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Efni: Breyting á fiskeldi Salar Islandica ehf., í sjókvíum, í Berufirði. Ákvörðun um
matsskyldu.
Vísað er til erindis Salar Islandica ehf. dags. 30. mars 2006 þar sem Skipulagsstofnun er tilkynnt
fyrirhuguð breyting á eldi Salar Islandica í sjókvíum í Berufirði samkvæmt 6. gr. laga um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b. og lið 13a, sbr. lið 1g, í 2. viðauka laganna.
Skipulagsstofnun leitaði álits Djúpavogshrepps, Landbúnaðarstofnunar, Hafrannsóknastofnunar
og Umhverfisstofnunar.
Umsagnir bárust frá Djúpavogshreppi með bréfi dags. 24. apríl 2006, Landbúnaðarstofnun með
bréfum dags. 7. (- dýralækni fisksjúkdóma) og 21. apríl 2006 (veiðimál og fiskeldi ),
Hafrannsóknastofnuninni með bréfi dags. 8. maí 2006 og Umhverfisstofnun með bréfi dags. 5.
maí 2006.
FRAMLÖGÐ GÖGN FRAMKVÆMDARAÐILA
Fyrirhuguð framkvæmd. Salar Islandica hefur starfsleyfi til framleiðslu á allt að 8.000 tonnum
af laxi á ári í sjókvíum í Berufirði. Þá hefur aðaleigandi Salar Islandica, HB Grandi starfsleyfi fyrir
eldi á allt að 199 tonnum af þorski í Berufirði. Salar Islandica fyrirhugar að breyta eldi sínu í
sjókvíum í Berufirði þannig að í stað eldis á allt að 8.000 tonnum af laxi verði alin allt að 7.000
tonn af laxi og 1.000 tonn af þorski. Fyrirhugað er að sækja um breytingu á starfsleyfi sem felur
þetta í sér. Staðsetning sjókvía skv. starfsleyfi er og verður 1. 64°42,4´N - 14°22,5´V, 2.
64°43,8´N - 14°23,5´V. Fram kemur í framlögðum gögnum Salar Islandica að skipt verði út einni
eldistegund fyrir aðra, engar breytingar verði á losun lífrænna næringarefna þar sem þorskur verði
fóðraður með þurrfóðri eins og laxinn. Samnýttar verða framangreindar staðsetningar fyrir
eldiskvíar lax og þorsks og er ekki óttast að eldið muni hafa neikvæð áhrif á heilbrigði og viðgang
villtra fiskistofna í Berufirði eða öðrum fjörðum á Austurlandi.

Tilgangur framkvæmdarinnar er að skapa grundvöll til frekari uppbyggingar á þorskeldi í
Berufirði þar sem nýta megi þá sérfræðiþekkingu sem er að finna hjá Salar Islandica á Djúpavogi
svo og þann tækjabúnað og báta sem fyrir hendi eru.
ÁLIT UMSAGNARAÐILA OG VIÐBRÖGÐ FRAMKVÆMDARAÐILA
Almennt. Djúpavogshreppur, Landbúnaðarstofnun, Hafrannsóknastofnunin og Umhverfisstofnun
telja að umhverfisáhrif framkvæmdarinnar verði ekki umtalsverð og að framkvæmdin skuli því
ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Fram kemur í umsögn Umhverfisstofnunar að fyrirhuguð breyting muni ekki hafa í för með sér
aukið mengunarálag en vegna hættu á stroki í þorskeldi telji stofnunin mikilvægt að fylgst verði
með styrkleika kvía og þess gætt að í þeim sé ekki veikleiki.
Fram kemur í umsögn Landbúnaðarstofnunar að árleg framleiðsla á laxi í Berufirði hafi aldrei
farið yfir 500 tonn og að rekstrarleyfi fyrir 4.000 tonna framleiðslu gildi til 31. ágúst 2007. Fram
kemur að engar efnislegar athugasemdir séu gerðar vegna fisksjúkdóma og vegi þyngst að
breytingin muni ekki hafa neikvæð áhrif á heilbrigði og viðgang þeirra villtu fiskstofna sem eru
fyrir í vistkerfi Berufjarðar.
NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Um er að ræða að breyta fiskeldi Salar Islandica á tilgreindum tveimur eldissvæðum í Berufirði
þannig að í stað allt að 8.000 tonna eldis af laxi verði alin allt að 7.000 tonn af laxi og 1.000 tonn
af þorski. Framkvæmdin er tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 6. gr. og
lið 13a, sbr. lið 1f, í 2. viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b.
Skipulagsstofnun telur að áhrif, fyrirhugaðrar breytingar á eldi í sjókvíum í Berufirði, á vistkerfi
Berufjarðar verði óveruleg þar sem ekki er gert ráð fyrir að mengunarálag aukist, framkvæmdin
muni ekki hafa neikvæð áhrif á heilbrigði og viðgang villtra fiskstofna í vistkerfi Berufjarðar.
Tekið er undir með Umhverfisstofnun að vegna hættu á stroki í þorskeldi sé mikilvægt að fylgst
verði með styrkleika kvía.
Í samræmi við 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b. hefur Skipulagsstofnun
farið yfir þau gögn sem lögð voru fram af hálfu Salar Islandica við tilkynningu og umsagnir. Á
grundvelli þessara gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að fyrirhuguð breyting á fiskeldi í
sjókvíum Salar Islandica í Berufirði sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. má kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar til
umhverfisráðherra. Kærufrestur er til 19. júní 2006.
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