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Slátrun var framkvæmd í körum í bát sem heitir Sænes. Nú hefur verið skipt yfir í nýjan bát
(brunnbát) sem heitir Solundsøy, þannig er fiskurinn fluttur lifandi í vinnslu.
Mengun í fjöru Gengið var um fjöruna en engin merki um grút né fóðurleifar voru til staðar. Elli
hefur ekki tekið eftir mengun í fjöru (hóf störf í sumar).
Fugl (grein 2.7) Ekki var mikið um fugl að Glímeyri þegar eftirlit fór fram, en Elli kannaðist við að
það hefði verið nokkuð um fugl á tímabili. Fiskur er í þremur kvíum að Glímeyri og þær kvíar eru
með fuglaneti sem fest er við handriði kvíanna.
Ensilasakerfið er 140 tonna tankur sem staðsettur er á pramma (pramminn kallast Úlfsey) í
Svarthamarsvík. Dauðdiskurinn er hakkaður og honum blandað við maurasýru. Reynt er að halda
meltunni í pH 3,8. Síðan er tankurinn látinn hringrása þannig að meltan staðni ekki. Sýran sér um að
brjóta niður lífrænar leifar. Það er verið að vinna að því að finna út hvað á að gera með meltuna í
framhaldinu en fyrirtækin Steinsvik og Lýsi vinna að því. Einn möguleikinn er að skip frá Lýsi sæki
meltuna, en það á eftir að koma í ljós með tímanum, þetta er í ferli.
Elli mun senda mynd af ensilansatankinum.
Dauðfiskur (grein 2.9)
Ár
Urðun Grænt bókhald
Mismunur
2014
6t
26 t
20 t
2015
3t
88 t
85 t
2016
105 t
157 t
52 t
Elli gat ekki svarað fyrir þessar tölur, enn hann hóf störf hjá FA í ágúst (var eitthvað viðloðandi
starfsemina í sumar, en hóf formlega störf í ágúst).
Botnsýni voru tekin 19. september 2017 af Náttúrustofu Austfjarða (Erlín Jóhannsdóttir,
líffræðingur). Í eftirliti var Fiskeldi Austfjarða var bent á að uppfæra þurfi vöktunaráætlun í
samvinnu við Náttúrustofu Austfjarða.
Staðan
Fiskurinn sem nú er alinn að Glímeyri verður öllum slátrað á næstu þremur vikum. Fóðrun mun fara
fram í nokkra daga í viðbót og síðan verður fóðrun hætt. Þegar fiskinum hefur verið slátrað þá mun
Fiskeldi Austfjarða fjarlægja allan búnað sem er í sjó að Glímeyri, þ.m.t. togarann. Togarinn verður
hreinsaður upp og metið hvort draga megi hann til Danmerkur og selja í brotajárn. Kvíarnar verða
sagaðar niður og fjarlægðar á viðeigandi hátt. Í dag er fiskur í þremur kvíum að Glímeyri.

Undirskrift eftirlitsmanns: ______________________________________
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Staðsetning

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu en eitt frávik kom fram er varðar misræmi í skráningum á dauðfisk og urðun
lífræns úrgangs á urðunarstað.
UMFANG EFTIRLITS
Farið var í fyrirvaralaust eftirlit til að fylgja eftir kvörtun sem barst Umhverfisstofnun um fuglager við eldiskvíar við
Glýmeyri í Berufirði. Eins var kvartað undan grútarmengun í fjörunum. Matvælastofnun fór í eftirlitið skv. samningi þar
um og er vísað í meðfylgjandi eftirlitsskýrslu.
Slátrun var framkvæmd í körum í bát sem heitir Sænes. Nú hefur verið skipt yfir í nýjan bát (brunnbát) sem heitir
Solundsøy, þannig er fiskurinn fluttur lifandi í vinnslu.
Mengun í fjöru Gengið var um fjöruna en engin merki um grút né fóðurleifar voru til staðar. Rekstraraðili hefur ekki
tekið eftir mengun í fjöru (hóf störf í sumar).
Fugl (grein 2.7) Ekki var mikið um fugl að Glímeyri þegar eftirlit fór fram, en Elli kannaðist við að það hefði verið
nokkuð um fugl á tímabili. Fiskur er í þremur kvíum að Glímeyri og þær kvíar eru með fuglaneti sem fest er við
handriði kvíanna.
Ensilasakerfið er 140 tonna tankur sem staðsettur er á pramma (pramminn kallast Úlfsey) í Svarthamarsvík.
Dauðdiskurinn er hakkaður og honum blandað við maurasýru. Reynt er að halda meltunni í pH 3,8. Síðan er
tankurinn látinn hringrása þannig að meltan staðni ekki. Sýran sér um að brjóta niður lífrænar leifar. Það er verið að
vinna að því að finna út hvað á að gera með meltuna í framhaldinu en fyrirtækin Steinsvik og Lýsi vinna að því. Einn
möguleikinn er að skip frá Lýsi sæki meltuna, en það á eftir að koma í ljós með tímanum, þetta er í ferli.
Elli mun senda mynd af ensilansatankinum.
Dauðfiskur (grein 2.9)
Árið 2014 var gefið upp að magn dauðfisks væri 26 tonn en í grænu bókaldi kemur fram að einungis 6t eru
urðuð á Urðunarstað Hornfirðinga að Lóni. Árið 2015 er gefið upp 88t af dauðfisk og 3t urðuð og árið 2016 er
gefið upp 157t af dauðfisk en 105t urðuð. þarna eru því töluverður mismunur á magni dauðfisks og því magni
sem fór til urðunar, eða als 157t.
Elli gat ekki svarað fyrir þessar tölur, enn hann hóf störf hjá FA í ágúst (var eitthvað viðloðandi starfsemina í sumar,
en hóf formlega störf í ágúst).
Botnsýni voru tekin 19. september 2017 af Náttúrustofu Austfjarða (Erlín Jóhannsdóttir, líffræðingur). Í eftirliti var
Fiskeldi Austfjarða var bent á að uppfæra þurfi vöktunaráætlun í samvinnu við Náttúrustofu Austfjarða.
Staðan
Fiskurinn sem nú er alinn að Glímeyri verður öllum slátrað á næstu þremur vikum. Fóðrun mun fara fram í nokkra
daga í viðbót og síðan verður fóðrun hætt. Þegar fiskinum hefur verið slátrað þá mun Fiskeldi Austfjarða fjarlægja
allan búnað sem er í sjó að Glímeyri, þ.m.t. togarann. Togarinn verður hreinsaður upp og metið hvort draga megi
hann til Danmerkur og selja í brotajárn. Kvíarnar verða sagaðar niður og fjarlægðar á viðeigandi hátt. Í dag er fiskur í
þremur kvíum að Glímeyri.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

Gr. 2.9 í starfsleyfi

Fram kemur í gr 2.9 í starfsleyfi að lífrænn úrgangur skuli vera
fluttur til viðurkenndrar eyðingar eða urðunar. Misræmi er á milli
skráninga í grænu bókhaldi fyrirtækisins 2014-2016 og
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staðfestra talna frá Urðunarstaði Hornfirðinga að Lóni.
Rekstraraðili gat ekki gert grein fyrir þeim mismun í eftirlitinu.
Útskýringar rekstraraðila vour sendar eftirlitsaðila með
tölvupósti þann 26. sept. sl., sjá undir "önnur mál".
ATHUGASEMDIR
Engar athugasemdir voru gerðar í eftirlitinu.
ANNAÐ
Varðandi frávik frá gr. 2.9 vegna lífræns úrgangs þá sendi rekstraraðili nánari uppl. til eftirlitsaðila með tölvupósti
þann 26. sept. sl. Þar kemur fram að urðun hafi farið fram á fleiri en einum stað og viðskiptayfirlit lagt fram vegna
þess. Hins vegar standa enn út af nokkur tonn af lífrænum úrgang fyrir árið 2015 sem rekstraraðili skýrir með
ónákvæmni í vigtun og rúmmálsmælingum urðunar og að rekstraraðili hafi vísvitandi lagt fram minna magn en í raun
fór til urðunar, til að lækka urðunarkostnað. Farið er því fram á að skýrar verklagsreglur verði settar um meðferð og
losun úrgangs til úrgangsstaða og skýrt sé að allar úrgangstölur séu lagðar fram sem rauntölur.
Nýjar eldiskvíar eru búnar betri varnarbúnaði fyrir fugl en þær eldri sem verið er að farga núna og verður því
auðveldara að halda honum í skefjum. Betri verklagsreglur hafa verið gerðar um eftirlit með fugli og aðgerðum til að
bregðast við ágangi hans. Stofnunin óskar eftir því að fá afrit af þeim verklagsreglum til skoðunar.
12.10.2017
1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í
starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu
heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

_________________________
Guðbjörg Stella Árnadóttir
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