjónusta Vestfjarða annast 

förgun á lífrænum úrgangi í samræmi við reglur um mengun og hollustuhætti. 
• Haldnar skulu sundurliðaðar skýrslur um fjölda og orsakir dauða úr öllum 

eldiseiningum sem eiga að vera aðgengilegar fyrir eftirlitsaðila. Ef dauðum fiski 

er ráðstafað í annað en urðun, t.d. í loðdýrafóður, skal þess getið í skýrslum. 

SKRÁNING: • Verkefnastjóri skal bera ábyrgð á að skrá niðurstöður í eldisbókhald FT. 
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Dráttur á sjókví með lifandi fiski  
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr.  

3 

Dags. 10.12 2014 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST      

  

MARKMIÐ: Koma í veg fyrir tjón á sjókví í drætti sem getur leitt til að fiskur sleppi eða drepist.  

HELSTU 

ÁHÆTTUÞÆTTIR: 
• Gat komi á netpoka þegar dregið er af miklum krafti og álag verður of 

mikið á einstaka möskva.  
• Of hratt dregið, fiskur slæst utan í netpoka, afhreistrast og drepst.  
• Þyngingar of léttar og/eða kví dregin of hratt þannig að netpoki aflagist 

og skemmist með þeim afleiðingum að fiskur sleppur út. 

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri og skipstjóri dráttarbáts. 

VERKREGLUR: FRAMKVÆMD FLUTNINGS 

• Ef draga á sjókvíar út fyrir starfssvæði stöðvar þarf að fá leyfi frá 

Fiskistofu 
• Minnispunktar: 

o Flutning á lifandi fiski skal tilkynna til Matvælastofnunar (sbr. 

41. gr. VII. kafla í Reglugerð um fiskeldi Nr. 1170/2015) 

o Nota grunnan netpoka 

o Taka skal mið af veðri og straumum þegar flutningur er 

skipulagður  

o Ekki draga fleiri en eina kví í einu 

o Festa kví sem dregin er að minnsta kosti á tveimur stöðum í 
dráttarstefnu 

o Ekki má draga kví hraðar en 1,8 sjómílur/klst. 

o Nota tóg sem er að lágmarki 32 mm þykkt 

o Gæta að því að tóg sé að lágmarki 300 metrar, þegar notaður er 

stór bátur, til að koma í veg fyrir að straumiða frá skrúfu berist inn í 

netpokann 

o Einn starfsmaður að lágmarki skal vera á kví (eða í fylgdar-

/hjálparbáti). Hann skal hafa yfirlit með líðan fisksins, gæta að því að 

þyngingar komi í veg fyrir að pokinn lyftist og pokist og að allt gangi 

vel fyrir sig 

o Hjálparbáti skal gera viðvart um dráttinn og hann gerður klár 

þannig að hann geti veitt aðstoð með stuttum fyrirvara. Dráttur á kví 
skal ekki hefjast án þess að virkt fjarskiptasamband sé milli hjálpar- og 

dráttarbáts 

SKRÁNING: Flutningur á kví skráður í eldisbókhald, FT. 
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Utanaðkomandi þjónustubátar 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

3 

Dags:19.09.2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af:  

ÓRS 
Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST 
     

  

MARKMIÐ: Koma í veg fyrir að þjónustubátar valdi skemmdum á sjókvíum með þeim afleiðingum 

að fiskur sleppur út.  

HELSTU 

ÁHÆTTUÞÆTTIR: 
• Skrúfa þjónustubáts geri gat á netpoka.  
• Þjónustubátur sigli á sjókví.  
• Þjónustubátur sem festur er við sjókvíar veldur skemmdum á þeim. 

• Báturinn beri ekki með sér smit/ sé sótthreinsaður. 

UNDIRBÚNINGUR: • Um borð í þjónustubáti þarf að vera kort af staðsetningu eldiseininga, 

festinga og annars búnaðar sem tilheyrir eldinu. 
•  

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri 

VERKREGLUR: • Stöðvarstjóri gerir skipstjóra þjónustubáts grein fyrir því hvernig á að 

leggjast upp að eldiseiningu m.t.t. strauma og vinda.  

• Ekki skal leggjast upp að kví ef vindhraði er meira en 20 m/sek 

• Stöðvarstjóri ákveður tímasetningu á aðkomu þjónustubáta og tekur 

mið af aðstæðum hverju sinni. 

SKRÁNING: Stöðvarstjóri 
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Meðhöndlun úrgangs og spilliefna 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

 3 

Dags. 19.sept.2018 

Endurskoðað: 16.01.20 

Farið yfir af  

ÓRS  

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

UST    

   

 

  

MARKMIÐ: Að uppfylla reglur og lög er lúta að förgun spilliefna og lífræns úrgangs og koma í veg fyrir 

mengun. 

UMFANG: Á við alla þætti rekstrarins. 

ÁBYRGÐ: Allir starfsmenn fyrirtækissins 

VERKREGLUR: Lífrænum úrgangi, dauðum og sýktum fiski skal skilað til til eyðingar hjá Gámaþjónustunni 

eða hjá Rosenberg.  Eða eytt í maurasýru  með þartilgerðum búnaði (sbr. 36. gr. VI. kafla í 

Reglugerð um fiskeldi Nr. 1170/2015) eða í þar til gerða gáma samkvæmt verklagsreglu um 

losun á dauðum fisk úr netpokum. Spilliefnum Olíu/hreinsiefnum skal komið til förgunar til 

olíufélags N1 á þar til gerða spilliefnatanka eða til annara viðurkenndra aðila. Umbúðir og 

plast er sett í gáma frá Gámaþjónustu Vestfjarða samkvæmt samningi þar um.  

SKRÁNING: Grænt bókhald. Ábyrgð: Stöðvarstjóri, Eldisstjóri og Fjármálastjóri. 
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Slátrun 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

3 

Dags. 10 sept 2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST      

  

MARKMIÐ: Að hámarka verðmæti eldisafurða og lágmarka sóun verðmæta og gæta fyllstu varúðar 

gagnvart náttúru og dýravelferð. 
  

ÁBYRGÐ: Stöðvarstjóri/Verkefnastjóri og Vinnsluaðili samkvæmt samningi þar um. 

VERKREGLUR: • Miða skal við að öll förgun fisks og meðhöndlun við slátrun valdi sem minnstu stressi og 

hnjaski á fisk. Öllum fiski sem fangaður er hverju sinni í kastnót skal slátrað og hann ekki 

geymdur í nótinni lengur en í tvo sólarhringa.  

• Svelti fyrir slátrun skal vera 40 – 70 daggráður (°d) og aðlagað að hitastigi hverju sinni 

• Fiskur skal rotaður og blóðgaður um borð í sláturbát eða í vinnslu. 

• Kæla skal fiskinn strax eftir blæðingu á sem fljótlegastan máta.  Super chill system frá 3x er 

nú notað. 

• Upplýsingar um áætlað magn, hitastig fisks og uppruna skulu berast með fiski til sláturaðila 

samkvæmt stöðlum Aquagap skráningar. 

• Brunnbátur skal ekki leggjast að kví ef vindstyrkur er meiri en 15 m/sek og leggjast að 

vendmegin.  Einnig skal súrefnismettun sjávar vera meira en 75%. 

SKRÁNING: Áætlað magn og ástand fisks skal fært í dagbók og svo skal fjöldi og vigt færð í eldisbókhald 

eftir að nákvæmar upplýsingar berast frá sláturaðila. 
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Eyðublöð 
 

 

Þjálfunarskrá 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr. 

3 

Dags júlí 2018 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af  

ÓRS 

Samþykkt af 

KL 

Stofnun 

MAST    

  

 

  

Krítísk námskeið Áætlun: Lokið: 
Undirskrift 

starfsmanns 
Undirskrift kennara: 

Varnir gegn 

slysasleppingum 

    

Viðbrögð við 

slysasleppingum 

    

Meðhöndlun eiturefna 
    

Gæðastjórnunarkerfi 
    

Önnur námskeið Áætlun: Lokið: 
Undirskrift 
starfsmanns 

Undirskrift kennara: 

Fóðrun 
    

Yfirborðseftirlit 
    

Neðansjávareftirlit, 

fóðurstöð 

    

Meðhöndlun á dauðum 

fiski 

    

Skipt um netpoka 
    

Heilbrigði fiska 
    

Skyndihjálparnámskeið 
    

Verklegir þættir  Áætlun: Lokið: Undirskrift 
starfsmanns 

Undirskrift kennara: 

Losun með Liftup 
    

Notkun á krana 
    

Notkun á bát 
    

Áfylling olíu 
    

Slátrun     

Fóðrun     

Framkvæmd eftirlit og 

viðbrögð 
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Frávik/Úrbætur 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

  Útgáfunr. 

  3 

Dags juli  2018 

Endurskoðað: 16.01.20 

Farið yfir af: 

ÓRS 

Samþykkt af   

KL 

Stofnun 

MAST      
 

TEGUND FRÁVIKS (BÚNAÐUR, FISKUR, UMHVERFI, STARFSMENN): ALVARLEIKI (0-5):  
 

Lýsing á fráviki: 

Líklegar orsakir: fyrir fráviki: 

Úrbætur: 

Fyrirbygging: endurtekningar á fráviki 

Ábyrgðaraðili (fyrir framkvæmd úrbóta) 

Tímamörk (fyrir framkvæmd úrbóta) 

Framkvæmt (hvenæra úrbætur voru framkvæmdar) 
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Lög og reglugerðir 
 

Umhverfisstofnun 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr.  

3 

Dags des 2014 

Endurskoðað:16.01.20 

Farið yfir af  

ÓRS 

Samþykkt af   

KL 

Stofnun 

UST 

. 

    

  

LÖG: Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 

REGLUGERÐIR: Reglugerð nr. 550/2018 með síðari breytingum – eftirlit 

Reglugerð nr. 1289/2012 

Reglurgerð um grænt bókhald nr. 851/2002 

Reglugerð um útstreymisbókhald nr. 990/2008 

ANNAÐ: Starfsleyfi viðkomandi rekstraraðila 

 

Matvælastofnun 
Skjalanúmer 

Skjal nr. 

Útgáfunr.  

3 

Dags des 2014 

Endurskoðað 16.01.20 

Farið yfir af 

ÓRS 

Samþykkt af   

KL 

Stofnun 

MAST      

  

LÖG: Lög um fiskeldi nr. 71/2008 með síðari breytingum 
Lög um varnir gegn fisksjúkdómum nr. 60/2006 
Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993 

REGLUGERÐIR: 
 

Reglugerð um sýnatökuáætlanir og greiningaraðferðir við greiningu og staðfestingu á 

fisksjúkdómum brisdrepi, iðradrepi og veirublæði nr. 527/2003. 

Reglugerð um fiskeldi 1170/2015 

Reglugerð um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með fiskeldisstöðvum nr. 

403/1986. 

ANNAÐ: Rekstrarleyfi viðkomandi rekstraraðila 
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Viðauki 11: Vátrygginaksírteini og yfirlýsing frá Trygginarmiðstöðinni 

vegna Stöðvarfjarðar 
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Viðauki 12: Lokaðar kvíar í sjó og landeldi 

Lokaðar kvíar í sjó 
Eldi í hálflokuðum eða lokuðum kvíum á sjó hefur verið nefnd sem leið til þess að stunda fiskeldi og geti 

komið í staðinn fyrir hefðbundið eldi í netkvíum. Munnurinn á hálflokuðum eða lokuðum einingum og 

eldi í netkvíum er sá að í fyrrnefndu kvíunum er gegnheill dúkur eða veggur sem ætlað er að aðskilja 

eldisfiskinn frá ytra umhverfi.1 Dúkurinn eða veggurinn getur verið úr ýmsum efnum. Í netkvíum er engin 

dúkur eða veggur sem kemur í veg fyrir að sjór fæði í gegnum kvíarnar. 

Umhverfisaðstæður 
Markmiðið með lokuðum kvíum er að reyna að hafa stjórn á eldisumhverfi fisksins og lágmarka samspilið 

á milli eldisumhverfisins og ytra umhverfis. Þrátt fyrir að reynt sé að stjórna umhverfisaðstæðum í 

lokuðum sjókvíum og gera þær sem hægstæðastar fyrir eldisfiskinn, þá ráðast aðstæður í lokuðum kvíum 

mikið til af ytri aðstæðum. Þetta er vegna þess að fylla þarf kerfin af sjó og er honum dælt með dælingu 

inn í kvíarnar af 15-25 metra dýpi í gegnum rör og neðst á hverri kví er síðan þar til gerður botnventill  

sem meðal annars hefur það hlutverk að stjórna útstreymi sjávar. Sjór sem notaður er í kvíunum mun 

þannig að öllum líkindum bera með sér úrgang og lífverur inn í kvíarnar. 2  Það að kalla þetta lokuð kerfi 

er því rangnefni. 

Af þessum sökum skiptir máli að gæði þess sjávar sem dælt er inn í lokaðar kvíar séu góð og innihaldi 

lítið sem ekkert að utanaðkomandi úrgangi og lífverum. Sá búnaður sem notaður er í dag til að lágmarka 

áhættu að óæskilegum utanaðkomandi úrgangi og lífverum eru grófar síur.3 Þetta leiðir til þess að hætta 

á sýklum, þörungum, laxalús og öðrum örverum er alltaf fyrir hendi og geta þau borist inn í lokaðar kvíar 

og valdið miklu tjóni. Ýmsar aðrar hreinsiaðferðir, svo sem nota útfjólublátt ljós eða súrefni, eru í þróun 

en sem stendur er engin reynsla komin á þessar aðferðir.4 

Vitað er að ýmsir þættir, t.d. hitastig, ljósmagn, magn lífrænna efna og næringarefna ásamt 

árstíðaskiptum hafa mikil áhrif á magn örvera í sjó fyrir utan lokaðar kvíar. Komist örverur inn í lokaðar 

kvíar geta komið upp sömu vandamál og koma upp í eldi í netkvíum og þau magnast í lokuðu umhverfi. 

Það að dæla inn sjó af 15-25 metra dýpi tryggir ekki að örverur muni ekki berast inn. Rannsakað hefur 

verið vel að hafið getur verið lagskipt en einnig að blöndum ólíkra laga eigi sér alltaf stað. Það þýðir að 

óæskilegar örverur geta borist niður á það dýpi sem sjó er dælt inn í lokaðar kvíar. Af þessu má leiða að 

helsti óvissuþátturinn við eldi í lokuðum kvíum, er hversu miklar líkur séu á því en ekki hvort að sýking, 

þörungablómi eða lús geti komið upp. Þessi tækni er enn þá í þróun og ekki er mikið vitað um þennan 

óvissuþátt.5 

Í netkvíum sér náttúran til þess við að fjarlæga og dreifa úrgangsefnum, tryggja stöðugt flæði súrefnis, 

stjórna hitastigi og að fjarlægja koltvísýring. Þegar kemur að eldi í lokuðum kvíum krefjast allir þessir 

þættir sérhæfðra tæknilausna til þess að tryggja stöðugt umhverfi fyrir fiskinn svo hann þrífist. Helstu 

þættirnir sem horfa þarf til eru magn og ástand súrefnis, hitastig, magn koltvísýrings og heildarmagn 

 
1 Martinsen, 2015 
2 Lekang, 2013 
3 Fiskeridepartementet, 1997 
4 Haaland, 2017 
5 Haaland, 2017 
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svifagna í kvíunum. Jafnframt eru þetta áhættuþættir, vegna þess að fari eitthvað úrskeiðis bitnar það á 

fisknum (tafla 1).6 

 

Tafla 3: Helstu áhættuþættir vegna fiskeldis í lokuðum kerfum. 

 

Heimild: Svåsand, 2016 

Tryggja þarf að nægt súrefni sé í kvíunum til að viðhalda sem bestum aðstæðum fyrir eldisfiskinn. Verði 

súrefnisþurð fer það illa með fiskinn og getur valdið dauða. Sömuleiðis verður að gæta þess að magn 

koltvísýrings CO2 verði ekki mikið. Svifagnir er að mestu samsettar úr fóðurögnum og úrgangi sem 

fiskurinn skilar af sér. Slíkur úrgangur getur aukið hættu á að upp komi sýkingar eða að þörungar fjölgi 

sér. Einnig þarf að tryggja að hitastig haldist stöðugt og sé ákjósanlegt fyrir fiskinn. Benda má á að 

hitalagsskipting í íslenskum fjörðum er ekki með sama hætti og í Noregi þannig að ekki er hægt að taka 

inn heitan djúpsjó að vetri. Þess vegna er afar líklegt að í okkar langa og kalda vetri myndi dæling á 

köldum sjó inni kerfin valda vetrarsárum og vaxtarstoppi eða dauða. Að lokum skiptir þéttleiki og magn í 

hverri kví máli fyrir fiskinn. Stærð lokaðra kvía er enn sem komið er lítil miðað við hefðbundnar sjókvíar. 

Að ala fisk í minni einingum þýðir meiri kostnað en að ala fisk í stærri einingum. Þéttleiki hefur líka áhrif 

á þætti eins og súrefni, koltvísýring og svifagnir. 7 

Við fiskeldi fellur alltaf til úrgangur, bæði fóðurleifar og saur frá fisknum. Í hefðbundnum kvíum flæðir 

sjór óhindrað í gegn og sér um að dreifa úrganginum. Í lokuðum kvíum er honum safnað saman og að 

öllum líkindum dælt í land, frekar en að honum sé dælt beint út í sjó. Það verður því að velta fyrir sér 

hvað verður um úrgang sem dælt er í land, er úrgangurinn urðaður, notaður til áburðar, fargað eða 

unninn á annan hátt.8 Þetta er óvissuþáttur verður að leysa úr og búast má við því að ef flytja eigi úrgang 

í land þurfi einhverskonar geymslustað.  Úrgangurinn sem er sá þáttur sem helst hefur áhrif á umhverfið 

er því sá sami hvort kerfið sem er notað. 

 
6 Haaland, 2017 
7 Timmons o.fl., 2010; Haaland, 2014; Calabreese o.fl., 2017 
8 Martinsen, 2013; Haaland, 2017 
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Að lokum má geta um slysasleppingar en slíkt er þekkt í hefðbundnu sjókvíaeldi þó það hafi minnkað 

mikið með bættum búnaði og eftirliti.  Reynslan af svokölluðum lokuðum kerfum er að þar hefur fiskur 

sloppið út, dúkur rifnað og plast brotnað, og því er lítið unnið með notkun þeirra.  Á meðan óvissa er til 

staðar um öryggi þessa búnaðar verður að ganga út frá því að alltaf séu líkur á að lax geti sloppið úr 

lokuðum sjókvíum.13 

8.3.1 Mannvirki og landnotkun 
Lokaðar eldiskvíar er tiltölulega nýlegt fyrirbæri og hefur þróunin verið hröð á síðustu árum. Mismunandi 

frumgerðir að lokuðum kvíum eru á teikniborðinu og aðeins örfáár hafa orðið að veruleika.9 Þannig hafa 

níu frumgerðir verið byggðar (tafla 2) og aðrar 14 eru í þróun.10  

Tafla 4: Yfirlit yfir þau 9 kerfi sem þróuð hafa verið og efnisval. 

 

Heimild: Haaland, 2017 

Lokaðar kvíar eru í raun ný gerð að mannvirkjum og eðli þeirra er í raun annað en hefðbundinna 

netkvía.11 Þar sem ólíkar gerðir lokaðra kvía eru í þróun, ólíkt netkvíum, þá er tækniforskrift þeirra ekki 

stöðluð (tafla 3). Tækniforskrift hefðbundinna netkvía er aftur á móti tiltölulega stöðluð og byggir það á 

marga áratuga þróun. Í dag þarf slíkur búnaður að vera vottaður og standast kröfur NS 9415:2009 

staðalsins annars er notkun hans óheimil skv. lögum um fiskeldi nr. 71 frá 2008 og reglugerð sett með 

stoð í þeim lögum nr. 1170 frá 2015.  Þó einhver lokuð kerfi hafi hlotið vottun skv. NS 9415:2009 

staðlinum þá hafa þau ekki fengið stöðvarskírteini og því alls óvíst að hægt sé að nota þau við strendur 

Íslands.  Þau geta því ekki talist valkostur eða framkvæmd í skilningi laganna.  

Fyrir búnað að standast kröfur NS 9415:2009 staðalsins og stöðvarúttekt er mikilvægt vegna þess að það 

er grunnforsenda þess að hægt sé að nota búnað við sjókvíaeldi hér við land. Hefðbundnar netkvíar sem 

notaðar eru hér við land uppfylla kröfur staðalsins, meðal annars með tilliti til ölduhæðar. Lokaðar kvíar 

eru hannaðar til að standast ölduhæð að hámarki 1,5-2 metrar, en netkvíar sem Fiskeldi Austfjarða notar 

 
9 Iversen o.fl., 2013 
10 Terjesen, 2017 
11 Iversen o.fl., 2013 
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þola 5 metra ölduhæð. Lokaðar kvíar hafa sokkið í vondum veðrum við prófanir í Noregi.12 Hér við land 

getur sjólag oft verið slæmt, jafnvel inni í fjörðum og mikla storma getur gert. Þá er ölduhæð oft meiri en 

2 metrar og er allsendis óvíst er að lokaðar kvíar þoli slík. 

 

 

 

Tafla 5: Samanburður á mismunandi lokuðum kerfum. 

 

*til að áætla mögulega burðargetu er þéttleiki 75 kg/m3. Heimild: Martinsen, 2015; Handeland, 2016; Terjesen, 
2017. 

 

Eins og fram hefur komið þá mun úrgangi sem fellur til í lokuðum kvíum verða safnað saman og honum 

dælt upp á land.13 Slíkt mun krefjast þess að einhvers konar aðstaða yrði byggð í landi til að geyma 

úrganginn. Einnig er ljóst að leiða þarf rafmagn úr landi í lokaðar kvíar til þess að knýja nauðsynlegan 

vélbúnað. Í dag þarf ekki aðstöðu í landi þegar hefðbundnar netkvíar  eru notaðar. Landaðstaða er þáttur 

sem taka yrði inn í umhverfismat auk þess sem skipuleggja yrði slíkt svæði.  Um er að ræða mjög ólíkar 

framkvæmdir. 

Rekstur og kostnaður 
Búast má við að þar sem lokaðar eldiskvíar á hafi er tiltölulega ný tækni og eru ennþá í þróun að 

kostnaður sé meiri og rekstur flóknari en í viðurkenndu sjókvíaeldi. Þetta er óvissuþáttur sem verður að 

skoða betur áður en hægt er að ráðast í stórar fjárfestingar á þessu sviði.14 Erlendar athuganir geta gefið 

einhverjar hugmyndir um kostnað, þannig sýndi ein rannsókn að stofnkostnaður er hærri og arðsemi 

 
12 MSC AS, 2015 
13 Martinsen, 2013; Haaland, 2017 
14 Martinsen, 2013 
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fjárfestingar á þriðja ári er neikvæð fyrir lokaðar einingar, en jákvæður fyrir netakvíar.15 Einnig sýnir 

önnur rannsókn að framleiðslukostnaður er minni í netkvíum samanborið aðrar aðferðir eins og eldi í 

lokuðum kvíum.16 

Athugun Fiskeldi Austfjarða hefur leitt í ljós að þessi kerfi eru ekki til sölu á almennum markaði og því 

ekki valkostur.  Almennt er talið að rúmmetrinn í stöð með lokuðum kvíum sé um 10 sinnum dýrari en 

sjókvíastöð með netkvíum eða um 23.000 IKR/rúmmetrann. Það má áætla að í besta falli yrði 

framleiðslan á rúmmetra sú sama í báðum tilfellum.  Kostnaðarmunur er því gríðarlegur auk 

þróunarkostnaðar. 

 

Landeldi 
Landeldi, það er að ala fisk á landi, er ekki ný tækni heldur á hún sér langa sögu og má rekja hana allt 

aftur til 19. aldar. Á þeim tíma hefur aðferðin tekið miklum breytingum og þróast. Landeldi er stundað í 

mörgum löndum og gefið góða raun í tengslum við ýmsar tegundir fiska, t.d. tílapíu og silung. Þegar 

kemur að eldi á laxi þá hefur þessi tækni ekki reynst eins vel, þrátt fyrir það eru landeldisstöðvar notaðar 

við að ala upp laxaseiði áður en þau eru vanin á saltvatn og látin út í sjókvíar til frekara eldis.17  

Hér á landi er landeldi ekki ný tækni heldur hefur landeldi á laxi og öðrum tegundum verið stundað um 

áratugaskeið. Stöðvar eins og Silfurstjarnan í Öxarfirði og Íslandlax í Grindavík voru byggðar á 9. áratug 

síðustu aldar og hafa verið í rekstri síðan þá.  Þetta eru ekki stórar stöðvar og búa þær við einstakar 

aðstæður sem gerir þær arðbærar. Framleiðsla þeirra er á bilinu 1.000-1.500 tonn á ári.   

Í umræðunni hefur því verið haldið fram að landeldi sé ein af þeim aðferðum sem gæti leyst sjókvíaeldi 

af hólmi. Einnig hefur komið fram að skortur hafi verið á greiningum á valkostum í umhverfismötum 

fyrirtækja sem stunda sjókvíaeldi. Af þessum sökum setur Fiskeldi Austfjarða fram eftirfarandi umfjöllun 

um þennan valkost til viðbótar því er fram kom í frummatsskýrslunni. 

Valkosturinn felst í að byggð verði landeldisstöð í og við Stöðvarfjörð. Stöðin á að geta framleitt allt að 

6.800 tonn af laxi á ári. Bæði er fjallað um gegnumstreymisstöðvar og endurnýtingarstöðvar (e. RAS 

Recirculating Aquaculture System). Fiskeldi Austfjarða áætlar að undir slíka stöð þyrfti um 20,4  ha lands. 

Hér að neðan verða áhrifum slíkrar stöðvar á umhverfið gerð skil, s.s. vegna gerðar mannvirkja, 

landnotkunar og reksturs.  

Umhverfisaðstæður 
Að reisa landeldisstöð sem á hverju ári framleiðir 6.800 tonn fylgir mikið umhverfisálag. Tengist það 

helst staðsetningu og stærð mannvirkisins (sjá umfjöllun kafla 4.4.2), aðgengi að vatni og notkun á því, 

aðgengi og notkun á rafmagni og velferð eldisfiskins og sjúkdómahættu. Slíkt álag er óhjákvæmilegt ef til 

þess kemur að slíkt mannvirki yrði reist í Stöðvarfirði. 

Vatn er takmörkuð auðlind og á það við bæði um ferskvatn og jarðhita. Vatn þekur um 70% af yfirborði 

jarðar og af því er 2,5% ferskvatn, en saltvatn eða sjór eru 97,5%. Ef flytja ætti allt eldi á laxi á land í 

heiminum þá myndi samkeppni um þessa takmörkuðu auðlind, sem vatn er, aukast á heimsvísu. 

 
15 Boulet o.fl., 2010 
16 Iversen o.fl., 2013; Bjørndal o.fl., 2018 
17 ISFA, 2016 
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Ferskvatn er stundum notað á síðari stigum eldis á laxi vegna skorts á aðgangi að saltvatni eða til þess að 

blanda það við saltvatn til þess að minnka seltu af lífeðlisfræðilegum ástæðum.18  

Landeldisstöð Fiskeldis Austfjarða myndi vera staðsett við ströndina nærri sjó til þess að unnt sé að nýta 

saltvatn við framleiðsluna. Vatnsnotkun 6.800 tonna landeldisstöðvar er um 6.800 l/s á ári sem er 

gríðarlegt magn. Ef stöðin væri gegnumstreymisstöð þarf að tryggja að vatnið sem notað er sé sem næst 

kjörhita eða um 10°C. Til þess þarf jarðhita til að hita upp grunnvatnið en hann finnst ekki á Austfjörðum. 

Gegnumstreymisstöðvar er aðeins hægt að byggja á Reykjanesi og í Öxarfirði þar sem háhitasvæði er að 

finna.19 Af þessum sökum myndi rekstur stórrar gegnumstreymisstöðvar aldrei ganga upp á köldu svæði 

eins og á Austfjörðunum. Ef horft er til endurnýtingarstöðvar (RAS kerfi) þá gildir það sama um hana, en 

ekki hefur náðst góður eldisárangur í slíkum stöðvum þar sem ekki hefur tekist að tryggja góð 

vatnsgæði.20 

Rafmagn hér á landi er fyrst og fremst framleitt með vatnsfalls- eða jarðvarmavirkjunum. Þannig 

virkjunum fylgir mikið jarðrask og annað rask á umhverfi sem þó er mismikið eftir stærð virkjana. Til þess 

að framleiða 1 kg af laxi þarf að nota 6-10 kWh af rafmagni eftir því hverjar landfræðilegar aðstæður eru. 

Í útreikningum Fiskeldis Austfjarða er miðað við að nota 8 kWh til að framleiða 1 kg á laxi í landeldisstöð. 

Heildar rafmagnsnotkun slíkrar stöðvar yrði því um 54.400.000 kWh á ári eða 0,054 TWh á ári. Eðlilega 

þá vakna upp spurningar um hvort slík orka sé til staðar í núverandi orkukerfi eða hvort bæta þurfi úr því 

með því að byggja virkjun.  Þá ber að spyrja sig hvort menn vilji umhverfisáhrif er slík virkjun myndi hafa 

og vísast um það til umfjöllunar um virkjunarframkvæmdir hér á landi. 

Í Noregi er áætlað að 10.000 tonna landeldisstöð noti um 6 kWh á hvert framleitt kíló af laxi. Ef færa ætti 

alla ársframleiðslu Norðmanna í 130 landeldisstöðvar sem hver um sig framleiðir 10.000 tonn á ári er 

áætlað að heildarafmagnsnotkun yrði um 7,8 TWh á ári.21 Þessi tala er sambærileg fyrir 

endurnýtingarstöðvar (RAS kerfi) og gegnumstreymisstöðvar. Athuganir hafa staðfest að mikla raforku 

þarf til þess að reka landeldisstöðvar.22    

Í hefðbundnu sjókvíaeldi með netkvíum er þéttleiki fisk um 25 kg á rúmmetra þegar þeir eru komnir í 

slátursstærð. Í kerjum í landeldisstöð er þéttleiki hærri, eða frá 50 kg til 80 kg á rúmmetra. Svo mikill 

þéttleiki getur leitt til heilbrigðisvandamála fyrir fiskinn svo sem minni vaxtar, roðvandamála og sár geta 

myndast.23  Vöxtur og stærð eldisfisks stjórnast t.d. af fóðri, hitastigi, þéttleika í kerjum og öðrum 

umhverfisaðstæðum. Hitastig skiptir máli fyrir vöxt eldisfisks vegna þess ef hiti er ekki í og við kjörhita 

getur það leitt til þess að vaxtarhraði minnkar og fiskur nær ekki æskilegri sláturstærð. Þetta þýðir að ef 

vatnsgæði breytast til hins verra þá leiðir það til áðurnefndra vandamála eða jafnvel dauða. Þetta á bæði 

við um endurnýtingarstöðvar og gegnumstreymisstöðvar.24  

Í umræðunni um landeldi hafa komið fram fullyrðingar um að það sé jafnvel laust við alla smit- og 

sjúkdómahættu, en því fer víðs fjarri.25 Það er alltaf hætta til staðar að örverur berist inn í 

 
18 ISFA, 2016 
19 Arnar Freyr Jónsson, 2018; Helgi Thorarensen, 2018; Bjørndal o.fl., 2018 
20 Arnar Freyr Jónsson, 2018; Bjørndal o.fl., 2018 
21 Bjørndal o.fl., 2018 
22 ISFA, 2016; Canadian Science Advisory Secretariat, 2008 
23 Bjørndal o.fl., 2018; ISFA, 2016 
24 Iversen o.fl., 2013; Bjørndal o.fl., 2018 
25 Iversen o.fl. 2013; ISFA, 2016; Bjørndal o.fl., 2018 
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landeldisstöðvar með inntaksvatni, bæði ferskvatni og saltvatni. Komist örverur inn í lokuð kerfi 

lendeldisstöðva og komi upp sýking geta þær oft á tíðum verið erfiðar við að eiga. Dauðhreinsa þarf allan 

búnað, bæði ker og leiðslur, og fjarlæga þarf fiskinn á meðan aðgerðir standa yfir. Vitað er til þess að í 

landeldisstöðvum í nágrannalöndum okkar hafi slík tilfelli komið upp aftur og aftur. Hægt er að minnka 

áhættuna ef inntaksvatn er meðhöndlað með útfjólubláu ljósi eða súrefni til að drepa örverunnar, en 

slíkt er dýrt og talsverður kostnaður hlýst af slíkri meðhöndlum.26  Hér á landi er vel þekkt að BKD hafi 

komið upp í landeldisstöðvum og jafnvel að fiskur hafi sloppið, svo ekki er allt fengið með þeim. 

Mannvirki og landnotkun 
Landeldisstöðvar eru stór mannvirki sem þurfa stór landsvæði og þær geta ekki verið staðsettar hvar 

sem er. Slíkar stöðvar þurfa að vera staðsettar nálægt samgönguleiðum til þess að hægt sé að flytja 

afurðir á sem fljótastan og hagkvæmastan hátt í vinnslu og á markaði. Finna þarf góða lóð sem uppfyllir 

öll skilyrði sem gerðar eru til slíkra stöðva. Auk þess þarf að vera aðgangur að sjó og jarðvarma eða 

jarðsjó til þess að aðstæður séu sem bestar. Einnig þarf að huga að skipulagsskyldu slíkra mannvirkja og 

byggingartíma. Aðstæður fyrir landeldi er bara að finna á ákveðnum svæðum hér á landi og ljóst er að 

aðstæður í og við Stöðvarjörð eru ekki þess háttar. Við byggingu landeldisstöðva kæmu auk þess til 

skoðunar nábýlisréttarsjónarmið, skoðun á rétti landeigenda s.s. vegna eignarnáms og fleiri atriði sem 

koma ekki til skoðunar við sjókvíaeldi.   

Fyrsti þátturinn í að reisa landeldisstöð snýr að því velja rétta staðsetningu en slíkar stöðvar eru ekki lítil 

mannvirki.27 Í Noregi hefur t.d. verið áætlað að stöð sem framleiðir 10.000 tonn á ársgrundvelli þurfi 

a.m.k. 9 ha land ef hún er gegnumstreymisstöð en 6,4 ha ef hún er endurnýtingarstöð. Áætlað er að ef 

núverandi framleiðsla Norðmanna, sem er um 1,3 milljónir tonna, yrði öll sett á land myndi hún taka yfir 

landsvæði sem næmi um 11,7 km2.28 Í Kanada hefur verið áætlað að ef allt eldi á laxi yrði sett á land 

þyrfti um 138 km2 landsvæði.29 Landeldi þarf mikið landrými, eða 2-3 ha fyrir hver 1.000 tonn sem 

framleidd eru. Þess ber að gæta að stækkunarmöguleikar landeldis eru mun minni en í sjókvíaeldi.30 Auk 

þess er ljóst að sjónræn áhrif af slíku mannvirki á ásýnd og landslag munu verða mikil og stöðin mun 

koma til með að sjást víða að. 

Landfræðilegar aðstæður í Stöðvarfirði gera það að verkum að ekki er hægt að byggja upp stóra 

landeldisstöð. Undirlendi er lítið sem ekkert í firðinum. Undirlendi í fjarðarbotninum en það svæði 

hentar að öllum líkindum fyrir landeldisstöð og það er fjarri vinnslustöð félagsins.  

Þegar staðsetning og lóð liggja fyrir þá þyrfti að huga að eignarhaldi. Kanna þarf hvaða aðili eða aðilar 

eiga lóðina og athuga hvor áhugi sé fyrir að nota lóðina undir landeldi. Annað hvort þarf að gera 

lóðaleigusamning til lengri tíma eða kaupa lóðina; slíkt þýðir talsverðan kostnað fyrir framkvæmdaraðila. 

Því næst þarf að huga að því að fara í skipulagsvinnu. Gera þarf deiliskipulag og breyta aðalskipulagi. Slíkt 

þarf að gera í góðu samstarfi við sveitarfélag vegna þess að samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 

liggur skipulagsvaldið hjá sveitarfélaginu. Skipulagstíminn tekur 2-3 ár. Auk þess þarf slík framkvæmd að 

fara í umhverfismat með tilheyrandi rannsóknum og athugunum og tæki það 4-5 ár að fullklára. Hönnun 

stöðvar, fá teikningar samþykktar og hefja framkvæmdir tekur nokkur ár og sjálfur byggingartíminn gæti 

 
26 Bjørndal o.fl., 2018 
27 Iversen o.fl., 2013 
28 Bjørndal o.fl., 2018 
29 ISFA, 2016 
30 Arnar Freyr Jónsson, 2018 
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hæglega verið 2-3 ár. Áætla má því að allt ferlið geti tekið að minnsta kosti 8 ár, þ.e.a.s. komi ekki til 

kærumála sem geta tafið framkvæmdina enn frekar. 

Rekstur og kostnaður 
Kostnaður við rekstur og fjármögnun landeldisstöðva er hærri en við venjulegt sjókvíaeldi, þetta sýna 

bæði erlendar og innlendar tölur úr landeldi. Þannig sýna rannsóknir frá Kanada að stofnkostnaður er 

hærri og arðsemi fjárfestingar á þriðja ári er neikvæð fyrir lokaðar einingar, en jákvæð fyrir netakvíar.31 

Norskar rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður.32 Einnig sýna þær að kostnaður við daglegan rekstur er 

meiri í landeldi en í sjókvíaeldi með netkvíum.  

Hér á landi gilda alveg sömu lögmál, þ.e. landeldi er dýrara en sjókvíaeldi. Það sýna útreikningar sem 

Fiskeldi Austfjarða hefur látið gera og byggjast á reynslutölum hér á landi og úr erlendum verkefnum.33 

Nokkur kostnaðarmunur er á byggingu endurnýtingarstöðva og gegnumstreymisstöðva.34   

Framkvæmdaraðilinn rekur í dag tvær landeldisstöðvar og búa stjórnendur félagsins yfir gríðarlegri 

þekkingu og reynslu af slíkum rekstri.  

Hægt er að bera kostnað við byggingu endurnýtingastöðvar Atlantic Sapphire í Flórída35 við framkvæmd 

Fiskeldis Austfjarða um aukið sjókvíaeldi Stöðvarfirði (tafla 4). Byggingarkostnaðurinn í Flórída er um 

344.000 kr/rúmmetra, sem er svo dýrt að slíkar endunýtingarstöðvar verða aðeins byggðar við 

markaðinn eins og verið er að gera í Flórída ríki og Main ríki í Bandaríkjunum, en aldrei á Íslandi vegna 

þess að flutningurinn á markaðinn er svo dýr eða 2 USD/kg.  Þessir 2 USD/kg er í raun hagnaðurinn sem 

næst með staðsetningunni.  Til þess er og að líta að byggingarkostnaður er mun hærri á Íslandi en í USA 

og er ekki tekið tillit til þess hér. Framleiðni á rúmmetra í endurnýtingarstöð er í besta falli 127 kg af laxi 

á ári, sem gerir kröfu til meira eldisrýmis en ella til að ná framleiðslu framkvæmdar. Gera má því ráð fyrir 

að 6.800 tonna endurnýtingarstöð kosti um 19 milljarða króna, en til samanburðar þá er fjárfestingin við 

uppbyggingu  6.800 tonna sjókvíastöðvar um 1,6 milljarðar króna. Í þessum útreikningum er stuðst við 

rauntölur frá Atlantic Saphire36 og skýrslu frá NTNU og SINTEF.37   

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Boulet o.fl., 2010; Pinfold, 2013 
32 Iversen o.fl., 2013; Bjørndal o.fl., 2017; Bjørndal o.fl., 2018 
33 Atlantic Sapphire, 2018 
34 Iversen o.fl., 2013; Bjørndal o.fl., 2017; Bjørndal o.fl., 2018; Boulet o.fl., 2010; Pinfold, 2013 
35 Atlantic Sapphire, 2018 
36 Atlantic Sapphire, 2018 
37 Bjørndal o.fl., 2018 
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Tafla 6: Samanburður á fjárfestingu og framleiðslukostnaði á laxi í endurnýtingarstöð (RAS) annars vegar og í 
sjókvíaeldi í Stöðvarfirði hins vegar.  

 

 

Nauðsynlegt að bera saman kostnað og fjárfestingu við byggingu gegnumstreymisstöðvar við fyrirhugað 

sjókvíaeldi í Stöðvarfirði (tafla 5). Eins og fyrra dæmið byggist þetta á erlendum og innlendum 

reynslutölum. 3 ha lands þarf til þess að framleiða hver 1000 tonn af laxi á landi.38 Þannig að 6.800 tonna 

landeldi tekur um 20,4 ha lands. Mesta hugsanlega framleiðni á rúmmetra er 70 kg miðað við 10 gráðu 

hita en 40 kg/rúmmetra miðað við 5 gráðu hita. Það þarf 6-10 kWh til að framleiða 1 kg af laxi eftir því 

hverjar landfræðilegar aðstæður eru. Hér er miðað 8 kWh á kg af laxi út frá meðaltali. 

Nýbyggingarkostnaður er á milli 60.000 kr. og 140.000 kr. á rúmmetra og er því 100.000 kr. notað í 

útreikningum sem meðaltal. Gegnumstreymisstöðvar er aðeins hægt að byggja þar sem berg er lekt eins 

og á Reykjanesi og í Öxarfirði til að tryggja nægan aðgang að vatni og það þarf jarðhita til að ná  10°C hita 

á sjóinn sem er nauðsynlegt til að fiskurinn dafni og vaxi. Á Austfjörðum er sjór í berglögum um 5c sem 

dugir engan veginn og er rekstrarlíkan sem gengur aldrei upp sbr. útreikninga. Fyrir 6.800 tonna 

 
38 Arnar Freyr Jónsson, 2018 

Samanburður á fjárfestingu og framleiðslukostnaði á laxi í landeldi og sjókvíaeldi.

Landeldi Endurnýtingarstöð(RAS) Stöðvarfjörður SjókvíaeldiStöðvarfjörður

Fjárfesting á rúmmeter 355.000                    Ikr Fjárfesting á rúmmeter 2.310                       

Framleiðsla á rúmmeter 127 Kg Framleiðsla á rúmmeter 10

Fjárfesting per framleitt kg/ár 2.795                         Ikr Fjárfesting per framleitt kg/ár 231                          

Kwst per kg 0,5 # Kwst per kg 0,4

ikr/kwst 11 kr ikr/kwst 11

Rafmagnskostnaðlur/kg 5,5 Ikr Rafmagnskostnaðlur/kg 4,4

Fóður 182 Ikr Fóður 182

Fóðurstuðull 1,1 # Fóðurstuðull 1,2

Fóður per kg 200,2 Ikr Fóður per kg 218,4

Dauði á ári 3 % Dauði á ári 3

Launakostnaður 25,61 Ikr Launakostnaður 41,86

Afskriftir per kg 140 Ikr 5% Afskriftir per kg 35                             

Viðhaldskostnaður 36 Ikr Viðhaldskostnaður 4,8

3% vextir á fjárfestingu 84                               Ikr 5% vextir á fjárfestingu 12

Tryggingar 1,69 Tryggingar 1,69

Brunnbátur 0 Brunnbátur 20

Seiði 33 Seiði 33

Afskriftir og fjármagn 224                            Ikr Afskriftir og fjármagn 46

 

Breytilegur kost/kg óslægt 302 Breytilegur kost/kg óslægt 324

Samtals kostnaður lifandi 526                            Total 371

Slægt afhent keflavík 781 Slægt afhent keflavík 592

Flug til USA 180 Flug til USA 180

Slægt pakkað afhent USA 961 Slægt pakkað afhent USA 772

Fjárfesting 6.800 tn 19.007.874.016      Fjárfesting 6.800 tn 1.570.476.190      
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landeldisstöð á Austfjörðum má gera ráð fyrir heildarfjárfestingu uppá 17 milljarða króna, miðað við 5°C 

ársmeðalhita. 

 

Tafla 7: Samanburður á fjárfestingu og framleiðslukostnaði á laxi í gegnumstreymisstöð annars vegar  og 
sjókvíaeldi í Stöðvarfirði hins vegar. 

 

 

Heimildir: 
Arnar Freyr Jónsson (2018). Stórskala landeldi á Núpsmýri í Öxarfirði. Erindi flutt á ráðstefnunni 

strandbúnaður 2018. Sótt af https://strandbunadur.is/wp-content/uploads/2018/03/Arnar.pdf. 

Atlantic Sapphire (2018). Atlantic Sapphire: Intrafish Seafood Investor Forum – London: September 13th 

2018. Sótt af http://atlanticsapphire.com/assets/images/20180905-Atlantic-Sapphire-Intrafish-Seafood-

Forum-London1.pdf. 

Samanburður á fjárfestingu og framleiðslukostnaði á laxi í landeldi og sjókvíaeldi.

Landeldi gegnumstreymisstöðvar ísland. MV 5 gráðu meðalhita. Sjókvíaeldi Stöðvarfjörður

Fjárfesting á rúmmeter 100.000                      Ikr Fjárfesting á rúmmeter 2.310                   

Framleiðsla á rúmmeter 40 Kg Framleiðsla á rúmmeter 10

Fjárfesting per kg/ár 2.500                           Ikr Fjárfesting per kg/ár 231                       

Kwst per kg 8 # Kwst per kg 0,4

ikr/kwst 11 kr ikr/kwst 11

Rafmagnskostnaðlur/kg 88 Ikr Rafmagnskostnaðlur/kg 4,4

Fóður 180 Ikr Fóður 182

Fóðurstuðull 1,2 # Fóðurstuðull 1,2

Fóður per kg 216 Ikr Fóður per kg 218,4

Dauði á ári 3 % Dauði á ári 3

Launakostnaður 41,86 Ikr Launakostnaður 41,86

Afskriftir per kg 125 Ikr 5% Afskriftir per kg 35                         

Viðhaldskostnaður 72 Ikr Viðhaldskostnaður 4,8

7% vextir á fjárfestingu 175                              Ikr 7% vextir á fjárfestingu 12

Tryggingar 1,69 Tryggingar 1,69

Brunnbátur 0 Brunnbátur 20

Seiði 33 Seiði 33

Afskriftir og fjármagn 300                              Ikr Afskriftir og fjármagn 46                         

 

Breytilegur kost/kg óslægt 453 Breytilegur kost/kg óslægt 324

Samtals kostnaður lifandi 753                              Total 371

Slægt afhent keflavík 1058 Slægt afhent keflavík 592

Flug til USA 180 Flug til USA 180

Slægt pakkað afhent USA 1238 Slægt pakkað afhent USA 772

Fjárfesting 6.800 tn 17.000.000.000        1.570.476.190  
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Viðauki 13: Yfirlýsing frá Stapa jarðfræðistofu dagsett 18. september 

2019 
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Viðauki 14: Viðhorf ferðamanna til fiskeldis á Austfjörðum 

 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

196 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

197 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

198 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

199 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

200 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

201 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

202 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

203 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

204 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

205 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

206 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

207 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

208 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

209 
 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

210 
 

 

 

 

 

 

 

 



Viðaukar – Framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði Fiskeldi Austfjarða hf. – nóvember 2020 

211 
 

Viðauki 15: Spurningavagn MMR viðhorfskannanir í júní og desember 

2018 til fiskeldis 
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Viðauki 16: Endurskoðað áhættumat erfðablöndunar 2020
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Viðauki 17: Endurskoðað áhættumat erfðablöndunar 2020 – 

tækniskýrsla 
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Viðauki 18: Aquagap vottun 
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Viðauki 19: Greinagerð vegna athugasemda frá Hafrannsóknastofnun við 

Frummatsskýrslu Fiskeldis Austfjarða í Stöðvarfirði 
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Viðauki 20: Umsagnir frá opinberum stofnunum og sveitarfélögum 
Fiskistofa: 
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Fjarðabyggð: 
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Hafrannsóknastofnun: 
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Heilbrigðisnefnd Austurlands: 
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Matvælastofnun: 
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Minjastofnun:  
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Náttúrufræðistofnun Íslands: 

From: Trausti Baldursson - NI <Trausti.Baldursson@ni.is> 

Sent: 28 August 2020 14:04 

To: Jón Smári Jónsson <jonsmari@skipulag.is>; Egill Þórarinsson <Egill@skipulag.is> 

Subject: 7.000 tonna framleiðsla á laxi í Stöðvafirði, Fjarðabyggð - frummatsskýrsla 

  

 Tilvísun í málsnr. 202006-0035 (TB) 

  

Vísað er til bréfs frá Skipulagsstofnun, dags. 25. júní sl., þar sem óskað er eftir umsögn 

Náttúrufræðistofnunar Íslands um frummatsskýrslu vegna 7.000 tonna framleiðslu Fiskeldi Austfjarða hf. 

á laxi í Stöðvafirði, Fjarðabyggð. Beðist er velvirðingar á því hve lengi hefur dregist að svara erindinu. 

  

Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir framangreinda frummatsskýrslu. Stofnunin telur að í 

frummatsskýrslunni sé að finna nægjanlegar upplýsingar til að gefa álit á hvort heimila eigi laxeldi í 

sjókvíum í Stöðvafirði af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir með framandi laxategund.   Stærstu 

áhættuþættir við laxeldi í sjó að mati Náttúrufræðistofnunar eru útbreiðsla sjúkdóma, mengun og 

erfðablöndun við villta laxastofna. Gerð er grein fyrir öllum þessum þáttum í frummatsskýrslunni. 

  

Þrátt fyrir að Náttúrufræðistofnun telji að hægt sé að byggja álit Skipulagstofnunar á 

frummatsskýrslunni vill stofnunin benda á nokkur atriði sem varða framangreint og hlutverk 

stofnunarinnar. 

  

Á bls. 20 er m.a. fjallað um fóður og samsetningu þess. Það virðist hins vegar vanta umfjöllun um úr 

hvaða ,,hráefni“ fóðrið er fengið s.s. hvort það er fengið úr öðrum fiskitegundum ef það á við. 

  

Á bls. 27 segir: ,,Núllkostur er ekki valkostur því þannig verður markmiðum framkvæmdarinnar ekki 

náð.“ Að mati Náttúrufræðistofnunar er ekki hægt í frummatsskýrslu að segja að núllkostur sé ekki 

valkostur þó svo að sá kostur sé ekki í samræmi við markmið framkvæmdaraðila. Ef mat á 

umhverfisáhrifum sýnir að tiltekin framkvæmd valdi það miklum umhverfisáhrifum að hún er 

óásættanleg þá ber að öllu eðlilegu að velja núllkost, sem er þá valkostur.   

  

Náttúrufræðistofnun fagnar því að gert er ráð fyrir því að nota einnig ófrjóan lax í eldinu og þá 

væntanlega stefnt að því að auka þann hluta í framtíðinni, sjá. bls. 27 og 28. Það er mat 

Náttúrufræðistofnunar að í fiskeldi í sjó eigi fyrst og fremst/eingöngu að nota, í þessu tilfelli ófrjóan lax, 

ef um framandi tegund er að ræða. 

  

mailto:Trausti.Baldursson@ni.is
mailto:jonsmari@skipulag.is
mailto:Egill@skipulag.is
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Nokkur umræða er um landeldi samanborið við eldi í sjókvíum og virðist sú umræða öll frekar einhliða 

eða á þann veg að hún tekur fyrst og fremst mið af áætlunum framkvæmdaraðila, sjá m.a. bls. 32-34. Og 

að þ.a.l. sé um að ræða óraunhæfa kost, m.a. með tilliti til landshlutans s.s. að það vantar heitt vatn eða 

að hentugt landsvæði er takmarkað og að ekki er búið að þróa lokað eldi í sjó. Einnig er bent á að 

náttúran sjái um rétt hitastig(?) og súrefni og flytji burt úrgang. Jafnframt er fjallað um sleppingar úr 

landeldisstöðvum sem vandamál og rask á landi. Ennfremur er komið inn á fjárfestingu og hún sögð 

tíföld í landeldi. 

Allt virðast þetta vera atriði sem sem meira og minna er hægt að leysa eða framkvæma með viðeigandi 

hætti. Sleppingar úr landeldi ætti að vera hægt að koma alfarið í veg fyrir án mikillar fyrirhafnar. Hægt er 

að velja land eftir því sem við á en ef einblínt er á eina staðsetningu öðrum fremur gegnir öðru máli. Víða 

eru landeldi svo rekstur þess virðist ekki vera tæknilegt vandamál. Úrgangur frá sjókvíaeldi eyðileggur 

botndýralíf á svæðum undir kvíum og þó þau séu hvíld þá endurtekur sagan sig og óvíst hver 

samlegðaráhrifin verða til langframa ef sjókvíaeldi helst lengi í fjörðum landsins. Hvort telja megi 

endurtekna eyðileggingu á botndýralífi talsvert neikvæða eða verulega neikvæða þarf að skoða betur, sjá 

m.a. bls. 68. Á landi er hægt að stjórna hvað er gert við úrgang. Það er ekki hlutverk 

Náttúrufræðistofnunar að fjalla um fjármál en þó verður að spyrja að þó stofnkostnaður á fiskeldi á landi 

sé hugsanleg tífaldur hvort rekstrarkostnaður sé það einnig. 

  

Á bls. 69 segir að einhverjar líkur séu á að smit geti borist frá eldisfiski í villta laxfiska en um þetta ríki 

mikil óvissa og þörf sé á frekari rannsóknum. Ef þessi óvissa er fyrir hendi þarf að bregðast við því með 

rannsóknum og eðlilegast að slíkar rannsóknir séu kostaðar af þeim sem stunda sjókvíaeldi. 

  

Í frummatsskýrslunni í kafla 6.5 Slysasleppingar og erfðablöndun er fjallað um erfðablöndun og hvort 

það sé sannað eða ósannað af vísindamönnum að erfðablöndun muni hafa varanlegan skaða í för með 

sér fyrir villta laxastofna eða ekki. Einnig er nokkur umræða um lax á Austurlandi þ.á.m. í  Breiðdalsá. 

Náttúrufræðistofnun vill árétta að sannað er að erfðablöndunin á sér stað þó minni áhætta fyrir villta 

laxastofna geti verið af laxeldi sumstaðar á Austfjörðum en annarsstaðar. Út frá 

náttúruverndarsjónarmiðum snýst málið um það hvort það eigi yfirleitt að heimila starfsemi/laxeldi 

sem getur breytt villtum dýrum í íslenskri náttúru varanlega þ.m.t. langt út fyrir viðkomandi 

starfssvæði. Sömu starfsemi er hægt að hafa á landi (eða nota ófrjóan lax) þar sem líkur á neikvæðum 

áhrifum vegna sjúkdóma eða erfðablöndunar eru margfalt minni eða nánast engar ef rétt er að málum 

staðið. Í þessu samhengi skiptir það engu máli að mati stofnunarinnar hvort það sé mikið eða lítið af 

laxi í ám á Austfjörðum eða hvort lax fór fyrst að ganga í ár á Austfjörðum að einhverju ráði eftir 

aldamótin 1900. Um er að ræða náttúruleg ferli sem taka sífelldum breytingum vegna 

umhverfisaðstæðna hverju sinni og því ekki hægt að réttlæta framandi tegundir með þeim hætti sem 

reynt er að gera í frummatsskýrslunni. Í kafla 6.5.2 er ekki vikið að lögum um náttúruvernd sem viðmið 

við mat á umhverfisáhrifum en þó er fjallað um 2. gr. laga um náttúruvernd í kafla 6.5.4 um vöktun og 

mótvægisaðgerðir. Náttúrufræðistofnun getur tekið undir þær mótvægisaðgerðir sem lagðar eru til í 

kafla 6.5.5. sérstaklega notkun á geldfiski. 
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Niðurstaða 

Að mati Náttúrufræðistofnunar, og eins og áður hefur komið frá hjá stofnuninni, er laxeldi í sjó með 

framandi tegundum, frjóum laxfiskastofni af norskum uppruna, ekki í samræmi við 1. gr., 2. gr. né 9. 

gr. laga um náttúruvernd né alþjóða samningu um vernd líffræðilegrar fjölbreytni né heldur leið til að 

uppfylla heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Neikvæðar afleiðingar af laxeldi í sjó eru þekktar og 

mótvægisaðgerðir virðast ekki hafa komið í veg fyrir þær s.s. að lax sleppi með tilheyrandi afleiðingum. 

Vissulega getur staðsetning og góður rekstur/mótvægisaðgerðir dregið úr neikvæðum áhrifum og 

betra getur verið að hafa laxeldi í sjó þar sem lítið er um náttúrulega laxastofna. Það síðast nefnda eða 

fræðilegt áhættumat breytir engu um að verið er að taka áhættu með villta laxastofna. Miðað við það 

ástand sem er í heiminum hvað varðar líffræðilega fjölbreytni, og snýr m.a. að útrýmingu tegunda og 

tap á mismunandi stofnum af tegundum, ætti eingöngu að nota ófrjóan lax í sjókvíaeldi.   

  

Náttúrufræðistofnun telur m.t.t. hlutverks stofnunarinnar að framangreind frummatsskýrsla veiti 

fullnægjandi upplýsingar um fyrirhugaða framkvæmd og umhverfi og líkleg umhverfisáhrif hennar, að 

öðru leiti en því sem kemur fram í umsögninni, svo byggja megi álit á henni en Náttúrufræðistofnun 

leggur annað mat á áhrifin en framkvæmdaraðili sbr. hér að framan. Verði framkvæmdin heimiluð 

verður að tryggja, með vöktun, að hægt sé að fylgjast með og rekja til upprunans þau áhrif sem vill tir 

laxastofnar geta orðið fyrir. Einnig þarf að mati Náttúrufræðistofnunar, og eftir því sem sjókvíaeldi 

eykst og það fyrirhugað til lengri tíma, að leggja mat á samlegðaráhrif mengunar frá sjókvíaeldi á 

sjávarlífríki við stendur landsins, sérstaklega í þeim svæðum þar sem eldi er í mörgum fjörðum. Það 

þarf því sem fyrst að gera vöktunaráætlanir til að meta áhrif mengunar á lífríki stórra svæða svo hægt 

sé að sjá hvort og þá hvaða breytingar eiga sér stað og jafnframt hægt að bera niðurstöður úr 

vöktuninni saman við ,,upprunalegt“ ástand viðkomandi svæða.  

  

Virðingarfyllst, 

Trausti Baldursson 
Náttúrufræðistofnun Íslands 
Icelandic Institute of Natural History 
Urriðaholtsstræti 6-8 
210 Garðabær 
Sími/Tele: 590 0500 
Email: trausti@ni.is 
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Samgöngustofa: 
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Umhverfisstofnun: 
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Viðauki 21: Athugasemdir fá öðrum aðilum 
Alda Rut Ólafsdóttir: 

From: Alda Garðarsdóttir <arludta@gmail.com> 

Sent: 18.08.2020 21:34:04 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Athugasemdir Öldu Rutar Garðarsdóttur 

 

Go´ðan dag. 

 

E´g vil gera eftirfarandi athugasemdir við fyrirhugað laxeldi Fiskeldis Austfjarða i´ Sto¨ðvarfirði: 

 

1.  Það verður mikil sjo´nmengun af bu´runum og staðsetning þeirra handan fjarðar andspænis 

þorpinu er með o¨llu o´a´sættanleg.  Bara það að i´bu´ar a´ Sto¨ðvarfirði munu hafa bu´rin fyrir 

augunum alla daga ætti að vera no´g til þess að hafna þessu.  Fyrirhuguð staðsetning er 

eyðilegging a´ u´tsy´ninu yfir fjo¨rðinn 

 

2.  A´ Sto¨ðvarfirði er verið að byggja upp ferðaþjo´nustu og m.a. eru uppi sto´rar hugmyndir um 

ho´telrekstur a´ Kambanesi en þær eru nu´ til kynningar hja´ Skipulagsstofnun.  Það verkefni eitt 

og se´r mun skaffa mun fleiri sto¨rf en umhirða fiskeldisbu´ra mun nokkurnti´ma skapa a´ 

Sto¨ðvarfirði og færa ma´ ro¨k fyrir þvi´ að laxeldisbu´r i´ firðinum muni spilla fyrir ferðaþjo´nustu 

sem gerir u´t a´ hreina og o´spillta na´ttu´ru. 

 

3.  I´ frummatssky´rslu er talað um 10 -  20 sto¨rf sem munu verða til af laxeldinu (að vi´su er a´ 

einum stað talað um 15 - 20 og a´ o¨ðrum 10 - 20) en þar sem að i´ Fjarðabyggð allri starfa nu´ 

kannski 15 - 20 manns samtals við laxeldi a´ Fa´skru´ðsfirði og i´ Reyðarfirði, eru yfirgnæfandi 

li´kur a´ að sto¨rfin sem verða til við laxeldi i´ Sto¨ðvarfirði verði aldrei svo mo¨rg.  Reyndar ma´ 

ganga svo langt að segja að Fiskeldi Austfjarða setji fram vi´svitandi o´sannindi þvi´ laxinum 

verður o¨llum sla´trað a´ Dju´pavogi og sto¨rfin verða fyrst og fremst þar.  Sto¨rf við umhirðu 

bu´ra og fo´ðrun gætu orðið a´ Sto¨ðvarfirði en þau yrðu aldrei mo¨rg.  Fiskeldi Austfjarða er 

umsvifamikið a´ Dju´pavogi og ekki er loku fyrir það skotið að bu´runum verði sinnt af mannskap 

þaðan. 

 

4.  Hefur sjo´lag við suðurstro¨nd Sto¨ðvarfjarðar verið kannað?  Þar er mikið brim og fra´kast 

þegar þungt er i´ sjo´inn, enda fjo¨rðurinn stuttur og opinn.  

 

5.  Hafa farið fram mælingar a´ vindhraða i´ sunnana´tt a´ þessu sama svæði?  O´vi´ða er 

sunnana´ttin sterkari en þegar hu´n blæs þvert yfir Sto¨ðvarfjo¨rð og o´li´kt norðana´ttinni i´ 

Berufirði og Fa´skru´ðsfirði, mun hu´n bla´sa þvert a´ bu´rin og þannig þry´sta allri stæðunni til 

norðurs.  

 

6.  I´ Sto¨ðvara´ er að finna bæði bleikju og lax. Er staðsetning bu´ranna (innan við 3 km fra´ 

o´sum Sto¨ðvara´r) ekki a´ skjo¨n við reglugerð um fiskeldi (540/2020) þar sem 

segir:  „Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmo¨rk sjo´kvi´aeldissto¨ðva fra´ a´m með villta 

stofna laxfiska og sja´lfbæra ny´tingu se´u eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða i´ 

mailto:arludta@gmail.com
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eldi. Miðast framangreind fjarlægðarmo¨rk við loftli´nu, nema þegar tangar skilja a´ milli.“ 

  

 

7.  Af framagreindu tel e´g að Sto¨ðvarfirði eigi að hli´fa við laxeldi og þeirri græðgi sem dri´fur 

það a´fram.  Fjo¨rðurinn er einfaldlega og li´till til þess að þola svona mikið inngrip; a´sy´nd hans 

hrakar verulega og fjarlægðin fra´ o´sum Sto¨ðvara´r er of li´til. 

  

Kær kveðja 

  

Alda Rut Garðarsdóttir  

Kt 2903834399 
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Andrea Þráinsdóttir: 

From: Andrea Þrainsdottir <andreaodd@outlook.com> 

Sent: 18.08.2020 12:24:48 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Andrea Þráinsdóttir Athugasemdir vegna hugmynda um laxeldi i´ 

Sto¨ðvarfirði 

  

Go´ðan dag. E´g vil gera eftirfarandi athugasemdir við fyrirhugað laxeldi Fiskeldis Austfjarða i´ 

Sto¨ðvarfirði:  

1. Það verður mikil sjo´nmengun af bu´runum og staðsetning þeirra handan fjarðar andspænis 

þorpinu er með o¨llu o´a´sættanleg. Bara það að i´bu´ar a´ Sto¨ðvarfirði munu hafa bu´rin fyrir 

augunum alla daga ætti að vera no´g til þess að hafna þessu. Fyrirhuguð staðsetning er 

eyðilegging a´ u´tsy´ninu yfir fjo¨rðinn  

2. A´ Sto¨ðvarfirði er verið að byggja upp ferðaþjo´nustu og m.a. eru uppi sto´rar hugmyndir um 

ho´telrekstur a´ Kambanesi en þær eru nu´ til kynningar hja´ Skipulagsstofnun. Það verkefni eitt 

og se´r mun skaffa mun fleiri sto¨rf en umhirða fiskeldisbu´ra mun nokkurnti´ma skapa a´ 

Sto¨ðvarfirði og færa ma´ ro¨k fyrir þvi´ að laxeldisbu´r i´ firðinum muni spilla fyrir ferðaþjo´nustu 

sem gerir u´t a´ hreina og o´spillta na´ttu´ru. 

3. I´ frummatssky´rslu er talað um 10 - 20 sto¨rf sem munu verða til af laxeldinu (að vi´su er a´ 

einum stað talað um 15 - 20 og a´ o¨ðrum 10 - 20) en þar sem að i´ Fjarðabyggð allri starfa nu´ 

kannski 15 - 20 manns samtals við laxeldi a´ Fa´skru´ðsfirði og i´ Reyðarfirði, eru yfirgnæfandi 

li´kur a´ að sto¨rfin sem verða til við laxeldi i´ Sto¨ðvarfirði verði aldrei svo mo¨rg. Reyndar ma´ 

ganga svo langt að segja að Fiskeldi Austfjarða setji fram vi´svitandi o´sannindi þvi´ laxinum 

verður o¨llum sla´trað a´ Dju´pavogi og sto¨rfin verða fyrst og fremst þar. Sto¨rf við umhirðu 

bu´ra og fo´ðrun gætu orðið a´ Sto¨ðvarfirði en þau yrðu aldrei mo¨rg. Fiskeldi Austfjarða er 

umsvifamikið a´ Dju´pavogi og ekki er loku fyrir það skotið að bu´runum verði sinnt af mannskap 

þaðan. 

4. Hefur sjo´lag við suðurstro¨nd Sto¨ðvarfjarðar verið kannað? Þar er mikið brim og fra´kast 

þegar þungt er i´ sjo´inn, enda fjo¨rðurinn stuttur og opinn. 

5. Hafa farið fram mælingar a´ vindhraða i´ sunnana´tt a´ þessu sama svæði? O´vi´ða er 

sunnana´ttin sterkari en þegar hu´n blæs þvert yfir Sto¨ðvarfjo¨rð og o´li´kt norðana´ttinni i´ 

Berufirði og Fa´skru´ðsfirði, mun hu´n bla´sa þvert a´ bu´rin og þannig þry´sta allri stæðunni til 

norðurs. 

6. I´ Sto¨ðvara´ er að finna bæði bleikju og lax. Er staðsetning bu´ranna (innan við 3 km fra´ 

o´sum Sto¨ðvara´r) ekki a´ skjo¨n við reglugerð um fiskeldi (540/2020) þar sem segir: 

„Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmo¨rk sjo´kvi´aeldissto¨ðva fra´ a´m með villta stofna 

laxfiska og sja´lfbæra ny´tingu se´u eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða i´ eldi. 

Miðast framangreind fjarlægðarmo¨rk við loftli´nu, nema þegar tangar skilja a´ milli.“ 
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7. Af framagreindu tel e´g að Sto¨ðvarfirði eigi að hli´fa við laxeldi og þeirri græðgi sem dri´fur 

það a´fram. Fjo¨rðurinn er einfaldlega og li´till til þess að þola svona mikið inngrip; a´sy´nd hans 

hrakar verulega og fjarlægðin fra´ o´sum Sto¨ðvara´r er of li´til. 

  

Kveðja; 

Andrea Oddný Þráinsdóttir  

2209724299 
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Björn Hafþór Guðmundsson: 

From: Hlíf og Hafþór <bibbasin@simnet.is> 

Sent: 10.07.2020 22:22:38 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Vattarnes er ekki milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur, heldur Kambanes 

  

Ábendingu þessa sendir: 

Björn Hafþór Guðmundsson, kt. 160147-3859, s. 895-9951 

29.6.2020 
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7.000 tonna framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði 

á vegum Fiskeldis Austfjarða hf., 

Fjarðabyggð 

Mat á umhverfisáhrifum - frummatsskýrsla í kynningu 

•        

 

Kynningartími stendur frá 30. júní til 18. ágúst 2020. 

Fiskeldi Austfjarða hf. hefur lagt fram frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum 
ofangreindrar framkvæmdar. 
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Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt fram athugasemdir. 
Frummatsskýrslan er aðgengileg hér og viðaukar eru aðgengilegir hér. Gögnin eru einnig 
aðgengileg á bæjarskrifstofu Fjarðabyggða, Skipulagsstofnun og í Þjóðarbókhlöðunni. 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 18. ágúst 2020 til Skipulagsstofnunar 
eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is 

2.3.3 Vindur Vindafar í Stöðvarfirði mótast mjög af fjöllum og landslagi, en 

einnig af hafinu. Austlæg hafgola er ríkjandi að degi til að sumarlagi og 

gögn frá veðurathugunarstöðinni að Vattarnesi sem er á milli 

Breiðdalsvíkur og Stöðvarfjarðar sýna að meðalvindhraði á svæðinu á 

árunum 1996-2016 er 5-6 m/s, en það fer eftir árstíma og vindátt hversu 

mikill styrkur vinds er (mynd 4). Veðurfar í Stöðvarfirði er ákjósanlegt fyrir 

fiskeldi. Lofthitamunur við botn og mynni fjarðarins hefur mikil áhrif á 

sveiflur í hafgolu og landgolu inn og út fjörðinn. Ríkjandi vindáttir í 

fjarðarmynninu eru suðvestan- og norðaustan vindáttir samkvæmt gögnum 

frá Veðurstofu Íslands, 1 en inn í firðinum er norðaustanvindátt algengust 

(mynd 5 og mynd 6). 

... 
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Eva María Sigurðardóttir: 

From: Eva María Sigurðardóttir <evamaria@skolar.fjardabyggd.is> 

Sent: 18.08.2020 10:31:09 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Eva María Sigurðardóttir fiskeldi á Stöðvarfirði 

  

  

Athugasemdir vegna hugmynda um laxeldi í Stöðvarfirði. 
  

Góðan dag. 
  

Ég vil gera eftirfarandi athugasemdir við fyrirhugað laxeldi Fiskeldis Austfjarða í 
Stöðvarfirði: 
  

1.  Það verður mikil sjónmengun af búrunum og staðsetning þeirra handan fjarðar 
andspænis þorpinu er með öllu óásættanleg.  Bara það að íbúar á Stöðvarfirði munu 
hafa búrin fyrir augunum alla daga ætti að vera nóg til þess að hafna þessu.  Fyrirhuguð 
staðsetning er eyðilegging á útsýninu yfir fjörðinn 
  

2.  Á Stöðvarfirði er verið að byggja upp ferðaþjónustu og m.a. eru uppi stórar 
hugmyndir um hótelrekstur á Kambanesi en þær eru nú til kynningar hjá 
Skipulagsstofnun.  Það verkefni eitt og sér mun skaffa mun fleiri störf en umhirða 
fiskeldisbúra mun nokkurntíma skapa á Stöðvarfirði og færa má rök fyrir því að 
laxeldisbúr í firðinum muni spilla fyrir ferðaþjónustu sem gerir út á hreina og óspillta 
náttúru. 
  

3.  Í frummatsskýrslu er talað um 10 -  20 störf sem munu verða til af laxeldinu (að vísu 
er á einum stað talað um 15 - 20 og á öðrum 10 - 20) en þar sem að í Fjarðabyggð allri 
starfa nú kannski 15 - 20 manns samtals við laxeldi á Fáskrúðsfirði og í Reyðarfirði, eru 
yfirgnæfandi líkur á að störfin sem verða til við laxeldi í Stöðvarfirði verði aldrei svo 
mörg.  Reyndar má ganga svo langt að segja að Fiskeldi Austfjarða setji fram vísvitandi 
ósannindi því laxinum verður öllum slátrað á Djúpavogi og störfin verða fyrst og fremst 
þar.  Störf við umhirðu búra og fóðrun gætu orðið á Stöðvarfirði en þau yrðu aldrei 
mörg.  Fiskeldi Austfjarða er umsvifamikið á Djúpavogi og ekki er loku fyrir það skotið að 
búrunum verði sinnt af mannskap þaðan. 
  

4.  Hefur sjólag við suðurströnd Stöðvarfjarðar verið kannað?  Þar er mikið brim og 
frákast þegar þungt er í sjóinn, enda fjörðurinn stuttur og opinn.   
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5.  Hafa farið fram mælingar á vindhraða í sunnanátt á þessu sama svæði?  Óvíða er 
sunnanáttin sterkari en þegar hún blæs þvert yfir Stöðvarfjörð og ólíkt norðanáttinni í 
Berufirði og Fáskrúðsfirði, mun hún blása þvert á búrin og þannig þrýsta allri stæðunni til 
norðurs.   
  

6.  Í Stöðvará er að finna bæði bleikju og lax. Er staðsetning búranna (innan við 3 km frá 
ósum Stöðvarár) ekki á skjön við reglugerð um fiskeldi (540/2020) þar sem 
segir:  „Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmörk sjókvíaeldisstöðva frá ám með 
villta stofna laxfiska og sjálfbæra nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að 
ræða í eldi. Miðast framangreind fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar tangar skilja á 
milli.“ 
  
  

7.  Af framagreindu tel ég að Stöðvarfirði eigi að hlífa við laxeldi og þeirri græðgi sem 
drífur það áfram.  Fjörðurinn er einfaldlega og lítill til þess að þola svona mikið inngrip; 
ásýnd hans hrakar verulega og fjarlægðin frá ósum Stöðvarár er of lítil. 
  
Eva María Sigurðardóttir kt:260278-5849 
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Hilmar Garðarsson: 

From: Hilmar Gardarsson <gardarssonhilmar@gmail.com> 

Sent: 18.08.2020 15:15:40 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Athugasemd Hilmars Garðarssonar 

  

Athugasemdir vegna hugmynda um laxeldi í Stöðvarfirði. 

  

Góðan dag. 

  

Ég vil gera eftirfarandi athugasemdir við fyrirhugað laxeldi Fiskeldis Austfjarða í Stöðvarfirði: 

  

1.  Það verður mikil sjónmengun af búrunum og staðsetning þeirra handan fjarðar andspænis 

þorpinu er með öllu óásættanleg.  Bara það að íbúar á Stöðvarfirði munu hafa búrin fyrir 

augunum alla daga ætti að vera nóg til þess að hafna þessu.  Fyrirhuguð staðsetning er 

eyðilegging á útsýninu yfir fjörðinn 

  

2.  Á Stöðvarfirði er verið að byggja upp ferðaþjónustu og m.a. eru uppi stórar hugmyndir um 

hótelrekstur á Kambanesi en þær eru nú til kynningar hjá Skipulagsstofnun.  Það verkefni eitt og 

sér mun skaffa mun fleiri störf en umhirða fiskeldisbúra mun nokkurntíma skapa á Stöðvarfirði 

og færa má rök fyrir því að laxeldisbúr í firðinum muni spilla fyrir ferðaþjónustu sem gerir út á 

hreina og óspillta náttúru. 

  

3.  Í frummatsskýrslu er talað um 10 -  20 störf sem munu verða til af laxeldinu (að vísu er á 

einum stað talað um 15 - 20 og á öðrum 10 - 20) en þar sem að í Fjarðabyggð allri starfa nú 

kannski 15 - 20 manns samtals við laxeldi á Fáskrúðsfirði og í Reyðarfirði, eru yfirgnæfandi líkur 

á að störfin sem verða til við laxeldi í Stöðvarfirði verði aldrei svo mörg.  Reyndar má ganga svo 

langt að segja að Fiskeldi Austfjarða setji fram vísvitandi ósannindi því laxinum verður öllum 

slátrað á Djúpavogi og störfin verða fyrst og fremst þar.  Störf við umhirðu búra og fóðrun gætu 

orðið á Stöðvarfirði en þau yrðu aldrei mörg.  Fiskeldi Austfjarða er umsvifamikið á Djúpavogi og 

ekki er loku fyrir það skotið að búrunum verði sinnt af mannskap þaðan. 

  

4.  Hefur sjólag við suðurströnd Stöðvarfjarðar verið kannað?  Þar er mikið brim og frákast 

þegar þungt er í sjóinn, enda fjörðurinn stuttur og opinn.   
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5.  Hafa farið fram mælingar á vindhraða í sunnanátt á þessu sama svæði?  Óvíða er 

sunnanáttin sterkari en þegar hún blæs þvert yfir Stöðvarfjörð og ólíkt norðanáttinni í Berufirði 

og Fáskrúðsfirði, mun hún blása þvert á búrin og þannig þrýsta allri stæðunni til norðurs.   

  

6.  Í Stöðvará er að finna bæði bleikju og lax. Er staðsetning búranna (innan við 3 km frá ósum 

Stöðvarár) ekki á skjön við reglugerð um fiskeldi (540/2020) þar sem segir:  „Matvælastofnun 

skal tryggja að fjarlægðarmörk sjókvíaeldisstöðva frá ám með villta stofna laxfiska og sjálfbæra 

nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða í eldi. Miðast framangreind 

fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli.“ 

  

  

7.  Af framagreindu tel ég að Stöðvarfirði eigi að hlífa við laxeldi og þeirri græðgi sem drífur það 

áfram.  Fjörðurinn er einfaldlega og lítill til þess að þola svona mikið inngrip; ásýnd hans hrakar 

verulega og fjarlægðin frá ósum Stöðvarár er of lítil. 
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Jónatan: 

From: jónatan emil <noniemil04@gmail.com> 

Sent: 18.08.2020 11:54:35 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Jónatan Fiskeldi í stödvarfirdi 

  

Athugasemdir vegna hugmynda um laxeldi i´ Sto¨ðvarfirði. 

  

Go´ðan dag. 

  

E´g vil gera eftirfarandi athugasemdir við fyrirhugað laxeldi Fiskeldis Austfjarða i´ Sto¨ðvarfirði: 

  

1.  Það verður mikil sjo´nmengun af bu´runum og staðsetning þeirra handan fjarðar andspænis 

þorpinu er með o¨llu o´a´sættanleg.  Bara það að i´bu´ar a´ Sto¨ðvarfirði munu hafa bu´rin fyrir 

augunum alla daga ætti að vera no´g til þess að hafna þessu.  Fyrirhuguð staðsetning er 

eyðilegging a´ u´tsy´ninu yfir fjo¨rðinn 

  

2.  A´ Sto¨ðvarfirði er verið að byggja upp ferðaþjo´nustu og m.a. eru uppi sto´rar hugmyndir um 

ho´telrekstur a´ Kambanesi en þær eru nu´ til kynningar hja´ Skipulagsstofnun.  Það verkefni eitt 

og se´r mun skaffa mun fleiri sto¨rf en umhirða fiskeldisbu´ra mun nokkurnti´ma skapa a´ 

Sto¨ðvarfirði og færa ma´ ro¨k fyrir þvi´ að laxeldisbu´r i´ firðinum muni spilla fyrir ferðaþjo´nustu 

sem gerir u´t a´ hreina og o´spillta na´ttu´ru. 

  

3.  I´ frummatssky´rslu er talað um 10 -  20 sto¨rf sem munu verða til af laxeldinu (að vi´su er a´ 

einum stað talað um 15 - 20 og a´ o¨ðrum 10 - 20) en þar sem að i´ Fjarðabyggð allri starfa nu´ 

kannski 15 - 20 manns samtals við laxeldi a´ Fa´skru´ðsfirði og i´ Reyðarfirði, eru yfirgnæfandi 

li´kur a´ að sto¨rfin sem verða til við laxeldi i´ Sto¨ðvarfirði verði aldrei svo mo¨rg.  Reyndar ma´ 

ganga svo langt að segja að Fiskeldi Austfjarða setji fram vi´svitandi o´sannindi þvi´ laxinum 

verður o¨llum sla´trað a´ Dju´pavogi og sto¨rfin verða fyrst og fremst þar.  Sto¨rf við umhirðu 

bu´ra og fo´ðrun gætu orðið a´ Sto¨ðvarfirði en þau yrðu aldrei mo¨rg.  Fiskeldi Austfjarða er 

umsvifamikið a´ Dju´pavogi og ekki er loku fyrir það skotið að bu´runum verði sinnt af mannskap 

þaðan. 

  

4.  Hefur sjo´lag við suðurstro¨nd Sto¨ðvarfjarðar verið kannað?  Þar er mikið brim og fra´kast 

þegar þungt er i´ sjo´inn, enda fjo¨rðurinn stuttur og opinn.   
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5.  Hafa farið fram mælingar a´ vindhraða i´ sunnana´tt a´ þessu sama svæði?  O´vi´ða er 

sunnana´ttin sterkari en þegar hu´n blæs þvert yfir Sto¨ðvarfjo¨rð og o´li´kt norðana´ttinni i´ 

Berufirði og Fa´skru´ðsfirði, mun hu´n bla´sa þvert a´ bu´rin og þannig þry´sta allri stæðunni til 

norðurs.   

  

6.  I´ Sto¨ðvara´ er að finna bæði bleikju og lax. Er staðsetning bu´ranna (innan við 3 km fra´ 

o´sum Sto¨ðvara´r) ekki a´ skjo¨n við reglugerð um fiskeldi (540/2020) þar sem 

segir:  „Matvælastofnun skal tryggja að fjarlægðarmo¨rk sjo´kvi´aeldissto¨ðva fra´ a´m með villta 

stofna laxfiska og sja´lfbæra ny´tingu se´u eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða i´ 

eldi. Miðast framangreind fjarlægðarmo¨rk við loftli´nu, nema þegar tangar skilja a´ milli.“ 

  

  

7.  Af framagreindu tel e´g að Sto¨ðvarfirði eigi að hli´fa við laxeldi og þeirri græðgi sem dri´fur 

það a´fram.  Fjo¨rðurinn er einfaldlega og li´till til þess að þola svona mikið inngrip; a´sy´nd hans 

hrakar verulega og fjarlægðin fra´ o´sum Sto¨ðvara´r er of li´til.  

  

Ég verd alveg brjáladur ef ad fiskeldid kemur til stödvarfjardar og ekki halda ad stödfirdingar geri 

ekki neitt í málinu. Þid komid ekki med þessa grædgi í svona fallegan fjörd. Skítt med littlu 

störfin sem koma af þessu, þid ættud ad skammast ykkar! Ef ad þetta kemur til stödvarfjardar 

verdum vid ad grípa til hardari adgera því svona verdur ekki lidid.  
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Landssamband veiðifélaga: 
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Sólmundur Friðriksson:  

7.000 tonna framleiðsla á laxi í Stöðvarfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða hf., Fjarðabyggð – 

Athugasemdir og andmæli 

 

Sem brottfluttur Stöðfirðingur og unnandi íslenskrar náttúru, vil ég hér með koma á framfæri 

eftirfarandi athugasemdum við frummatskýrslu þá sem Fiskeldi Austfjarða hf. hefur lagt fram hjá 

Skipulagsstofun um mat á umhverfisáhrifum af völdum fyrirhugaðrar framkvæmdar um 7000 tonna 

framleiðslu á laxi í Stöðvarfirði. Einnig vil ég mótmæla þessum áformum harðlega þar sem ég tel þær 

alls ekki þjóna hagsmunum byggðarlagsins og vera gróflega móðgun við íbúa þess ofan á þær dýfur 

og áföll í útgerð og fiskvinnslu sem plássið hefur orðið fyrir í seinni tíð. Máli mínu til stuðnings vísa ég 

í eftirtalin atriði: 

1. Hlutdræg skýrsla 

Skýrsla þessi ber með sér að vera skrifuð af hagsmunaaðila í eigin þágu og er óopinbert markmið 

Fiskeldis Austfjarða greinilega að tryggja stöðu sína svo þeir hafi forskot á aðra ef tekst að koma 

málum svo fyrir að fyrirhuguðu vinnsla geti hafist. 

2. Mótsagnakenndur og ótrúverður texti 

Skýrslan er byggð á tvenns konar mati frá Hafró, burðarþolsmati og áhættumati vegna 

erfðablöndunar, og segjast þeir FA menn í upphafi skýrslunnar munu taka tillit til þess og miða við 

eldi á ófrjóum laxi. Þar er heldur betur verið að þyrla upp ryki í augu þeirra sem vilja rýna í, því það 

viðmið er strax skotið niður í sömu efnisgrein sbr. eftirfarandi tilvitnun: 

Áætlanir gera ráð fyrir að alinn verði lax og að árleg framleiðsla verði 7.000 tonn. Hafrannsóknarstofnun hefur gefið út 
burðaþolsmat fyrir Stöðvarfjörð upp á 7.000 tonna lífmassa, en auk þess hefur stofnunin birt áhættumat fyrir fjörðinn 
vegna hættu á erfðablöndun milli eldisfisks og náttúrulegra laxastofna.  Í samræmi við það mun Fiskeldi Austfjarða 
einvörðungu ala ófrjóan  lax. Í áhættumati vegna erfðablöndunar er gert ráð fyrir að það sé endurskoðað reglulega. 
Komi til þess að endurskoðun leiði til þess að ala megi frjóan fisk í Stöðvarfirði, þá áskilur Fiskeldi Austfjarða sér rétt til 
að gera slíkt. Þetta umhverfismat er miðað við hver áhrif eldis á  7.000 tonnum af frjóum fiski er á umhverfið. 
(Samantekt, bls. i) 

Þannig ganga þeir strax á í berhögg við eigin fullyrðingar, með því að segjast í upphafi skýrslunnar 

eingöngu ætla að ala ófrjóan lax  en miða svo sitt eigið umhverfismat á 7000 tonna eldi af frjóum 

fiski. Þess ber einnig að geta að eldi á ófrjóum fiski algjöru tilraunastigi og allsendis óvíst hvenær það 

verður framkvæmanlegt ef það verður þá nokkurn tíma. 

3. Dregið úr vægi áhrifa með orðaleik 

Í gegnum alla skýrsluna er ein mantra sem er ákaflega formúlukennd og miðar að því marki að draga 

úr vægi neikvæðra áhrifa af þessari stóru framkvæmd á umhverfi og náttúru Stöðvarfjarðar. Það er 

framsetning þriggja orða sem standa yfirleitt saman og/eða í svipuðu samhengi. Þetta eru orðin 

„óveruleg“, „afturkræf“ og „tímabundin“, og óma þau stöðugt í gegnum skýrsluna, það fyrsta um 80 

sinnum, næsta 60 sinnum og það síðasta 17 sinnum. Þau standa nánast undantekningarlaust í 

samhengi með orðinu „neikvæð“ og með þessari orðanotkun stöðugt hamrað á þeirri skoðun 

skýrsluhöfunda, sem hafa mikilla hagsmuna að gæta, að áhrifin af þessari stóriðju séu bara „alls 

ekkert svo slæm“. Dæmi um þessa orðanotkun: 
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„Áhrif á landslag og ásýnd verða bæði óveruleg og talsvert neikvæð en afturkræf. Áhrif á botndýralíf verða talsvert 
neikvæð, en staðbundin og afturkræf. Áhrif á eðliseiginleika sjávar, villta laxfiska, menningarminjar og verndarsvæði 
verða óveruleg til talsvert neikvæð, en staðbundin og afturkræf.“ (Samantekt, bls. iv) 
 

Hvað merkingu þessara orða varðar þá eru orðin „óveruleg“ og „afturkræf“ hreint og klárt gildismat 

skýrsluritara, en eins og orðið og „tímabundin“ einnig bundin ákveðnum tíma, sem gæti verið stór 

partur af ævi manns ef ekki heil mannsævi. Hér er skilgreining á einkunninni „talsvert neikvæð“ sem 

kemur frá Umhverfisstofunun og birt er í töflu í skýrslunni: 

Áhrif framkvæmdar eða áætlunar á umhverfisþátt/-þætti taka ekki til umfangsmikils svæðis, en svæðið kann að vera 
viðkvæmt fyrir breytingum m.a. vegna náttúrufars og fornminja. áhrifin geta verið neikvæð fyrir svæðið og/eða geta 
valdið fjölda fólks ónæði eða óþægindum. Áhrifin geta verið varanleg og í sumum tilfellum óafturkræf. Áhrif geta verið 
stað-, svæðisbndin og/eða á landsvísu. Áhrif geta að einhverju leyti verið í ósamræmi við ákvæði laga og reglugerða, 
almenna stefnumörkun stjórnvalda eða alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. (Frummatskýrsla, bls. 39) 

Þessi skilgreining er í mínum huga í mikilli mótstöðu við þá orðanotkun sem hér er lýst og í raun mun 

alvarlegri áhrif en kemur fram við þá framsetningu sem hér er gagnrýnd. Þegar þetta orðaval kemur 

hvað eftir annað fyrir í skýrslunni þar sem ofangreind skilgreining Umhverfisstofnunar er þynnt út, er 

erfitt að verjast þeirri hugsun að hér sé verið að breiða yfir annan veruleika um áhrif þessarar miklu 

vinnslu í einum minnsta firði Austfjarða. 

4. Mengun 

Þær teikningar sem sýna athafnasvæði fyrirhugaðs fiskeldis í Stöðvarfirði sýna að það nær yfir meira 

en 10% af stærð fjarðarins. Því er það alveg ótrúlegt (og í mínum huga óhugnanlegt) að mönnum 

skyldi detta í hug að staðsetja svo stóra framkvæmd í svo smáum firði eins og Stöðvarfjörður er. 

Kerin verða staðsett í sunnanverðum firðinum beint andspænis þorpinu, og mun valda mikilli 

sjónmengun fyrir íbúa og gesti fjarðarins. Mynd 42 á bls. 104 í kaflanum um áhrif á landslag og ásýnd  

sýnir þetta greinilega, þar er landslagsrýmum skipt í svæði og er þorpið staðsett á svæði A. Þegar þar 

er rætt um umhverfisáhrif kemur fram að eldiskvíarnar muni vera mest áberandi á svæði A (bls. 

105). Þá er ótalin mengun frá losun úrgangs en óhreinsað skolp frá fiskeldi af þessari stærðargráðu 

samsvarar losun skolps frá 56 þúsund manna byggð. Það er jafn mikið og losun frá byggðum alls 

Reykjanessins að Hafnarfirði meðtöldum og er tífalt meira en íbúar allrar Fjarðabyggðar. Ef miðað er 

við íbúafjölda á Stöðvarfirði, um 200 manns, og það sett í samhengi við mengunina frá 7000 tonna 

fiskeldi, þá myndi skolplosun margfaldast 280 sinnum með tilkomu þess.  

5. Áhrif á aðra vaxtarmöguleika 

Miklar breytingar hafa orðið á Stöðvarfirði eftir að plássið missti útgerðina úr höndum sér og hefur 

starfsemi á sviði ferðamennsku og lista vaxið fiskur um hrygg. Frystihúsið sem áður var, er nú 

starfrækt sem sköpunarmiðstöð, þar sem fjöldi erlendra listamanna kemur ár hvert til að dvelja og 

vinna að list sinni í skapandi umhverfi sem umvafið er óspilltri náttúru fjarðarins. Ferðamennska 

hefur aukist til muna, eins og annarsstaðar á landinu, og söfn og verslun á staðnum notið góðs af. 

Merkur fornleifafundur í botni fjarðarins gæti, ef rétt er haldið á spöðum, skapað miklar tekjur þar 

sem ferðamenn t.d. gætu fengið að upplifa komu fyrstu landnemanna með siglingu inn fjörðinn, auk 

þess að byggð væri upp aðstaða tengt landnáminu inni í firðinum. Margt fleira væri hægt að gera 

með upplifun gesta í huga t.d. með skipulagðri frístundabyggð fyrir utan þorpið. Stórfellt laxeldi í 

firðinum myndi rýra alla þessa möguleika til vaxtar og að stemma stigu við þeirri fólksfækkun sem 

orðið hefur síðustu áratugi. 

6. Fólk og náttúra 
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Öll svona umræða um nýtingu lands og sjávar í iðnaði er umræða um samspil manns og náttúru. Þar 

er verðmætamat ákaflega misjafnt eftir því hver á í hlut og hverra hagsmunir eru í húfi. Mér finnst 

ákaflega sárt að horfa uppá, þegar svona umhverfismat er gert, að þegar talað er um náttúru þá sé 

maðurinn ekki tekinn þar með í reikninginn, þ.e. íbúarnir á svæðinu. Það er eins og áhrifin á íbúa 

skipti ekki neinu máli, áhrif sem sýnilegt er að verða allt annað en jákvæð þar sem engin uppbygging 

er fyrirhuguð í landi tengt þessari vinnslu.  

 

Lestur þessarar skýrslu hefur vakið mig til umhugsunar um framtíð fjarðanna fyrir austan og 

mikilvægi þess að íhuga vel og vandlega alla kosti þegar kemur að umræðu um aukna stóriðju á 

svæðinu. Ég segi stóriðju, því fyrirhugaðar framkvæmdir Fiskeldis Austfjarða í Stöðvarfirði til viðbótar 

við aðra firði eru af þeirri stærðargráðu að ekki er hægt að flokka þær á annan hátt.  

Með þessum hugleiðingum vil ég koma á framfæri mótmælum mínum gegn þessum fyrirhuguðu 

framkvæmdum og vona að tekið verði mark á.  

 

Reykjanesbæ, 18. ágúst 2020 

Sólmundur Friðriksson 
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Þórir Snær Sigurðsson: 

From: þórir snær Sigurðsson <torirsnar95@gmail.com> 

Sent: 18.08.2020 10:37:36 

To: Skipulagsstofnun 

Subject: Þórir Snær Sigurðsson kt. 250895-2759 Athugasemdir vegna hugmynda um 

laxeldi í Stöðvarfirði. 

  

  

  

Góðan dag. 

  

Ég vil gera eftirfarandi athugasemdir við fyrirhugað laxeldi Fiskeldis Austfjarða í Stöðvarfirði: 

  

1.  Það verður mikil sjónmengun af búrunum og staðsetning þeirra handan fjarðar andspænis 

þorpinu er með öllu óásættanleg.  Bara það að íbúar á Stöðvarfirði munu hafa búrin fyrir 

augunum alla daga ætti að vera nóg til þess að hafna þessu.  Fyrirhuguð staðsetning er 

eyðilegging á útsýninu yfir fjörðinn 

  

2.  Á Stöðvarfirði er verið að byggja upp ferðaþjónustu og m.a. eru uppi stórar hugmyndir um 

hótelrekstur á Kambanesi en þær eru nú til kynningar hjá Skipulagsstofnun.  Það verkefni eitt og 

sér mun skaffa mun fleiri störf en umhirða fiskeldisbúra mun nokkurntíma skapa á Stöðvarfirði 

og færa má rök fyrir því að laxeldisbúr í firðinum muni spilla fyrir ferðaþjónustu sem gerir út á 

hreina og óspillta náttúru. 

  

3.  Í frummatsskýrslu er talað um 10 -  20 störf sem munu verða til af laxeldinu (að vísu er á 

einum stað talað um 15 - 20 og á öðrum 10 - 20) en þar sem að í Fjarðabyggð allri starfa nú 

kannski 15 - 20 manns samtals við laxeldi á Fáskrúðsfirði og í Reyðarfirði, eru yfirgnæfandi líkur 

á að störfin sem verða til við laxeldi í Stöðvarfirði verði aldrei svo mörg.  Reyndar má ganga svo 

langt að segja að Fiskeldi Austfjarða setji fram vísvitandi ósannindi því laxinum verður öllum 

slátrað á Djúpavogi og störfin verða fyrst og fremst þar.  Störf við umhirðu búra og fóðrun gætu 

orðið á Stöðvarfirði en þau yrðu aldrei mörg.  Fiskeldi Austfjarða er umsvifamikið á Djúpavogi og 

ekki er loku fyrir það skotið að búrunum verði sinnt af mannskap þaðan. 

  

4.  Hefur sjólag við suðurströnd Stöðvarfjarðar verið kannað?  Þar er mikið brim og frákast 

þegar þungt er í sjóinn, enda fjörðurinn stuttur og opinn.   

  

mailto:torirsnar95@gmail.com
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5.  Hafa farið fram mælingar á vindhraða í sunnanátt á þessu sama svæði?  Óvíða er 

sunnanáttin sterkari en þegar hún blæs þvert yfir Stöðvarfjörð og ólíkt norðanáttinni í Berufirði 

og Fáskrúðsfirði, mun hún blása þvert á búrin og þannig þrýsta allri stæðunni til norðurs.   

  

6.  Í Stöðvará er að finna bæði bleikju og lax. Er staðsetning búranna (innan við 3 km frá ósum 

Stöðvarár) ekki á skjön við reglugerð um fiskeldi (540/2020) þar sem segir:  „Matvælastofnun 

skal tryggja að fjarlægðarmörk sjókvíaeldisstöðva frá ám með villta stofna laxfiska og sjálfbæra 

nýtingu séu eigi styttri en 5 km þegar um laxfiska er að ræða í eldi. Miðast framangreind 

fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli.“ 

  

  

7.  Af framagreindu tel ég að Stöðvarfirði eigi að hlífa við laxeldi og þeirri græðgi sem drífur það 

áfram.  Fjörðurinn er einfaldlega og lítill til þess að þola svona mikið inngrip; ásýnd hans hrakar 

verulega og fjarlægðin frá ósum Stöðvarár er of lítil. 

 

 

 

 


