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ÁHÆTTUMAT OG VIÐBRAGÐSÁÆTLUN  
VEGNA LOSUNAR EFNA FRÁ SEIÐAELDISSTÖÐ AÐ HÚSAFELLI 

 

 

Lýsing á starfsemi 

Seiðaeldisstöð Veiðifélags Ytri-Rangár í eldisstöðinni að Húsafelli er rekin á grundvelli starfsleyfis 
Heilbrigðiseftirliti Vesturlands frá 7. janúar 2011. Gildistími starfsleyfisins er til 1. janúar 2023. 
Starfsemi stöðvarinnar er fólgin í því að klakfiskur er sóttur í laxveiðiár félagsins og fluttur að 
eldisstöðinni að Húsafelli. Klakfiskurinn er kreistur, hrogn frjóvguð og alin í seiði að göngustærð í 
eldiskerjum stöðvarinnar.  

Eldisstöðin tekur inn ferskvatn úr vatnsbólum sem varin eru fyrir ágangi. Settjörn tekur við 
frárennsli ferskvatns úr eldiskerjunum og vatn fer þaðan út í Kaldá.  

 

Umhverfisstefna og umhverfismarkmið 

Starfsemi eldisstöðvarinnar felst í framleiðslu náttúrulegra afurða. Virðing fyrir náttúru og umhverfi 
skiptir sköpum í framleiðsluferli stöðvarinnar og því er notast við umhverfisvæn efni við 
framleiðslu.  

 

Áhættumat og viðbragðsáætlun 

Efni Buffodine – Sótthreinsandi efni (joðupplausn) 
Stærð íláts í lítrum 2 x 1L brúsar 
Fjarlægð frá sjó/strönd ca. 60 km 
Tegund mengunar Efni fer út í Kaldá, þaðan út í Hvítá og loks til 

sjávar 
Atvik Leki úr brúsum 
Forvarnir og búnaður Daglegt eftirlit með efnum í eldisstöð. Vöktun 

á fóðurkerfi og frárennsli. Atvikaskráning í 
dagbók.   

Líkur á mengun Ólíklegt A 
Afleiðing Óverulegar A 
Áhætta Óveruleg A 
Viðbrögð við 
mengunarslysi 

Verði mengunarslys er brugðist strax við til að 
koma í veg fyrir frekari mengun. Samband 
haft við yfirdýralækni. Atvik tilkynnt til UST.  

Vátrygging  
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Efni Formalín – Böðun fisks og eyðing svifdýra 
Stærð íláts í lítrum 3 x 200L tunnur að hámarki á hverjum tíma 
Fjarlægð frá sjó/strönd ca. 60 km 
Tegund mengunar Efni fer út í Kaldá, þaðan út í Hvítá og loks til 

sjávar 
Atvik Leki úr tunnum 
Forvarnir og búnaður Daglegt eftirlit með efnum í eldisstöð. Mjög 

reglulegar súrefnismælingar. Vöktun á 
fóðurkerfi og frárennsli. Atvikaskráning í 
dagbók. Öryggisbúnaður til staðar.  

Líkur á mengun Ólíklegt A 
Afleiðing Óverulegar A – Efni þynnist verulega út 
Áhætta Óveruleg A 
Viðbrögð við 
mengunarslysi 

Verði mengunarslys er brugðist strax við til að 
koma í veg fyrir frekari mengun. Samband 
haft við 112, slökkvilið og yfirdýralækni. Atvik 
tilkynnt til UST. Loftræsting og þrif. Efni dælt 
upp.  

Vátrygging  
 

Efni Klór – Hreinsun á gólfi eldisstöðvar 
Stærð íláts í lítrum 2 x 25L brúsar 
Fjarlægð frá sjó/strönd ca. 60 km 
Tegund mengunar Efni fer út í Kaldá, þaðan út í Hvítá og loks til 

sjávar 
Atvik Leki úr brúsa 
Forvarnir og búnaður Daglegt eftirlit með efnum í eldisstöð. Mjög 

reglulegar súrefnismælingar. Vöktun á 
fóðurkerfi og frárennsli. Atvikaskráning í 
dagbók. Öryggisbúnaður til staðar.  

Líkur á mengun Ólíklegt A 
Afleiðing Óverulegar A  
Áhætta Óveruleg A 
Viðbrögð við 
mengunarslysi 

Verði mengunarslys er brugðist strax við til að 
koma í veg fyrir frekari mengun. Samband 
haft við 112, slökkvilið og yfirdýralækni. Atvik 
tilkynnt til UST. Loftræsting og þrif. Efni dælt 
upp.  

Vátrygging  
 

 


