
Minnisblað til landbúnaðarráðuneytis

Eftirlit embættis veiðimálastjóra með fiskeldi samfrvæmt Iögum

E r i n d i n r . Þ  ^ / ^ ^ 8  

. k o m u d a g u r  ^  S - 2 0 ö  j
Samkvæmt frumvarpi tii breytinga á lax- og silungsveiðilögunum skal veiðimálastjóri hafa 

eftirlit með rekstrarlegum og fiskeldisfræðilegum þáttum í starfsemi fiskeldisstöðva og íylgjast 
með því að skilyrði, sem sett eru í starfsleyfi, séu haldin. Til að auðvelda eftirlit er eldisstöðvunum 
skylt að halda dagbók samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur. Þessu til viðbótar þarf embættið að 
fylgjast með því að lög og reglugerðir í veiðimálum og fískeldi séu haldnar. Eftirfarandi áætlun um 
effirlit er sett saman samkvæmt beiðni ráðuneytisins.

Þótt ekki hafí enn verið sett um það reglugerð, er líklegt að eldisfyrirtækið verði skyldað til að 
færa eftirfarandi upplýsingar mánaðarlega í dagbók:

o Tegundir í eldi, útsetningartími, meðalvikt og ástandsstuðull. 
o Fjöldi og hiutfall örmerktra físka í hverri kví. 
o Þéttleika á físki í kílóum á rúmmeter.
o Heilsufar eldisfisks og tilgreina sjúkdóma og sníkjudýr, ef einhver eru.
o Tímasetning slysasleppinga, magn sem sloppið hefur, meðalþyngd og heilsufar.
o Fjöldi og þyngd fiska sem drepist hafa í mánuðinum.
© Magn, sem slátrað hefur verið í mánuðinum. 
o Magn á aðkeyptu þurr- eða blautfóðri og framleiðanda fóðurs.
o Lyfjanotkun í mánuðinum, sem tilgreini magn, tegund lyfs og framleiðanda.
© Notkun sótthreinsiefaa, sem tilgreini magn, tegund og framleiðanda.
o Notkun meðferðarefria fyrir nót, sem tilgreini magn, tegund og framieiðanda, hafí eldisaðili

sjálfur staðið fyrir nótarmeðferð.
© Niðurstöðu mánaðarlegrar skoðunar kafara á nótum (sbr. starfsleyfi).
© Tíðni og dagsetningar nótarskipta.
© Annað viðhald búnaðar
© Fjölda og tegund físka, sem veiddir eru í vöktunarveiðum.
© Fjölda endurveiddra fiska, ef reynt er að endurveiða físk, sem sioppið hefur út.
© Framvindu rannsókna, sem krafist hefur verið.

Dagbók stöðvarinnar er eitt af því mikilvægasta, sem efíirlitsmaður skoðar í heimsókn sinni í 
eidisstöðina. Hún ætti að gefa greinargóða mynd af rekstri stöðvarinnar, ástandi hennar og ástandi 
físksins. Ströng viðulög þurfa að vera við því, ef bókin er ekki færð eða færð af trassaskap. Ef 
áberandi vanræksla er á einhverjum eftirlitsþætti, t.d. efíirliti með nótum ber eftirlitsmanni að fara 
fram á tafarlausar úrbætur. Að öðru leyti skoðar eftirlitsmaður ástand búnaðar og físks í stöðinni út 
frá almennu eldisfræðilegu sjónarmiði. Ef honum sýnist fískur í slæmu ástandi, t.d. slappur, 
vannærður eða með mikið af laxalús eða öðrum sníkjudýrum skal hann umsvifalaust tilkynna það 
bæði til veiðimálastjóra og dýralæknis fisksjúkdóma. Eflirlitsmaður skal jafiiframt færa skýrslu 
fyrir hverja heimsókn í eldisstöð og tilgreina það sem betur mætti fara.

Samkvæmt upplýsingum frá fískeldis- og eftirhtsdeild norsku fiskistofunnar
(fiskeridirektorat) skiptist eftirlit með eldisstöðvum þar í landi í eftirfarandi 4 stig og undirstig:

1. Undirbúningur
o Aætlanagerð
© Samantekt á búnaði
o Bréf til stöðva um fyrirhugaða heimsókn
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2. Eftirlit í stöð
® Viðtal við stöðvarstjóra 
® Skoðun og úttekt á stöðinni 
© Prufutaka ef nauðsynlegt er

3. Skýrsluhald
© Skýrslutaka í stöð (eyðublað)
® Skrifleg skýrsia um niðurstöður

4. Aðhald varðaodi úrbætur
© Frestur til að lagfæra það sem aðfínnsiuvert er 
© Eftirlit með úi'bótum

Verður nú vikíð stuttlega að hverjum þætti og hvemig eftirliti hér á íandi gæti verið háttað. 

Undirbúnmgur
Senda þarf bréf til stöðvar 1-2 vikum fyrir áætlaða úttekt á stöðínni í bréfínu þarf að tilgreina, 

hvaða upplýsingar þurfa að Hggja fyrir á úttektartíma. Mikilvægt er að fyrir Hggi teikning af 
stöðinni með festingum og dýpt á nótum. Nauðsyniegt er að fyrir liggi samkomulag við 
stöðvarstjóra um heppilegan skoðunartíma. Einnig þarf að hagræða eftirlííi þannig að hægt sé að 
skoða sem flestar stöðvar á sama svæði á svipuðum tíma. Taka þarf tillit til sjúkdómshættu og 
skoða ætíð stöðvar með sjúkdómavandamál síðast. Nýta þarf skó sem fyrir eru í eldisstöð og 
jafnvel klæðast einnota galla.

Eftiríit í stöð
Viðtaí við stöðvarstióra

Mikiívægt er að fá góðan tíma með stöðvarstjóranum í byrjun heimsóknar og gera honum 
greín fyrir þeim upplýsingum sem leitað er eftir. Mikilvægt er að skoða dagbók stöðvarinnar og fá 
skýringar stöðvarstjóra á færslunum. Magn á físki í eldiskvíum á ekki að vera meira en 50 lestir á 
1000 rúmmetra eldisrýmis. Sérstaklega þarf að skoða hvort eftírlit með nótum hafí verið í lagi og 
ekki hafí orðið slysasleppingar. Þar skiptir verulegu máli hvernig staðið er að endumýjun á nót, 
þegar hún er orðin óhrein. Upplýsingar frá stöðvarstjóra færast á staðlað eftixlitseyðublað.

Skoðun á stöðinni
Við skoðun á stöðinni er mikilvægt að leita skýringa á aðfinnsluatriðum hjá stöðvarstjóra. 

Útbúnaður í stöðinni á að vera eins og í umsókn og leyfi. Einnig þarf staðsetning að samræmast 
leyfi. Sjókvíar þurfa að hafa blikkandi ljós og elnnig eru vinnuljós algeng. Stöðin á að vera merkt 
með leyfisnúmeri og einnig þarf að koma skýrt fram, hvort einhverjir sjúkdómar eru fyrir hendi. 
Skoða þarf festingar á stöðinni og slitfleti á nótarfestingum. Einnig fóðurkerfí og fuglanet. Öll 
skoðun á búnaði færist á staðlað eftirlitseyðublað.

Skýrsluhald og aíhugasemdir
Þegar skoðun er lokið í stöðinni þarf að taka saman upplýsingar og tilmæli um úrbætur í 

viðurvist stöðvarstjóra. Mikilvægt er að gefa stöðvarstjóra færi á að leggja til úrbætur og jafhvel 
biðja hann um skriflegar tillögur.

Þegar komið er til báka á skrifstofu er nauðsynlegt að skrifa strax skýrslu um skoðunina og 
þær athugasemdir sem skráðar voru á vettvangi. Þetta þarf að senda sem fyrst til eldisstöðvar með 
fyrirmælum um úrbætur. Þar er gefinn ákveðinn ffestur til að lagfæra það sem aðfinnsluvert var.





Aðhald varðandi úrbætur
Þegar stöðvarstjóri hefur tilkynnt að úrbætur hafí verið gerðar er nauðsynlegt að fara í 

viðbótar eftirlitsferð tií að kairna hvort rétt hafi verið að málum staðið og senda í kjölfarið bréf um 
að ástand sé komið í lag.

Norsk eftiriitshandbók
Hjálögð er norsk eftirlitsbók sem ekki hafa verið tök á að þýða á íslensku (fylgiskjal 1). 

Þess bók hefur eftirlitsdeild norsku fiskistofunnar (fiskeridirektorat) hannað til notkunar fyrir sína 
eftirlitsaðíla. Bókin samanstendur af stöðluðum eyðublöðum, sem eftirlltsmaður fyilix út í 
heimsókn sinni í eldistöðina. Eins og píaggið ber með sér er það hannað sérstaklega fyrir 
sjókvíastöðvar og þyrfti að hafa aðra útgáfu til notkunar í seiða- og matfiskastöðvum á iandi. Hér 
er augljóslega um viðamikið verkefhi að ræða sem þarfhast verulegrar þekkingar á fískeldi og 
tæknimálum þess.

Fyrirkomulag eftirlits hér á laudi

Tíðni eftiríitsferða
Af þeim upplýsingum, sem borist hafa varðandi norskt eftirlit, er hægt að draga upp grófa 

mynd af því eftirliti sem nauðsynlegt væri að þróa hér á Iandi. Hér er reiknað með að eingöngu sé 
fylgst með stöðvum, sem ala laxfiska, og er heildarfjöldi þeirra um 50. Þannig væri eðlilegt að 
veiðimáíastjóri léti skoða hverja eldisstöð a.m.k. einu sinni á ári. Á það sérstaklega við um 
seiðastöðvar og aðrar stöðvar á landi en sjókvíastöðvar þarf að skoða a.m.k. tvisvar á ári með ca 6 
mánaða millibili. Reikna má með auknum Ijölda lítilla sjókvíastöðva (<200 Iestir) og hafa 3 slíkar 
verið skráðar á Vestfjörðum Reikna má með að útbúnaður minni stöðva verði ódýrari og þar með 
varasamari varðandi slys. Þær gætu því tekið verulegan tíma og fyrirhöfn í eftirlitsstarfi.

Auk ofannefhdra heimsókna í stöðvar þarf að fara í sérstakar ferðir í þær stöðvar, þar sem 
úrbóta hefur verið krafist og til geta komið sérstök útköll vegna slysa eða annarra neyðartilfella, 
sem gætu bundið eftirlitsmann í Iengri tftna. Þessu til viðbótar væri hægt að nýta veiðieftirfitsmenn 
til viðbótareftirlits að sumarlagi Sfikir eftirfitsmenn fara víða um land tfi að fylgjast með 
blóraveiði á laxi í silunganet og annan búnað. Heimsóknir í eldisstöðvar gætu fallið vel að sfikum 
eftirfitsferðum og augljóslega væri hagkvæmt að samtvinna þessa eftiriitsstarfsemi eins og hægt er.

Aðstaða ou samvinna við aðra
Aðrir aðilar, sem hafa virkt eftírlit með fiskeldi innan landbúnaðar, eru dýralæknir 

fisksjúkdóma og héraðsdýralæknar (fylgiskjal 2). Nauðsynlegt er fyrir eftirlit veiðimálastjóra að 
hafa náið samráð við dýralækni fisksjúkdóma, þar sem eftirlitsmenn gætu tekið sýni vegna 
sjukdóma í eftirlitsferðum og dýralæknar gætu bent á vankanta í starfsemi eða búnaði eldisstöðvar. 
Vegna samráðs og samvinnu væri hagkvæmt að eftirlit og önnur starfsemi embættis 
veiðimálastjóra hefði skrifstofuaðstöðu nærri aðstöðu dýralæknis fisksjúkdóma og 
fisksjúkdómanefiad. Má þar benda á fískeldishús á Keldum, sem byggt var að hluta fyrir styrk úr 
Fiskræktarsjóði um 1987. Nokkrar breytingar munu vera í uppsiglingu á starfsemi 
tilraunastöðvarinnar að Keldum, sem gætu valdið því að þar losnaði húsnæði.

Að því er varðar mengandí þætti munu heilbrigðisnefhdir sveitarféíaga hafa eitthvert 
eftirlit með atvinnustarfsemi í samráði við Hollustuvemd. Heilbrigðisnefitdir gefa einnig út 
starfsleyfi fyrir minni rekstrareíningar. Virkt eftirlit með eldisstöðvum mun hafa verið lítið og þá 
takmarkað við mengandi þætti. Nauðsynlegt er að auka tengsl við þessa aðila varðandi 
eftirfitsþáttinn.

Eídisstöðvar á landi
Þótt athygfin beinist nú að sjókvíaeldisstöðvum ber að hafa í huga að í landinu starfa 45 

strandeldis- og ferskvatnsstöðvar, sem ekki hafa íotið ströngu eftirliti hingað til, ef frá er talið 
sjúkdómaeftirlit. Þessar stöðvar þurfa einnig að færa dagbækur, þótt færslur verði e.t.v. eitthvað 
frábrugðnar því, sem fært er varðandi kvíaeldi. Reikna má með verulegu átaki við að koma þeim 
málum i skorður, þar sem slíkrar bókfærslu hefur ekki verið krafist áður.
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Nokkuð hefor borið á því, að eidisstöðvar hér á Iandi hafi talið að þeim væri frjálst að vera 
með hvaða tegnnd laxfíska í eldi, sem þeim hentar, burtséð foá tilgreindri tegund í starfsleyfi. 
Þannig hefor regnbogasilungur verið fluttur frjálslega á miili stöðva, ef dreifing hefor ekki verið 
takmörkuð af fisksjúkdómaaðilum. Sett hefor verið ákvæði sem takmarkar slíkan flutning í grein
3.3 í reglugerð nr. 105/2000. Þessum þáttum þarf einnig að fylgja eftir með öflugu eftirliti.

Einnig hefur komið upp sú staða, að flestar ef ekki allar seiðastöðvar í landinu framleiða nú 
seiði a f norskættuðum eldislaxi. Margar þessarra stöðva hafa frárennsíi í vatnasvæði, sem gætu 
verið viðkvæm gagnvart slysasleppingum á þessum stofoi. Því þarf að skoða sérstaklega 
ftárennslisbúnað þessarra stöðva til að minnka líkur á slíkum slysum. Einstaka stöðvar hafa 
framieitt seiði bæði af íslenskum og norskum uppruna. í því tilfelli bætist við hættan af 
mannlegum mistökum, bæði varðandi ófollnægjandi aðskihiað þessarra fiska í stöð og 
ómeðvitaður flutningur á röngum stoftii til fiskræktar. Hér virðist því einnig vera verulegt verk 
óunnið.

Eitt atriði, sem vafalaust kemur til skoðunar, er viðkvæmni eldismanna gagnvart því að 
eftirlitsmaður fari á milli stöðva án sérstakra varúðarráðstafana gagnvart sjúkdómum. Þetta á ekki 
síst við um heimsóknir frá sjókvíastöðvum í seiðastöðvar á landi, þótt gæta þurfi varfæmi í öllum 
tilfelium. Um þetta þurfa eftirlitsaðilar að setja reglur og fylgja þeim stíft. Sennilega væri 
heppilegast að klæðast sérstökum fötum og stígvélum í hverri stöð og margar stöðvar hafa slíkan 
búnað til reiðu fyrir gesti.

Umsvif og kostnaður eftirlits

Miðað við fjöída starfandi eldisstöðva og þeirra sem nú eru að bætast við má reikna með að 
árlegar heimsóknir í eldisstöðvar þurfi að vera a.m.k. 100, sem gæti tekið 150 daga vegna 
ferðalaga sem þessu fylgja. Þar við bætast útköll frá eldisstöðvum ef eitthvað bjátar á t.d. vegna 
slysasleppinga. Þvi er ljóst að hér verður um a.m.k, um 2 ársverk að ræða með ferðalögum, 
áætlanagerð, úrvinnslu og Öðru umstangi, sem fylgir slíkri vinnu. Eftirlitsmaður þarf að hafa 
þekkingu á fiskeldi en jafoframt að vera ákveðinn og nákvæmur. Reynsla af löggæslustörfom væri 
heppileg.

Eftirlitsstarfsemi af þessu tagi er dýr vegna mikilla ferðalaga, sem henni tengjast. Þannig 
gæti ferðakostnaður (dagpeningar og akstur) vegna 150 eftirlitsdaga verið um 2,3 milljónir. Laun 
tveggja manna væru um 8 milljónir og heildarkostnaður því allt að 11 milljónum króna með 
ófyrirséðum kostnaði. Við þetta bætist að sjálfsögðu fastakostnaður og stjómunarkostnaður hjá 
embætti veiðimálastjóra. Þar sem akstur yrði sennilega yfir 20.000 km. á ári væri hagkvæmt að 
leggja til bifreið vegna eftirlitsins, sem gæti dregið úr daglegum aksturskostnaði.

Samkvæmt lagafrumvarpinu er ráðgert að taka greiðslu fyrir eftirlitið samkvæmt gjatdskrá. 
Sennilega mun slik gjaldskrá aðeins greiða hluta af kostnaði við eftirlitið a.m.k. í byrjun. Veruleg 
opinber framlög eru því nauðsynleg meðan verið er að móta starfsemina.

I lagaftrumvarpinu er heimild til að fela einkaaðila eftirlit með eldisstoðvum, þótt það verði 
á ábyrgð veiðimálastjóra. Ekki verður hægt að koma slíku á fyrr en reynsía hefur fengist varðandi 
umfang og þau vandkvæði sem fylgja eftirlitinu. Slíkt framsal hlýtur því að koma á síðari stigum.

Leitað hefur verið ábendinga frá Veiðimálstofoun varðandi nauðsynlega eftirlitsþætti. Þar 
sem svör hafa ekki borist verður tekið tillit til slíkra ábendinga á síðari stigum.

Virðingarfyflst

10. apríl 2001

Árni ísaksson, veiðimálastjóri





1. BAKGRUNNSDATA
1.1. SELSKAPSOPPLYSNINGER

Reg.nr. 
Postnr.

Navn:
Sted: Komiri:

Telefon/fax: Anlegg: 
Kons . type:
Daglig leder:
Telefon Priv: ______

Kontor:; 
Hvilke arter:

Mobil:

Selskapets andre konsesjoner:

Fylke:
Mobil: « = _  F a x :; 

K-volum:

Pers.sker:

1.2. LOKALITBTER (Angi konsesjonens lokaliteter)

NAVN
KARTREFERANSE 
NR Sone Kartbl. UTM

Gene- Hvor
rasjon Brakklagt Nr? lenge?

= =  _  ===== ian<
mn<

= =  „  _ ■ =  mn<
_  _ mn(

Kommentarer

1.3. SAMLOKALISERING (Med flgende konsesjoner p flgende lokaliteter) 

Reg.nr. Navn - Lokalitet

Kommentarer

1 Rmmingstilfeller. Har bedriften tidligere hatt rmming? 
Nr?: Lokalitet:
rsak til rmming: _
Korrigerende tiltak:

1.5 DATO FOR INSPEKSJONEN; / /
INSPEKSJONEN ER UTFRT AV: _______ !



2.1. DRIFT 1 - ÐRIFTS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN - KAP. II OG III - PARAGRAF 6 - 9

(Opplysningene er i utgangspunktet p konsesjonsniv, og forholder seg til 
paragrafene i DRIFTS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN i kronologisk rekkeflge. Dersoxn det 
er forskjeller mellom de ulike lokalitetene kan det bemerkes i komxaentarfeltene

Reg.nr. Navn:

2.1.1. KAP. II. ETABLERING
Tema Status Kommentarer (Drifts- Sykd.forskr. pgf 6 - 1

Ddfiskhndtering 
Ddfisktankf er)

Pgf. 6

Kaoasitet
Opplysningsplikt: 
Overholdt

Pgf. 7

Tiltak 1:

Tiltak 2:

2.1.2. KAP. III. DRIFT 
Tema Status Kommentarer (Drifts- Sykd.forskr. pgf 8 - í

Driftsplan: 
Innsendt fi.dir

Pgf. 8

Godkient
Drift i samsvar?

Journalfring (Merdniv, : 
Journal i 5 r

Lokalitetesniv, Konsesjonsniv): Pgf. 9

Utsett/beholdnina
Merdniv

Fisketetthet .. .....
Notdvbde
Frforbruk
Rmmina
Utslaktina

Helsestatus
Lokalitetsni

Antall lus
Leaemiddelbruk
Kiemikaliebruk
Overvkinasfiske
Gienfanast

Ddf iskhndterina
Konsesjonsni

Frinnkio
Notimoreanerina

Tiltak 1:

Tiltak 2:

Kommentarer



'2.2. DRIFT 2 - DRIFTS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN - KAP. III OG IV - PARAGR. 10-34

Reg.nr. Navn:

2.2.1. KAP III. DRIFT 
Tema Status Kommentarer (Drifts- og Sykd.forskr. pgf 10-22

Helsekontroll
Pgf. 10

Opprinnelsesatt.

Kinnsprodukter
Pgf. 11

Tilsvn
Pgf. 12

Hygiene:
Eqet tv/fotty

Pgf. 13
Desinfiserina

Vask notposer etc
Pgf. 14

Slaktinq/blqqinq
Pgf. 15

T na Status Kommentarer

Flvttinq svkfisk
Pgf. 16

Ddf i skhndterinq
Pgf. 17

Tildekkinq
Pgf. 18

Fisketetthet
Pgf. 19

Fiskemenqde

Brakkleqqinq
Pgf. 20

Frbehandlinq
Pgf. 21

Frspill
Pgf. 22

Tiltak 1:

Tiltak 2:

2.2.2. KAP III. DRIFT 
Tema Status Kommentarer (Drifts- og Sykd.forskr. pgf 23-26)

Legemidler: 
Aktsomhet

Pgf. 23

Medisinvarslina ............

Milimessia drift
Pgf. 24

Tiltak mot Rmming: 
Beredskapsplan

Pgf. 25

Qvervkningsf iske.................................. ....... .
Rminingsmelding . .
Gienfanqstplikt   _    .

Pgf. 26
Produksjonslys



Tiltak 1:

Tiltak 2:

2-2.3. KAP IV- GENERELLE BESTEMMELSER
Tema Status Komraentarer (Drifts- og Sykd.forskr. pgf 27-31)

Eierforhold
Pgf. 27

Komnpetansekrav
Pgf. 28

OnnrvdinasDlikt
Pgf. 31

Tiltak 1:

Tiltak 1:

2.2.4. TOTAL OPPSUMMERING AV DRIFTSFORHOLD I HENHOLD TIL DRIFTS- OG
SYKDOMSFORSKRIFTEN

Er det grunnlag for anvende pgf. 29 Tvangsmulkt, eller 
Tilbaketrekking. Anbefales det full sjekk?

pgf. 30

Tiltak

Kommentarer



2.3.1. BIOMASSS - VOLUM OG FISKETETTHET - REGISTRERINGER LOKALITET 1
ID.nr.

Recf. nr. Navn Lokalitet: ^

BIOMASSE, VOLUM, TETTHET (L.l) (Hjelpetekst under Areal; Alt-Fl)
------------------------------  (Info. om skjeiria, neste s. *)

LEax. Tetthet Tetthe
kbm. Mlef. Diff. Over- Reelt Biomasse mlefor reell 
tillat kbm. kbm. skrid kbm. kg. kg/kbm. kg/kbm

Lokalitet 1----- -------------------------------------------------------------------
—  — — ■-■   -  ■* -—  ■■ -- ■ — ■ ■ ■ ■ ■  -- - ■ ■' 'Merd -------------------------------------------------------------------
nr. Areal Dyp

Er fisketetthet beregnet etter pgf. 19 overskredet i en eller flere merder?: 
Kommentar: _______________________________________________________________________

(* Inspektren skal i dette skjema registrere biomasse, areal og dyp i alle 
merdene p lokaliteten. Systemet regner selv ut total biomasse p lokaliteten, 
s .t fisketetthet p lokalitetsv og merdniv. Biomasse skal vre finne i 
driftsjournal. Det er lagt inn arealberegninger som hjelpetekst under Areal; 
Alt-Fl)



2.3.6 BIOMASSE - VOLUM OG FISKETETTHET - OPPSUMMERING; KONSESJON OG LOKALITETER
Reg.nr. =========_= Navn
BIOMASSE, VOLUM OG TETTHET FOR KONSESJON OG LOKALITETER. (L . 1-5)

ID Lokalitet 1

Max
kbm. Mlef. 
tillat kbm.

Tetthet
Diff. Over- Reelt Biomasse mlefor 
kbm. skrid kbm. kg. kg/kbm.

Tetth
reell

kg/m3

-------1-- - r—
Lokalitet 2

Lokalitet 3
... . . .  --- t- --- 1—

Lokalitet 4
--- t- --- 1—

Lokalitet 5
--- 1_

KONSESJON . --- 1-- --- 1—
Er maks tillat fiskemengde for konsesjon beregnet etter pgf- 19 overskredet? 
Kommentar: ___________________________________________ _,_____



 ̂2 . 4 . OPPSUMMERING - DRIFT - TILTAK (Konsesjonsniv) 
(Drifts- og sykdomsforskriften Pgf 6 - 3 1 )
Reg.nr. Navn:

KONSESJONENS LOKALITETER: INSPEKSJONSDATO / /
Lok 1: Lok 4 :
Lok 2: _ Lok 5:
Lok 3 :

2.4.1, TILTAK - DRIFT 1 OG 2, DRIFTS- OG SYKDOMFORSKRIFTEN KAP II. ETABLERING 
KAP III. DRIFT OG KAP IV. GENERELLE BESTEMMELSER, PGF 6-31

2.1.1. Kap. II. Etablering pgf. 6-7 
Tiltak 1:

Tiltak 2:

2.1.2. Kap III. Ðrift pgf. 8-9 
Tiltak 1:

Tiltak 2

2 3.1. Kap III. Drift pgf. 10-22 
TjLÍtak 1: _____

Tiltak 2:

2.2.2. Kap III. Drift pgf. 23-26 
Tiltak 1:___ ______

Tiltak 2

2.2.3. Kap. IV. Generelle Bestemmelser
Pgf. 27-31

Tiltak 1:

Tiltak 2

2.2.4. Total oppsummering 
Full sjekk anbefalt? 
Tiltak:

Vurderes politianmeldelse
2.4.2. KONKRETISERING AV TILTAK (ANBEFALINGER OG PLEGG)

2.4.3. ÁNTALL TILTAK ETTER DRIFTSKONTROLL AV KONSESJON:
Kap.II. Etablering 
Pgf. 6-7:
Kap.III. Drift 
Pgf. 8-26:
Kap.IV. Generelle 
oestemmelser Pgf- 27-31 
Totalvurdering:

Anbef alinger=

Anbefalinger=

Anbefalinger=
Anbefalinger=

Plegg m/tidsfrist=

Plegg m/tidsfrist=

Plegg m/tidsfrist= 
Plegg m/tidsfrist=

Plegg p stedet=

Plegg p stedet=

Plegg p stedet= 
Plegg p stedet=



Sum Tiltak: Anbefalinqer Plegg m/tidsfrist Plegg p stedet^

2.4.4. TETTHETSOVERSKRIDELSER I PRODUKSJONSENHETER ?
Lokl: =  Lok2 : Lok3 : _  Lok4 : = _  Lok5:

2.4.5. BIOMASSEOVERSKRIDELSE P KONSESJON?: Hvis JA, hvor mye? ka

2.4.6. OVERSKRIDELSE AV TILLAT KONSESJONSVOLUM?: Hvis JA, hvor mye?

Kommentar: ______ ___________________

2.4.7. TIDSFRISTER FOR PLEGG:

Tidsfrist 1: / / For:
Tidsfrist 2: / / For:
Tidsfrist 3 : / / For:

Alle anmerkninger rettet og godkjent den: / /
Anlegget etterkontrollert den: / /

Kommentar: _________________________________ _ _ _ _ _



3.1. TEKNISK INSPEKSJON - REGISTRERING AV BAKGRUNNSDATÁ
(En registrering pr. lokalitet)

Reg.nr. _ Navn: Lokalitet:

3.1.1. BESKRIVELSE AV ANLEGGET: (Ved Kombinasjoner begynn med hoveddelen)
  j Alder
Type anlegg Produsent Kommentarer merd bruk Eldst Ync

og

3) ■ ■, - Z  - ____  -  - "... ' ' —  I . . 1  -.  ....... I . .  '-..    - “  “  7 7 "  “
Sum antall merder:

Skisse over anlegget og fortyningene m vedlegges. Vedlegg nr.

Tilgang til anleoq: F1 vtebrygge/Kirebro:
Har anlegget foringsplattform med driftsbygn. : Material plattform:
Er anlegget lett flyttbart:

Merdnummer:
(Nummerering i samsvar med journal)

3 .2. FORTYNINGER

Hvem har spesifisert fortyninger: ===============================
Hvem har laget fortyningene: ======«======== ==============================
Hvem har lagt ut fortyningene: =================================
Nr ble hovedfortyningene; 1) Lagt ut: / / ==================================

2) Kontrollert: / /
3.1.3. NOTPOSER

Produsent: Tvoe: .

Innkjpsr: Eldste: 

Kommentarer _____

Nyeste:



3.2. ANLEGGSTEKNISK INSPEKSJON - PLAST - STL - TRE
(Drifts- og sykdomsfor. Kap. I Innledende best. pgf 3 / Kap II Etablering pgf 4 
Req.nr. Navn: Lokalitet:

ANLEGG Type: 1 'l med: 2) og 3 )
3.2.1. PLAST - ANLEGG
Tema Status Kommentarer (Drifs- og sykd.forsk. pgf 3

Flyteringer _ _ _ = _ =
Slitasje/Gnag _ _ _ ^ _
Knekk/brudd _ _ _ _ _
Form = ^ _ _ _ _
Mellomstykker _ _ _ _ _  _ ^ = ^ = ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fortvninqsf ester
Rekkverk/stolper -
Frautomater ^ _ _ _ _  = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = ^ ^ _ _ _ _ _ _ _
Tillegsutstyr = _ _ = _ _
Annet _
Egnethet p lok.
Tiltak 1:___ ___________________  ___________________________ ________________ ______

Tiltak 2:

(Stikkord: Flyteringer -flyteevne, Form -rund avlang, Mellomstykker -p flyt. • 
ringene, Tillegsutstyr -lys annet)

3.2.2. STL/ALUMINIUM - ANLEGG, LEDDET OG STIVT.
Tema Status Kommentar (Drifs- og sykd.forsk. pgf :

Pontonger
Moduler
Hengsler
Bolter
Fortyningsf ester;
Rekkverk/stolper
Frautomater
Fringsflte =
Gangvei-flte
Tillegsutstyr
Lsmerder
Annet
Egnethet p lok. 
Tiltak 1: ____

Tiltak 2:

(Stikkord: Pontonger -flyteevne, Moduler -vridninger brudd knekk korrosjon, 
Hengsler -slakk slitasje, Bolter -mutter sikring slitasje, Rister -hel fast/ls

3.2.3. TRE - ANLEGG
Tema Status Kommentarer (Drifs- og sykd.forsk. pgf

Pontonger 
Slitasje-Treverk 
Festerate 
Knekk/brudd 
Fortyningsf ester= 
Rekkverk/stolper 
Frautomater 
Gangvei



Tillegsutstyr
Annet
Egnethet p lok. 
Tiltak 1: ___

Tiltak 2:

(Stikkord: Pontonger -flyteevne, Plankeskjter -fingerskjter, Festemte - 
gjennomgangsbolter, Rekkverk -innfesting i merd)

3.2.4. Br anlegget underskes nrmere av teknisk ekspertise?

3.2.5. KAPITTEL II. ETABLERING - PARAGRAF 4, PLASSERING MERKING M.V
Tema Status Kommentarer (Drifts- Sykdomsforskr. pgf. 4

Piassering anlegg^ 
Lysmerking 
Konsesjonsnr(e). 
ID merking merder 
Medisinvarsling 
Tiltak 1: _____

Tixtak 2:

(Kontroller at plassering og all merking er i trd med forskrift) 

Kommentarer__________________________________________________________



3.3. TEKNISK INSPEKSJON - FORTYNINGER
(Drifts- og sykdomsforskriften, Kapittel I. Innledende bestemmelser pgf. 3) 
Rea.nr. Navn: Lokaiitet:

Anleggstype: 1) med 2) og 3)

3.3.1. HOVEÐFORTYNINGER
Tema Status Kommentarer (Drifts- og sykd.forskr. pgf 3

System
Dimmensjonering
Innfesting
Bunn- landfester
Gnagsikring
Slitasje
Bufring
Annet

Tiltak 1:

Tiltak 2:

(Stikkord: Fortyningssystem -symetri stabilitet dimmensjonering lengde/dybd^ 
forhold, Innfeste -sjakler legg, Gnagsikring -innfeste land bunn overgangei,

3.3.2. SEKUNDRFORTYNINGER
Tema Status Kommentarer (Drifts- og sykd.forskr. pgf :

System
Dimmensjonering
Innfesting
Bunn- landfester
Gnagsikring
Slitasje
Bufring
Annet

Tiltak 1:

Tiltak 2:

(Stikkord: Fortyningssystem -tilstrekkelig antall dimmensjonering lengde/d'^de 
forhold, Gnagsikring' -innfeste land bunn overganger, Innfeste -sjakler legg,

3.3.3. TOTALVURÐERING FORTYNINGER
Br fortyningssystemet underskes nrmere, evt. med dykker eller video: ..

Kommentarer

(Alt-Fl, gir momentliste)



3.4. TEKNISK INSPEKSJON - NTER -
(Drifts- og sykdomsforskriften - kapittel I. Innledende besteiamelser, pgf. 3) 
R e q . n r ......... . N a v n L o k a l i t e t : ___________________

Anleggstype: 1) med 2) og 3)
3.4.1. NTER
Tema Status Kommentarer (Drifts- sykd.forskr. pgf :
Innfesting
Belastninger
Slitasje _===== = = = _ =
Vedlikehold = = _ = _ _ _
Groe = _ _ = _ = _ =  ====_=__=======================_=====_===============
Notlodd = = = = = = = = _ _ =  ==========_========================_====_=======_====
Hoppenett _ = _ = = _ = _
Annet = _ = = _ = _ =  ~............  ~ ~....
Tiltak 1: _________________  ""

Tiltak 2:

(Stikkord: Innfesting -topptelne fltelne passform, Slitasje -hull rifter blek- 
ing alder, Groe -sirkulasjon, Notlodd -innsiden utsiden, Hoppenett -frslanger)

«.4.2. TOTALVURDERING NTER
Br ntene underskes nrmere av ekspertise?

Kommentarer:



3.5. 0PP3UMMERING - TEKNISK DEL - TILTAK. (Lokalitetsniv) 
Rea.nr. Navn: Lokalitet:_

NKKELOPPLYSNINGER (Anlecfcí, fortvninaer, nter.) Inspeksionsdato: / /
Anleaastvoe: 1) med 2) oa 3) Totalt antall merder:

Merder i bruk:_
3.5.1. TILTAK - ANLEGG / FORTYNINGER / NTER - DRIFTS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN 

KAP.I INNLEDENDE BESTEMMELSER PGF. 3, OG KAP. II ETABLERING PGF. 4

3.2.1.
Tiltak

Plast - anlegg 
1:

Tiltak 2:

3.2.2.
Tiltak

Stl - anlegg 
1:

Tiltak 2:

3.2.3.
Tiltak

Tre - anlegg 
1:

Tiltak 2:

3.2.4.
Tiltak

Plassering / merking 
1:

Tiltak 2:

3.3.1.
Tiltak

Hovedfortyninger
1:

Tiltak 2:

3.3.2.
Tiltak

Sekundrfortyninger 
1:

Tiltak 2:

3.4.1.
Tiltak

Nter
1:

Tiltak 1:

3.5.2. VURDERING
Esoert underskelse?: 3.2.4. Anleaa: 3.3.3.Fortyninaer:

3.4.2. Nter:
Vurderes politianmeldelse?:
Konkretisering av tiltak (anbefalinger og plegg).

3.5.3. ANTALL TILTAK TEKNISK KONTROLL P LOKALITET
Anleggteknisk: Anbefalinaer: Plegg m / t i d s f r i s t P l e g g  p stedet:^ 
Fortyninger: Anbefalínaer: Plegg m / t i d s f r i s t P l e g g  p stedet:^^ 
Nter: A n b e f a l i n g e r P l e g g  m / t i d s f r i s t P l e g g  p stedet:__



Sum tiltak: Anbefalinger Plegg m/tidsfrist Plegg p stedet

3.5.4. EVALUERING AV LOKALITET:
Anleggsteknisk: Fortyninger:
Nter: =====«=====__===_=== Egnethet p lok. :
Status for lokaliteten:
3.5.5. TIDSFRISTER FOR PLEGG:

Tidsfrist 1: / / For:
Tidsfrist 2: / / For:
Tidsfrist 3: / / For:

Alle Tekniske anmerkninger rettet og godkjent den: / /
Etterkontroll foretatt den: / /

Kommentarer:  _______________________________________________________





Minnisblað til landbánaðarráðuneytis

Eftirlit embsettis veiðimálastjóra með fiskeídi samkvæmt lögum

Samkvæmt frumvarpi til breytinga á lax- og silungsveiðilögunum skal veiðimálastjóri hafa 
eítiriit með rekstrarlegum og fiskeldisfræöilegum þáttum í starfsemi fiskeldisstöðva og fylgjast 
með því að skilyrði sem sett eru í starfsleyfg séu haldtn. Til að auðvelda eftiriit er eldisstöðvunum 
skylt að halda dagbók samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur. Þessu til viðbótar þarf embættíð að 
fylgjast með því að lög og reglugerðir í veiðimáium og fískeldi séu haidnax. Eftirfarandi áætlun um 
eftiriit er sett saman samkvæmt beiðni ráðuneytisins.

Þótt ekki hafí enn veríð sett um það reglugerð, er líkiegt að eldisfyrirtækið verði skyldað til að 
færa eftirfarandi upplýsingar mánaðarlega í dagbók:

© Tegundir í eldi, útsetningartími, meðalvikt og ástandsstuðull 
© Fjöidi og hlutfall örmerktra fiska í hverri kví,
© Þéttieika á fiski í kíióum á rúmmeter.
© Heilsufar eldisfísks og tilgreina sjúkdóma og sníkjudýr, ef einhver eru.
® Tímasetning siysasleppinga, magn sem sioppið hefur, meðalþyngd og heiisufar.
© Fjöldi og þyngd físka sem drepist hafa í mánuðinum.
© Magn, sem siátrað hefiir verið í mánuðinum.
© Magn á aðkeyptu þurr- eða blautfóðri og ftamleiðanda fóðurs.
© Lyfjanotkun í mánuðinum, sem tilgreini magn, tegund lyfs og framleiðanda.
•  Notkun sótthreinsiefiia, sem tiigreini magn, tegund og ftamleiðanda.
® Notkun meðferðarefiia fyrir nót, sem tilgreini magn, tegund og framleiðanda, hafí eldisaðiii

sjálfur staðíð fyrir nótarmeðferð.
© Niðurstöðu mánaðarlegrar skoðunar kafara á nótum (sbr. starfsieyfí).
•  Tíðni og dagsetningar nótarskipta.
® Annað viðhaid búnaðar
© Fjölda og tegund físka, sem veiddir eru í vöktunarveiðum.
® FjÖlda endurveiddra físka, ef reynt er að endurveiða físk, sem sloppið heíur út.
© Framvindu rannsókna, sem krafíst hefur verið.

Dagbók stöðvarinnar er eitt af því mikilvægasta, sem eftirlitsmaður skoðar í heimsókn sinni í
eldisstöðina. Hún ætti að gefa greinargóða mynd af rekstri stöðvarinnar, ástandi hennar og ástandí
físksins. Ströng viðulög þurfa að vera við því, ef bókin er ekki færð eða færð af trassaskap. Ef 
áberandi vanræksla er á einhverjum eftirlitsþætti, t.d. eftiriiti með nótum ber eftirlitsmanni að fara 
fram á tafarlausar úrbætur. Að öðru leyti skoðar eftiriitsmaður ástand búnaðar og fisks í stöðinni út 
ftá almennu eldisfræðilegu sjónarmiði. Ef honum sýnist fískur í siæmu ástandi, t.d. slappur, 
vannærður eða með mikið af laxaiús eða öðrum sníkjudýrum skal hann umsvifalaust tilkynna það 
bæði tii veiðimálastjóra og dýralæknis fisksjúkdóma. Eflirlitsmaður skal jafhframt færa skýrslu 
fyrir hverja heimsókn í eldisstöð og tilgreina það sem betur mætti fara.

Samkvæmt upplýsingum frá fískeldis- og eftirlitsdeild norsku fískistofimnar
(fískeridirektorat) skiptist eftiriit með eidisstöðvum þar í landi í eftirfarandi 4 stig og undirstig:

1. Undirbúningur
•  Aætianagerð
© Samantekt á búnaði 
© Bréf tii stöðva um fyrirhugaða heimsókn
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2. Efíirlií í stöð
© Viðtal við stöðvarstjóra 
© Skoðun og úttekt á stöðinni 
® Prufiitaka ef nauðsynlegt er

3. Skýrsluhald
•  Skýrslutaka í stöð (eyðublað)
© Skrifleg skýrsla um niðurstöður

4. Aðhald varðandi úrbætur
© Frestur til að lagfæra það sem aðflnnsluvert er
•  Eftirlit með úrbótum

Verður nú vikið stuttlega að hverjum þætti og hvemig eftirliti hér á íandi gæti verið háttað. 

Undirbúningur
Senda þarf bréf til stoðvar 1-2 vikum íyrir áætlaða úttekt á stöðinni. í bréfínu þarf að tilgreina, 

hvaða upplýsingar þurfa að liggja fyrir á úttektartíma. Mikilvægt er að fyrir íiggi teikning af 
stöðinni með festingum og dýpt á nótum. Nauðsynlegt er að fyrir liggi samkomulag við 
stöðvarstjóra um heppilegan skoðunartíma. Einnig þarf að hagræða eftirliti þannig að hægt sé að 
skoða sem flestar stöðvar á sama svæði á svipuðum tíma. Taka þarf tillit til sjúkdómshættu og 
skoða ætíð stöðvar með sjúkdómavandamál síðast. Nýta þarf skó sem fyrir eru í eldisstöð og 
jafhvel klæðast einnota galla.

Eftirlit í stöð 
Viðtal við stöðvarstióra

MÍkiIvægt er að fá góðan tíma með stöðvarstjóranum í byrjun heimsóknar og gera honum 
grein fyrir þeim upplýsingum sem leitað er eftir. Mikilvægt er að skoða dagbók stöðvarinnar og fá 
skýringar stöðvarstjóra á færslunum. Magn á fiski í eldiskvíum á ekki að vera meira en 50 Iestir á 
1000 rúmmetra eldisrýmis. Sérstaklega þarf að skoða hvort eftirlit með nótum hafí verið í lagi og 
ekki hafí orðið slysasleppingar. Þar skiptir verulegu máli hvernig staðið er að endumýjun á nó t 
þegar hún er orðin óhrein. Upplýsingar frá stöðvarstjóra færast á staðlað eftirlitseyðublað.

Skoðun á stöðinni
Við skoðun á stöðinni er mikilvægt að leita skýringa á aðfínnsluatriðum hjá stöðvarstjóra. 

Útbúnaður í stöðinni á að vera eins og í umsókn og leyfi. Einnig þarf staðsetning að samræmast 
leyfi. Sjókvíar þurfa að hafa blikkandi Ijós og einnig eru vinnuljós algeng. Stöðin á að vera merkt 
með leyfísnúmeri og einnlg þarf að koma skýrt fram, hvort einhverjir sjúkdómar eru fyrir hendi. 
Skoða þarf festingar á stöðinni og slitfleti á nótarfestingum. Einnig fóðurkerfi og fugíanet. Öll 
skoðun á búnaði færist á staðlað eftirlitseyðublað.

Skýrsluhaíd og athugasemdir
Þegar skoðun er lokið í stöðinni þarf að taka saman upplýsingar og tilmæli um úrbætur í 

viðurvist stöðvarstjóra. Mikilvægt er að gefa stöðvarstjóra færi á að leggja til úrbætur og jafhvel 
biðja hann um skriflegar tillögur.

Þegar komið er til baka á skrifstofo er nauðsynlegt að skrifa strax skýrslu um skoðunina og 
þær athugasemdir sem skráðar voru á vettvangi. Þetta þarf að senda sem fyrst til eldisstöðvar með 
fyrirmælum um úrbætur. Þar er gefínn ákveðinn ffestur til að lagfæra það sem aðfínnsluvert var.





Aðhald varðandi úrbæíur
Þegar stöðvarstjóri hefur tilkynnt að úrbætur hafi verið gerðar er nauðsymlegt að fara í 

viðbótar eítirlitsferð til að kanna hvort rétt hafí verið að máium staðið og senda í kjölfarið bréf um 
að ástand sé komíÖ í lag.

Norsk efíirlitshasidbók
Hjálögð er norsk eftirlitsbók sem ekki hafa verið tök á að þýða á xslensku (fylgiskjal 1). 

Þess bók hefur eftiriitsdeild norsku fískistofunnar (fískeridirektorat) hannað til notkimar fyrir sína 
eftirlitsaðila. Bökin samanstendur af stöðluðum eyðublöðum, sem eftirlitsmaður fyllir út í 
heimsókn sinni í eldistöðina. Eins og plaggið ber með sér er það hannað sérstaklega fyrir 
sjókvíastöðvar og þyrfti að hafa aðra útgáfu til notkunar í seiða- og matfiskastöðvum á landi. Hér 
er augljóslega um viðamikið verkefiii að ræða sem þarfhast verulegrar þekkingar á fískeldi og 
tæknimálum þess.

Fyrirkomuíag efíirlits hér á laudi

Tíðni eftirlitsferða
Af þeim upplýsingum, sem borist hafa varðandi norskt eftirlit, er hægt að draga upp grófa 

mynd af því eftirliti sem nauðsyniegt væri að þróa hér á iandí. Hér er reiknað með að eingongu sé 
fylgst með stöðvum, sem ala iaxfíska, og er heildarfjöldi þeirra um 50. Þannig væri eðiilegt, að 
veiðimálastjóri léti skoða hverja eldisstoð a.m.k. einu sinni á ári. Á það sérstaklega við um 
seiðastöðvar og aðrar stöðvar á landi en sjókvíastöðvar þarf að skoða a.m.k. tvisvar á ári með ca 6 
mánaða miliibili. Reikna má með auknum fjölda lítiiia sjókvíastöðva (<200 lestir) og hafa 3 siíkar 
verið skráðar á Vestfjörðum. Reikna má með að útbúnaður minni stöðva verði ódýrari og þar með 
varasamari varðandi sfys. Þær gætu því tekið verulegan tíma og fyrirhöfii í eftiriitsstarfi.

Auk ofannefndra heimsókna í stöðvar þarf að fara í sérstakar ferðir í þær stöðvar, þar sem 
úrbóta hefur verið krafíst og tii geta komið sérstök útköll vegna siysa eða annarra neyðartilfella, 
sem gætu bundið eftirlitsmann í lengri tíma. Þessu til viðbótar væri hægt að nýta veiðieftirlitsmenn 
til viðbótareftirlits að sumarlagi. Siíkir eftirlitsmenn fara víða um iand til að fylgjast með 
bióraveiði á Íaxi í silunganet og annan búnað. Heimsóknir í eldisstöðvar gætu faliið vei að slíkum 
eftirlitsferðum og augljóslega væri hagkvæmt að samtvinna þessa eftirlitsstarfsemi eins og hægt er.

Aðstaða og samvinna við aðra
Aðrir aðilar, sem hafa virkt eftirlit með fiskeldi innan landbúnaðax, eru dýraiæknir 

físksjúkdóma og héraðsdýralæknar (fylgiskjai 2). Nauðsynlegt er fyrir eftirlit veiðimálastjóra að 
hafa náið samráð við dýralækni fisksjúkdóma, þar sem eftirlitsmenn gætu tekið sýni vegna 
sjúkdóma í eftirlitsferðum og dýralæknar gætu bent á vankanta í starfsemi eða búnaði eldisstöðvar. 
Vegna samráðs og samvinnu væri hagkvæmt að eftirlit og önnur starfsemi embættis 
veiðimálastjóra hefði skrifstofuaðstöðu nærri aðstöðu dýralæknis físksjúkdóma og 
fisksjúkdómaneftid. Má þar benda á fiskeídishús á Keldum, sem byggt var að hluta fyrir styrk úr 
Fiskræktarsjóði um 1987. Nokkrar breytingar munu vera í uppsiglingu á starfsemi 
tilraunastöðvarinnar að Keldum, sem gætu valdið því að þar losnaði húsnæði,

Að því er varðar mengandi þætti munu heilbrigðisnefiidir sveitarfélaga hafa eitthvert 
eftirlit með atvinnustarfsemi í samráði við Hollustuvemd. Heilbrigðisnefiidir gefa einnig út 
starfsleyfí fyrir minni rekstrareiningar. Virkt eftirlit með eldisstöðvum mun hafa verið lítið og þá 
takmarkað við mengandi þætti. Nauðsynlegt er að auka tengsl við þessa aðila varðandi 
eftirHtsþáttinn.

Eidisstöðvar á landi
Þótt athyglin beinist nú að sjókvíaeldisstöðvum ber að hafa í huga að í landinu starfa 45 

strandeldís- og ferskvatnsstöðvar, sem ekki hafa lotið ströngu eftirliti hingað ti l  ef fiá er talið 
sjúkdómaeftirlit. Þessar stöðvar þurfa einnig að færa dagbækur, þótt færslur verði e.t.v. eitthvað 
fiábrugðnar því, sem fært er varðandi kvíaeldi. Reikna má með verulegu átaki við að koma þeim 
málum í skorður, þar sem siíkrar bókfærslu hefur ekki verið krafíst áður.
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Nokkuð he&r borið á því, að eldisstöðvar hér á landi hafí talið að þeím væri frjálst að vera 
með hvaða tegund laxfiska í eidi, sem þeim hentar, burtséð frá tilgreindri tegund í starfsleyfi. 
Þannig hefur regnbogasilungur verið fluttur frjálslega á milli stöðva, ef dreifing heíur ekki verið 
takmörkuð af fisksjúkdómaaðiium. Sett hefttr verið ákvæði sem takmarkar slíkan flutning í grein
3.3 í reglugerð nr. 105/2000. Þessumþáttumþarf einnig að fylgja eftir með öflugu eftirliti.

Einnig hefur komið upp sú staða, að flestar e f ekkí allar seiðastöðvar í landinu framleiða nú 
seiði a f norskættuðum eldislaxi. Margar þessarra stöðva hafa frárennsli í vatnasvæði, sem gætu 
verið viðkvæm gagnvart slysasleppingum á þessum stofiii. Því þarf að skoða sérstaklega 
frárermslisbúnað þessarra stöðva til að minnka líkur á slíkum slysum. Einstaka stöðvar hafa 
framleitt seiði bæði af íslenskum og norskum uppruna. í  því tilfelli bætist við hættan af 
mannlegum mistökum, bæði varðandi ófullnægjandi aðskilnað þessarra físka í stöð og 
ómeðvitaður flutningur á röngum stofiii til fiskræktar. Hér virðist þvx einnig vera verulegt verk 
óunnið.

Eitt atriði, sem vafalaust kemur til skoðunar, er viðkvæmni eldismanna gagnvart þvf að 
eftirlitsmaður fari á milli stöðva án sérstakra varúðarráðstafana gagnvart sjúkdómum. Þetta á ekki 
síst við um heimsóknir frá sjókvíastoðvum í seiðastöðvar á landi, þótt gæta þurfi varfæmi í öllum 
tilfellum. Um þetta þurfa eftirlitsaðilar að setja reglur og fylgja þeim stíft. Sennilega væri 
heppilegast að klæðast sérstökum fotum og stígvélum í hverri stoð og margar stöðvar hafa slíkan 
búnað til reiðu fyrir gesti.

Umsvif og kostnaður eftirlits

Miðað við flölda starfandí eldisstöðva og þeirra sem nú eru að bætast við má reikna með að 
árlegar heimsóknir í eldisstöðvar þurfi að vera a.m.k. 100, sem gæti tekið 150 daga vegna 
íerðalaga sem þessu fylgja. Þar við bætast útköll frá eldisstöðvum ef eitthvað bjátar á t.d. vegna 
slysasleppinga. Því er ljöst að hér verður um a.m.k. um 2 ársverk að ræða með ferðalögum, 
áætlanagerð, úrvinnslu og Öðru umstangi, sem fylgir slfkri vinnu. Eftirlítsmaður þarf að hafa 
þekkingu á fiskeldi en jafiiframt að vera ákveðinn og nákvæmur. Reynsla af löggæslustörfiim væri 
heppileg.

Eftirlitsstarfsemi af þessu tagi er dýr vegna mikilla ferðalaga, sem henni tengjast. Þannig 
gæti ferðakostnaður (dagpeningar og akstur) vegna 150 eftirlitsdaga verið um 2,3 milljónir. Laun 
tveggja manna væru um 8 milljónir og heildarkostnaður því allt að 11 milljónum króna með 
ófyrirséðum kostnaði. Við þetta bætist að sjálfsögðu fastakostnaður og stjómunarkostnaður hjá 
embættí veiðimálastjóra. Þar sem akstur yrði sennilega yfir 20.000 km. á ári væri hagkvæmt að 
leggja til bifreið vegna eftirlitsins, sem gæti dregið úr daglegum aksturskostnaði.

Samkvæmt lagafrumvarpinu er ráðgert að taka greiðslu fyrir eftirlitið samkvæmt gjaldskrá. 
Sennilega mun slík gjaldskrá aðeins greiða hluta af kostnaði við eftirlitið a.m.k. í byrjun. Veraleg 
opinber framlög eru því nauðsynleg meðan verið er að móta starfsemina.

í  lagafrumvarpinu er heimild til að fela einkaaðila eftirlit með eldisstöðvum, þótt það verði 
á ábyrgð veiðimálastjóra. Ekki verður hægt að koma slíku á fyrr en reynsla hefixr fengist varðandi 
umfang og þau vandkvæði sem fylgja eftirlitinu. Slíkt framsal hlýtur því að koma á síðari stigum.

Leitað heftir verið ábendinga frá Veiðimálstofiiun varðandi nauðsynlega eftirfitsþætti. Þar 
sem svör hafa ekki borist verður tekið tillit til slíkra ábendinga á síðari stigum.

Virðingarfyllst

10. apríl 2001





1. BAKGRUNN S DATÁ
1.1. SELSKAPSOPPLYSNINGER

Reg.nr. Navn:
Postnr. : _ _  Sted: Komm:~ " "   Fvlke: ”
Telefon/fax: Anlecrcr: Kontor: Mobil: Fax
Kons.type: Hvilke arter: K-volum:
Daglig leder:
Telefon Priv: ~" ~ Mobil: ~ Pers.sker:~

Selskapets andre konsesjoner: ______________________

1.2. LOKÁLITETER (Angi konsesjonens lokaliteter)

NAVN
KARTREFERANSE 
NR Sone Kartbl. UTM

Gene-
rasjon Brakklagt Nr?

Hvor
lenge'.

mi
- mi
- mr
_ mr
— mr

Kommentarer

1.3. SAMLOKALISERING (Med flgende konsesjoner p flgende lokaliteter)

Reg.nr. Navn Lokalitet

Kommentarer

1 _•. Rmmingstilfeller. Har bedriften tidligere hatt rmming?
Nr?: Lokalitet:
rsak til rmming: . _..
Korrigerende tiltak: _ .

1.5 DATO FOR INSPEKSJONEN: / /
INSPEKSJONEN ER UTFRT AV: _______ '



2.1. DRIFT 1 - DRIFTS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN - KAP. II OG III - PARAGRAF 6 - 9

(Opplysningene er i utgangspunktet p konsesjonsniv, og forholder seg til 
paragrafene i DRIFTS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN i kronologisk rekkeflge. Dersom det 
er forskjeller mellom de ulike lokalitetene kan det bemerkes i kommentarfeltene

Reg.nr. Navn:

2.1.1. KAP. II. ETABLERING
Tema Status Kominentarer (Drifts- Sykd.forskr. pgf 6 - 7

Ddfiskhndtering Pgf. 6
Ddfisktank(er)
Kapasitet
Opplysningsplikt: Pgf. 7
Overholdt __________ ____________________________________________________

Tiltak 1: 

Tiltak 2:

2.1.2. KAP. III. DRIFT
Tema Status Kommentarer (Drifts- Sykd.forskr. pgf 8 - 9

Driftsplan: Pgf. 8
Innsendt fi.dir .
Godkjent
Drift i samsvar? ______________ _____________________________ _______________________

Journalfring (Merdniv, Lokalitetesniv, Konsesjonsniv): Pgf. 9
Journal i 5 r ______________   ...

Merdniv
Utsett /beholdnina
Fisketetthet ....
Notdybde = _ = _ = = =  .
Frf orbruk ....
Rmming .
Utslakting .......

Lokalitetsni\
Helsestatus _ _ _ _ _ _  ..
Antall lus _ _ = = _ =  . =
Legemiddelbruk . .
K jemikaliebruk....................................... .....
Overvkingsfiske ....
Gjenfangst ■

Konsesjonsni^
Ddf iskhndterina .
Frinnkjp = _ = _ _ = =  ..
Notimpregnering _ _ _ _ _ _ _

Tiltak 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _  -

Tiltak 2:         ..

Kommentarer



"2.2. DRIFT 2 - DRIFTS- OG SYRDOMSFORSKRIFTEN - KAP. III OG IV - PÁRAGR. 10-3^

Reg.nr. Navn:

2.2.1. KAP III. ÐRIFT 
Tema Status Kommentarer (Drifts- og Sykd.forskr. pgf 10-2 2

Helsekontroll
Pgf. 10

Opprinnelsesatt.

Kinnsorodukter
Pgf. 11

Tilsvn
Pgf. 12

Hygiene:
Eget tv/fottv

Pgf. 13
Desinf iserincf

Vask notooser etc
Pgf. 14

Slakting/blacrina
Pgf. 15

T na Status Kommentarer

Flvttina svkfisk
Pgf. 16

Ddf iskhndterina
Pgf. 17

Tildekkina
Pgf. 18

Fisketetthet
Pgf. 19

Fiskemenade

Brakkleaaina
Pgf. 20

Frbehandlina
Pgf. 21

Frspill
Pgf. 22

Tiltak 1:
Tiitak 2:
2.2.2. KAP III. DRIFT 
Tema Status Kommentarer (Drifts- og Sykd.forskr. pgf 23-26
Legemidler: 
Aktsomhet

Pgf . 23
Medisinvarslina

Milimessia drift
Pgf . 24

Tiltak mot Rmming: 
Beredskapsplan

Pgf. 25

Overvkninasfiske
Rirtmingsmelding ...........
Gjenfangstplikt .  __________ _____________________ _

Pgf. 26
Produks j onslys



Tiltak 1:

Tiltak 2:

2.2.3. KAP IV. GENERELLE BESTEMMELSER
Tema Status Kommentarer (Drifts- og Sykd.forskr. p g f  27 -31)

Ei erforhold
Pgf. 27

Kompetansekrav
Pgf. 28

Onnrvdínasnlikt
Pgf. 31

Tiltak 1: __

Tiltak 1:

2.2.4. TOTAL OPPSUMMERING AV DRIFTSFORHOLD I HENHOLD TIL DRIFTS- OG 
SYKDOMSFORSKRIFTEN 

Er det grunnlag for anvende pgf. 29 Tvangsmulkt, eller pgf. 30 
Tilbaketrekkxng. Anbefales det full sjekk?

Tiltak

Kommentarer.



Recr.nr.  ........  Navn Lokalitet: _

BIOMASSE/ VOLUM/ TETTHET (L.l) (Hjelpetekst under Areal; Alt-Fl)
------------------------------  (Info. om skjema, neste s. *)

Max. Tetthet Tetth-
kbm. Mlef. Diff. Over- Reelt Biomasse nilefor reell 
tillat kbm. kbm. skrid kbm. kg. kg/kbra. kg/kb]

Lokalitet 1 ------------------------------------------------------------------

Merd ------------------------------ -------— --------- — ----3----  T.
nr. Areal Dyp

2.3.1. BIOMÁSSE - VOLUM OG FISKETETTHET - REGISTRERINGER LOKALITET 1
ID.nr.

Er fisketetthet beregnet etter pgf. 19 overskredet i en eller flere merder?: 
Kommentar: __

(* Inspektren skal i dette skjema registrere biomasse, areal og dyp i alle 
merdene p lokaliteten. Systemet regner selv ut total biomasse p lokaliteten, 
s .t fisketetthet p lokalitetsv og merdniv. Biomasse skal vre finne i 
driftsjournal. Det er lagt inn arealberegninger som hjelpetekst under Areal; 
Alt-Fl)



2.3.6 BIOMASSE - VOLUM OG FISKETETTHET - OPPSUMMERING; KONSESJON OG LOKALITETER
Reg.nr. Navn
BIOMASSE, VOLUM OG TETTHET FOR KONSESJON OG LOKALITETER. (L. 1-5)

Max Tetthet Tetth
kbm. Mlef. Diff. Over- Reelt Biomasse mlefor reell 
tillat kbm. kbm. skrid kbm. kg. kg/kbm. kg/m3

ID Lokalitet 1 -----------------------------------------------------------------

Lokalitet 2

Lokalitet 3

Lokalitet 4

Lokalitet 5

KONSESJON ;

Er maks tillat fiskemengde for konsesjon beregnet etter pgf. 19 overskredet? ^  
Kommentar:  ...........  .... ..



2.4. OPPSUMMERING - DRIFT - TILTAK (Konsesjonsniv) 
(Drifts- og sykdomsforskriften Pgf 6 - 3 1 )
Reg.nr. Navn: _______

KONSESJONENS LOKALITETER: INSPEKSJONSDATO 
LoJc 1: ..  .. . Lok 4:
Lok 2: Lok 5:
Lok 3:

2.4.1. TILTAK - DRIFT 1 OG 2, DRIFTS- OG SYKDOMFORSKRIFTBN KAP II. 
KAP III. ÐRIFT OG KAP IV. GENERELLE BESTEMMELSER, PGF 6-31

ETABLERING

2.1.1.
Txltak

Kap. II. Etablering pgf. 6-7 
1:

Tiltak 2:

2.1.2.
Tiltak

Kap III. Ðrift pgf. 8-9 
1:

Tiltak 2:

2 3.1. 
Txltak

Kap III. Drift pgf. 10-22 
1:

Tiltak 2:

2.2.2.
Tiltak

Kap III. Ðrift pgf. 23-26 
1:

Tiltak 2:

2.2.3.

Tiltak

Kap. IV. Generelle Bestemmelser 
Pgf. 27-31

1:

Tiltak 2:

2.2.4. Total oppsummering 
Full sjekk anbefalt? 
Tiltak:

Vurderes politianmeldelse
2.4.2. KONKRETISERING AV TILTAK (ANBEFALINGER OG PLEGG)

2.4.3. ANTALL TILTAK ETTER DRIFTSKONTROLL AV KONSESJON:
Kap.II. Etablering
Pgf. 6-7: Anbefalinqer Plegg m/tidsfrist Plegg 
Kap.III. Drift
Pgf. 8-26: Anbefalinqer Plegg m/tidsfrist Plegg 
Kap.IV. Generelle
bestemmelser Pgf* 27-31: Anbefalinaer Plegg m/tidsfrist^ Plegg 
Totalvurdering: Anbefalinqer Plegg m/tidsfrist^ Plegg

P

P

P
P

stedet

stedet

stedet
stedet



Strm Tiltak: Anbefalinger Plegg m/tidsfrist Plegg p stedet

2.4.4. TETTHETSOVERSKRIDELSEP I PRODUKSJONSENHETER ?
Lokl: Lok2: Lok3: Lok4: Lok5:

2.4.5. BIOMASSEOVERSKRIDELSE P KONSESJON?: Hvis JA, hvor mye? ka

2.4.6. OVERSKRIDELSE AV TILLAT KONSESJONSVOLUM?: Hvis JA, hvor mye? i

Kommentar: .......................... .....................................

2.4.7. TIDSFRISTER FOR PLEGG:

Tidsfrist 1: / / For: '
Txdsfrist 2: / / For:
Tidsfrist 3: / / For:

Alle anmerkninger rettet og godkjent den: / /
Anlegget etterkontrollert den: / /

Kommentar: _____________________



3.1. TEKNISK INSPEKSJON - REGISTRERING AV BAKGRUNNSDATA
(En registrering pr. lokalitet)

Reg.nr.  ....  Navn: Lokalitet:

3.1.1. BESKRIVELSE AV ANLEGGET: (Ved Koinbinasjoner begynn med hoveddelen)
  ^n-t I Alder
Type anlegg Produsent Komamentarer merd bruk Eldst Ync
! ) = _ _ _   - _  ' _  _

og
21      _  _____
31 ...        _

Sum antall merder:
Skisse over anlegget og fortyningene m vedlegges. Vedlegg nr.

Tilgang til anleqcr: FIvtebrygge/Kirebro:
Har anlegget foringsplattform med driftsbygn. : Material plattform:
Er anlegget lett flyttbart:

Merdnummer:
(Nummerering i samsvar med journal) 

3 .2. FORTYNINGER

Hvem har spesifisert fortyninger:
Hvem har laget fortyningene: =«=================
Hvem har lagt ut fortyningene:
Nr ble hovedfortyningene; 1) Lagt ut: / /

2) Kontrollert: / /
3.1.3. NOTPOSER

Produsent: Tvpe:

Innkjpsr: Eldste: 

Kommentarer _____

Nyeste:



3.2. ÁNLEGGSTEKNISK INSPEKSJON - PLAST - STL - TRE
(Drifts- og sykdomsfor. Kap. I Innledende best. pgf 3 / Kap II Etablering pgf 4 
Rea.nr. Navn: Lokalitet:

ANLEGG Type: 1)_________  med: 2)__________  oq 3)_________
3.2.1. PLAST - ANLEGG
Tema Status Kommentarer (Drifs- og sykd.forsk. pgf 3

Flyteringer 
Slitasje/Gnag 
Knekk/brudd 
Form
Me11omstykker
Fortyningsfester
Rekkverk/stolper
Frautomater
Tillegsutstyr
Annet
Egnethet p lok. 
Tiltak 1: ____

Tiltak 2:

(Stikkord: Flyteringer -flyteevne, Form -rund avlang, Mellomstykker ~p flyt. * 
ringene, Tillegsutstyr -lys annet)

3.2.2. STL/ALUMINIUM - ANLEGG, LEDDET OG STIVT.
Tema Status Kommentar (Drifs- og sykd.forsk. pgf :

Pontonger
Moduler
Hengsler
Bolter
Fortyningsf ester
Rekkverk/stolper
Frautomater
Fringsflte =
Gangvei-flte
Tillegsutstyr
Lsmerder
Annet
Egnethet p lok. 
Tiltak 1:  '

Tiltak 2:

(Stikkord: Pontonger -flyteevne, Moduler -vridninger brudd knekk korrosjon, 
Hengsler -slakk slitasje, Bolter -mutter sikring slitasje, Rister -hel fast/ls

3.2.3. TRE - ANLEGG
Tema Status Kommentarer (Drifs- og sykd.forsk. pgf

Pontonger
Slitasje-Treverk
Festemte
Knekk/brudd
Fortyningsfester;
Rekkverk/stolper
Frautomater
Gangvei



Tillegsutstyr
Annet
Egnethet p lok. 
Tiltak 1: ___

Tiltak 2:

(Stikkord: Pontonger -flyteevne, Plankeskjter -fingerskjter, Festemte - 
gjennomgangsbolter, Rekkverk -innfesting i merd)

3.2.4. Br anlegget underskes nrmere av teknisk ekspertise?

3.2.5. KAPITTEL II. ETABLERING - PARAGRAF 4, PLASSERING MERKING M.V
Tema Status Kommentarer (Drifts- Sykdomsforskr. pgf. 4

Plassering anlegg, 
Lysmerking 
Konsesjonsnr(e) . 
ID merking merder 
Medisinvarsling 
Tiltak 1:  '

Tixtak 2:

(Kontroller at plassering og all merking er i trd med forskrift) 

Kommentarer_________________



3.3. TEKNISK INSPEKSJON - FORTYNINGER
(Drifts- og sykdomsforskriften, Kapittel I. Innledende bestemmelser pgf. 3) 
Rea.nr. Navn: Lokalitet:

Anleggstype: 1 )

3.3.1. HOVEDFORTYNINGER
Tema Status Kommentarer

System
Dimmensjonering
Innfesting
Bunn- landfester
Gnagsikring
Slitasje
Bufring
Annet

Tiltak 1:

Tiltak 2:

(Stikkord: Fortyningssystem -symetri stabilitet dimmensjonering lengde/dybd^ 
forhold, Innfeste -sjakler legg, Gnagsikring -innfeste land bunn overgangex.

3.3.2. SEKUNDRFORTYNINGER
Tema Status Kommentarer (Drifts- og sykd.forskr. pgf :

System
Dimmensjonering
Innfesting
Bunn- landfester
Gnagsikring
Slitasje
Bufring
Annet

Tiltak 1:

Tiltak 2:

(Stikkord: Fortyningssystem -tilstrekkelig antall dimmensjonering lengde/d^Vie 
forhold, Gnagsikring'-innfeste land bunn overganger, Innfeste -sjakler legg,

3.3.3. TOTALVURDERING FORTYNINGER
Br fortyningssystemet underskes nrmere, evt. med dykker eller video:

Kommentarer

med 2) og 3)

(Drifts- og sykd.forskr. pgf 3

(Alt-Fl, gir momentliste)



3.4. TEKNISK INSPEKSJON - NTER ~
(Drifts- og sykdomsforskriften - kapittel I. Innledende bestemmelser, pgf. 3) 
Req.nr.   Navn: Lokalitet:

Anleggstype: 1)_________  med 2)___________ og_3)_____
3.4.1. NTER
Tema Status Kommentarer (Drifts- sykd.forskr. pgf

Innfesting = = _ = = = _ = = = = = = = = = _ = = = _ = = = = = _ = = _ = = = = =
Belastninger ===========_=_= ==============================================
Slitasje = = = = = =  ===========================_==========_=
Vedlikehold ===_======__== '
Groe
Notlodd « = = = = = _ = _ = =  ====_===_===========================_==_===_=_==_=_=
Hoppenett = = = = = = = = =  =========================================================
Annet = = = = = = = = =
Tiltak 1: ___________________  _________________________________________________

Tiltak 2:

(Stikkord: Innfesting -topptelne fltelne passform, Slitasje -hull rifter blek- 
ing alder, Groe -sirkulasjonr Notlodd -innsiden utsiden, Hoppenett -frslanger)

„ 4.2. TOTALVURDERING NTER
Br ntene underskes nrmere av ekspertise?

Kommentarer:



3.5. OPPSUMMERING - TEKNISK DEL - TILTAK. (Lokalitetsniv)
Reg.nr. Navn: Lokalitet:_

NKKELOPPLYSNINGER (Anleqq, fortyninqer, nter.) Inspeksionsdato: / /
Anleggs

3.5.1.

;tvpe: 1) med 2 ) oq 3) Totalt antall merder:
Merder i bruk:_

TILTAK - ANLEGG / FORTYNINGER / NTER - DRIFTS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN 
KAP.I INNLEDENDE BESTEMMELSER PGF. 3, OG KAP. II ETABLERING PGF. 4

3.2.1.
Tiltak

Plast - anlegg 
1:

Tiltak 2:

3.2.2.
Tiltak

Stl - anlegg 
1:

Tiltak 2:

3.2.3.
Tiltak

Tre - anlegg 
1:

Tiltak 2 :

3.2.4.
Tiltak

Plassering / merking 
1:

Tiltak 2 :

3.3.1.
Tiltak

Hovedfortyninger 
1:

Tiltak 2:

3.3.2.
Tiltak

Sekundrfortyninger 
1:

Tiltak 2:

3.4.1.
Tiltak

Nter 
1:

Tiltak 1:

3.5.2. VURDERING
Espert underskelse?: 3.2.4. Anlegg: 3.3.3.Fortyninger: ___

3.4.2. Nter:
Vurderes politianmeldelse?:
Konkretisering av tiltak (anbefalinger og plegg).

3.5.3. ANTALL TILTAK TEKNISK KONTROLL P LOKALITET
Anleggteknisk: Anbefalinqer: Plegg m / t i d s f r i s t P l e g g  p stedet:^^
Fortyninger: Anbefalinger:__ Plegg m/tidsfrist mm=ss Plegg p stedet:^^
Nter: Anbefalinqer: Plegg m/tidsfrist:=  Plegg p stedet:=



Sum tiltak: Anbefalinger Plegg m/tidsfrist Plegg p stedet

3.5.4. EVALUERING AV LOKALITET:
Anleggsteknisk: Fortyninger:
Nter: ===«==«=«==«===_=_ Egnethet p lok. :
Status for lokaliteten:
3.5.5. TIDSFRISTER FOR PLEGG:

Tidsfrist 1: / / For:
Tidsfrist 2: / / For:
Tidsfrist 3: / / For:

Alle Tekniske anmerkninger rettet og godkjent den: / /
Etterkontroll foretatt den: / /

Kommentarer: ______




