
RISIKO REDUSERENDE TILTAK VERIFISERING

Nr. Beskrivelse Beskrivelse, hva kan 
skje

Årsaker til hendelse hvilke tiltak for å hindre utbrudd av 
sykdom / fiskedød etc..

Hvem Kritisk 
grense

Mål Hyppighet Prosedyre og registrering hva hvordan håndtere eks akutt 
utbrudd av sykdom eller fiskedød, 
etc..

dokumentasjon / sjekke ut

Vask og des. Gjennomgang av 
rutiner og opplæring

Renholdsplan IKAdok 3Visuell renholds -
kontroll 

Vask og des. av kar og utstyr før bruk, 
med godkjent des.middel. Eget utstyr 

Driftslede
r Røkter

KKP 8
Smoltavdelinger, kar 

klargjøring av kar og 
utstyr

Manglende renhold, uvedkommede 
adgang, dårlig tilrettelegging for 

vedlikeholdsplan, eget forlager Driftslede
r Røkter

KKP 7
Foring

feil på anlegg, feil for, 
fisk blir skadet under 
foring, 

manglende vedlikehold, 
strømstans, uhensiktsmessig mht 
alder, utvikling, atferd. For er 
forurenset.

daglig kontroll

Ved mistanke om smittefare 
isoleres hvert enkelt kar i sonen 
ved tildekking.  Varsling ved 
uavklart årsaksforhold i hht 
varslingsplanen. Tilkall 
fiskehelsetjenesten for 
prøvetaking / relevante 
undersøkelser. Ved 
medikametbehandling varsle med 
skilt og hold tilbake ut 
bestemmelsestid. Hvis nødvendig 
å avlive fisk: bedøves før avliving 
og være bedøvd når døden 
inntrer. Hordafor tilkalles og 
henter dødfisk på kort varsel

fiskehelsetjenesten tar ut 
prøver , bekrefte / avkrefte 
mistanke. Avtale med Aqarius 
(dødfisk).

Telle og journalføre dødfisk . 
Dødfisk tas ut , telles og 
journalføres. Ved vesentlig 
økning i dødelighet - , ved 
mistanke sykelighet, tilkalle 
fiskehelsetjenesten, varsle 
mattilsynet. Prosedyre IKA dok 
2.3 helsekontroller, Dok 1.11.2 
varsling og innsats smitte, Dok 
1.13.2 behandling av død fisk

dødelighet, 
sykdom

daglig                          
max 8 uker mlm 
hver helse -
undersøkelse

Brakklegging mellom generasjonsbytte, 
vask og desinfeksjons med godkjent 
des.middel, eget utstyr for hvert enkelt 
kar, eget fottøy og bekledning i 
avdelingen, helseundersøkelser, isolering 
av kar ved mistanke, unngå vannsøl fra 
kar til kar. Alarn ved teknisk svikt i alle 
driftstekniske installasjoner samt 
endringer utenfor satte setpunkt

Driftslede
r Røkter 
daglig 
leder

0,5 ‰ 
dødelighe
t, <65% 

oksygene

renhold    
rutinesvikt

 12 helse- 
under -

søkelserr 
/ år. 

KKP 6
Fisk i veksthaller

dødelighet, stress, 
vannkvalitet / temp, fisk 
legger seg i bunn, 
avvikende atferd

Fisketetthet, oksygenmangel, lav 
vannmengde,  strømbrudd, 
krysskontaminering,  manglende 
hygiene, manglende renhold, 
manglende vedlikehold, feil foring

Vask og des. av kar og utstyr før bruk, 
med Aqua des. Eget utstyr (håv og kost) 
for hvert enkelt kar, egne klær og fottøy 
på avd, Bøtter og annet utstyr fraktes ikke 
mellom avdelingene

Driftslede
r Røkter

KKP 5
Kar og utstyr i 
veksthaller

klargjøring av kar og 
utstyr

Manglende renhold, uvedkommede 
adgang, dårlig tilrettelegging for 
adskilt utstyr, ikke godkjente vaske - 
og des.midler, manglende 
opplæring

Visuell renholds -
kontroll 

Renholdsplan IKAdok 3

Ved mistanke om smittefare 
isoleres hvert enkelt kar i sonen 
ved tildekking.  Varsling ved 
uavklart årsaksforhold i hht 
varslingsplanen. Tilkall fiskehelse -
jenesten for prøvetaking / 
relevante undersøkelser. Ved 
medikamet -behandling varsle 
med skilt og hold tilbake ut 
bestemmelsestid. Hvis nødvendig 
å avlive fisk: bedøves før avliving 
og være bedøvd når døden 

fiskehelsetjenesten tar prøver 
, bekrefte / avkrefte mistanke. 
Avtale med Aqarius (dødfisk)

Telle og journalføre dødfisk . 
Dødfisk tas ut , telles og 
journalføres. Ved vesentlig 
økning i dødelighet - , ved 
mistanke sykelighet, tilkalle 
fiskehelsetjenesten, varsle 
mattilsynet. Prosedyre IKA dok 
2.3 helsekontroller, Dok 1.11.2 
varsling og innsats smitte, Dok 
1.13.2 behandling av død fisk

dødelighet, 
sykdom

daglig                          
max 8 uker mlm 
hver helse -
undersøkelse

Loggføring og sjekkliste, 
dokumenter opplæring

Vask og des. Gjennomgang av 
rutiner og opplæring

Brakklegging mellom generasjonsbytte, 
vask og desinfeksjons med Aqua des., 
eget utstyr for hvert enkelt kar, eget fottøy 
og bekledning i avdelingen, 
helseundersøkelser, isolering av kar ved 
mistanke, unngå vannsøl fra kar til kar.  
Tilpasset og hensiktsmessig foring. Alarm 
ved feil på vann - , strøm- , 
oksygentilførsel. 

Driftslede
r Røkter 
daglig 
leder

>0,5‰ 
dødelighe
t, <65% 

oksygene

renhold

12 helse - 
under-

søkelser 
/ år. 

KKP 4
Fisk i startforing

dødelighet, stress, 
vannkvalitet / temp, fisk 
legger seg i bunn, 
avvikende atferd

Fisketetthet, oksygenmangel, lav 
vannmengde,  strømbrudd, 
krysskontaminering,  manglende 
hygiene, manglende renhold, 
manglende vedlikehold, feil foring

0 Visuell kontroll 
telling .. Kontrollere 
godkjenning av 
leverandør rogn og 
transport

KKP 3
Kar og utstyr i 
startforing

Svikt i rutiner Manglende renhold, uvedkommede 
adgang, dårlig tilrettelegging for 
adskilt utstyr, ikke godkjente vaske - 
og des.midler, manglende 
opplæring

Vask og des. av kar og utstyr før bruk, 
med godkjent des.middel. Eget utstyr 
(håv og kost) for hvert enkelt kar, egne 
klær og fottøy på avd, Bøtter og annet 
utstyr fraktes ikke mellom avdelingene

Driftslede
r Røkter

Visuell renholds -
kontroll 

Renholdsplan IKAdok 3,  
Hygienesone

Avvise leveransen inntil 
situasjonen er avklart. Daglig 
leder varsles.  Dødelighet varsles 
i hht til varslings-plan. En leverandør av rogn. 

Dokumenterte leveranser.

Rutiner for mottakl og for røkting 
/ overvåking, loggføring 
dødelighet

 Ikke godkjent 
leverandør,  
dødelighet

Loggføring og sjekkliste, 
dokumenter opplæring

Vask og des. Gjennomgang av 
rutiner og opplæring

Logg, Kontrollere renhold, 
dokumenter opplæring

KKP 2
Klekkeri, rogn til 
inkubering

Smitte kommer med 
rogn,  Leverandør har 
ikke desinfisert rogn før 
levering

Svikt i leverandørkrav, 
Krysskontaminering, avvik 
hygienekrav, ikke godkjent 
leverandør av rogn, ikke godkjent 
transport,  

Leverandør dokumenterer des. Hygiene -
krav til personalet. Egen påkledning i 
sonen. Hender vaskes og des. 
Rognemballasje desinfiseres før ilegg 
hvis avvik. Godkjent leverandør av rogn, 
godkjent transportør. Alarm ved teknisk 
svikt ved alle driftstekniske installasjoner 
samt endringer utenfor satte setpunkt.

Driftslede
r Røkter, 
daglig 
leder

>0,5 ‰ 
dødelighe

t

Visuell renholds -
kontroll i forkant av 
mottak, 
mottakskontroll 
vaskemidler, 
visuell sjekk utstyr

Renholdsplan IKAdok 3, 
hygienesone

renhold, 
hygienekrav

Vask og des , skjerp rutiner, 
gjennomgang av rutiner og 
opplæring

Alt rognmateriale er vasket med M.i.M 
kombi og  desinfisert med Aqua des. før 
det tas i bruk. Hygienekrav til personalet. 
Hygienesone, egen påkledning for sonen. 
Håndhygiene. Uvedkommede ingen 
adgang.  Vedlikehold av utstyr. 
Rengjøring og des. etter 
vedlikeholdsarbeid.

Driftslede
r Røkter

01 KKP 1
Klekkeri, klargjøring av 
kar og utstyr for mottak 
av rogn

Kontaminering av utstyr, 
ikke klargjort før rogn 
legges inn, svikt i rutiner

Manglende renhold, uvedkommede 
adgang, dårlig tilrettelegging for 
adskilt utstyr, ikke godkjente vaske - 
og des.midler, manglende 
opplæring
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mattilsynet

Rutiner for smitteforebygging. 
Beredskapsplan ved mistanke. Egnet og 
forsvarlig metode for bedøving og 
avliving.  Isolering av smittet sone. 

Avviksbehandling, varsling ved 
svikt som medfører dødelighet

Helseattest . Visuell overvåking av lasting, 
overvåking av kar, kontinuerlig 
overvaking av system

Driftslede
r 
Teknikker 
Røkter 
Daglig 
leder

Max tid 
opphold i 

rør v 
svikt: < 5 

min

Prosedyre IKAdok 1.11.2 avvik Umiddelbar varsling ved forøket 
dødelighet / mistanke om 
sykdom/ uavklart årsak i hht til 
varslingsplan

KKP 14
Syk og død fisk

Feil håndtering ved 
sykdomsutbrudd på 
fisk. Spredning av 
smitte

Manglende opplæring, svikt i rutiner 
destruksjon og transport, smitte 
kommet inn på anlegget med fisk / 
vann /

Varsling og 
innsatsplan

kontinuerlig 
overvaking vid 
sortering og 
levering

KKP 13
Levering Brønnbåt, 
pumping av fisk

dødelighet, stress, 
mangelfullt med 
oksygen, vannkvalitet, 
omsetning av ikke 
klinisk frisk fisk

systemsvikt ved levering, for lang 
oppholdstid i rørene, manglende 
godkjenning fra mattilsynet

0 svikt

Driftslede
r Røkter 
daglig 
leder

Helseover 
- våking

0 svikt

systemsvikt 
dødelighet

Rutinemessig overvåking

Åpne vannforsyning fra andre av i 
alt 8 filtre

Sjekke flow og vannkvalitet

Vedlikeholdsprosedyre, testing, 
drill 

avvik 
vannleveranse, 
avvik i 
vannkjemiske 
parametre

Journalføring

 automatisk vannforsyning fra de andre 
filtrene i anlegget, vedlikhold og rutiner på 
resirk moduler, nødstrøm, stoppe foring

Driftslede
r 
Teknikker 
Røkter

>10 min

avvik 
vannleveranse, 
avvik i 
vannkjemiske 
parametre

<5 min daglig kontroll, aut. 
kontroll av 
vannkjemiske 
parametre, ukentlig 
test av 
nødstrømsaggrega
t

KKP 12
Resirkuleringsanlegg

vannstans, reduksjon 
av vannkvalitet, 
fiskedød

stopp i vannforsyning ved svikt i 
elforsyning fra nett. Teknisk svikt i 
filtre eller pumper.

vanntilførsel fra ferskvannskilde, Stoppe 
foringen, forsyne modulen fra de andre 
filtrene.

Driftslede
r Røkter

Salinitet 
over 8 

promille

KKP 11
Vann   inntak,  og 
resirkulering

Redusert vannkvalitet, 
vannstans, 

teknisk svikt, avvik i biologiske 
filtre,   svikt i avsaltingsanlegg.

daglige målinger 
av vannkvalitet

Rutine for vannprøver, 
resultater arkiveres

Rutiner enligt internkontrolldaglig rutiner 

vannprøver tas før analyse og 
verifisering. Test av utstyr.

Åpne vannforsyning fra andre av i 
alt 8 filtre. Bruke 
reservevannkilde.

Kyndig personale, instruks, vedlikehold og 
overvåking av rør og utstyr

Driftslede
r Røkter

dødelighet, 
sykdom

KKP 10
Vaksinering

dødelighet, stress, 
skade på fisk

Ukyndig personale, systemsvikt 
vann og rør, hygienesvikt,  fisk 
ligger for lenge 

Brakklegging mellom generasjonsbytte, 
vask og desinfeksjons med godkjent 
des.middel, eget utstyr for hvert enkelt 
kar, eget fottøy og bekledning i 
avdelingen, helseundersøkelser, isolering 
av kar ved mistanke, unngå vannsøl fra 
kar til kar. Alarmer ved avvik på 
kontrollsettpunkter

Driftslede
r Røkter 
daglig 
leder

0,5 ‰ 
dødelighe
t, <65% 

oksygene

 12 
helseund
ersøkels
er / år. 

KKP 9
Fisk i smoltavdelinger

dødelighet, stress, 
vannkvalitet / temp, fisk 
legger seg i bunn, 
avvikende atferd

Fisketetthet, oksygenmangel, lav 
vannmengde,  strømbrudd, 
krysskontaminering,  manglende 
hygiene, manglende renhold, 
manglende vedlikehold, feil foring

daglig                          
max 8 uker mlm 
hver helseunder -
søkelse

Telle og journalføre dødfisk . 
Dødfisk tas ut , telles og 
journalføres. Ved vesentlig 
økning i dødelighet - , ved 
mistanke sykelighet, tilkalle 
fiskehelsetjenesten, varsle 
mattilsynet. Prosedyre IKA dok 
2.3 helsekontroller, Dok 1.11.2 
varsling og innsats smitte, Dok 
1.13.2 behandling av død fisk

rutiner og opplæring

Loggføring og sjekkliste, 
dokumenter opplæring

kontroll 

fiskehelsetjenesten tar 
ut….antall prøver , bekrefte / 
avkrefte mistanke. Avtale 
med Hordafor.

Ved mistanke om smittefare 
isoleres hvert enkelt kar i sonen 
ved tildekking.  Varsling ved 
uavklart årsaksforhold i hht 
varslingsplanen. Tilkall 
fiskehelsetjenesten for 
prøvetaking / relevante 
undersøkelser. Ved 
medikametbehandling varsle med 
skilt og hold tilbake ut 
bestemmelsestid. Hvis nødvendig 
å avlive fisk: bedøves før avliving 

med godkjent des.middel. Eget utstyr 
(håv og kost) for hvert enkelt kar, egne 
klær og fottøy på avd, Bøtter og annet 
utstyr fraktes ikke mellom avdelingene

r RøkterSmoltavdelinger, kar 
og utstyr

utstyr adgang, dårlig tilrettelegging for 
adskilt utstyr, ikke godkjente vaske - 
og des.midler, manglende 
opplæring



RISIKO REDUSERENDE 
TILTAK

VERIFISERING

Nr
.

Beskrivelse Beskrivelse Åsaker Hvem Kritisk 
grense

Mål Hyppighet Prosedyre og 
registrering

Observasjon ved lasting

Kyndige folk. Rør og 
fleksislanger sikres , vedlikehold 
og utskifting ved brekkasje, 
overvåking av leveransen. Båt og 
utstyr for gjenfangst tilgjengelig, 
samarbeid med brønnbåtens 
mannskaper, 

Inspisere og reparere / 
overvåke / kontakte leverandør. 
Ved mistanke om rømming, 
varsle fiskeridirektoratet og 
daglig leder

Spiler i silen har tilfredsstillende 
avstand slik at fisk ikke slipper 
gjennom. 

Driftsled
er 
Røkter

Inspeksjon av utstyr i 
forkant av lasting, 
telling av fisk ved 
lasting, observasjon 
ved lasting, 
journalføring

Varsle fiskeridirektoratet i hht til 
plan, iverksette gjenfangst. 

KKP 20
Levering 
Brønnbåt

Rør / slange 
sprekker, fisk 
pumpes i sjøen

manglende ettersyn og 
vedlikehold av utstyret, 
uhell ved 
lastingen,ilasting uten 
oppsyn, manglende 
opplæring

KKP 19
Sekundærsikrin
g 

fisk kommer 
gjennom, 
oversvømmelse, 
svikt i anlegg

dårlig prosjektering, tåler 
ikke trykk fra 
oversvømmelse fra 
anlegger… 

0

Driftsled
er 
Røkter

0

inspeksjoner, 
loggføring.

Inspisere og reparere / 
overvåke / kontakte leverandør. 
Ved mistanke om rømming, 
varsle fiskeridirektoratet og 
daglig leder

dokumentasjon på montert 
sekundærsikring

inspeksjoner, 
loggføring.

Kontroll av teknisk utstyr, sikring 
av slanger, tilstrekkelig 
bemanning og overvåking, 
vedlikeholdsplaner, 
sekundærsikring 

Driftsled
er 
Røkter

0KKP 18
Smolthaller

Fisk kommer 
over kanten ved 
senterrør, 
slanger springer 
lekk ved flytting 
av fisk og fisk 

For mye vann i kar, 
rengjøring av sil,  over-
svømmelse, manglende 
ettersyn og vedlikehold, 
brist i rist og siler, brudd i 
kar, uhell ved flytting av 

0 daglig

KKP 17
Veksthaller

Fisk kommer 
over kanten ved 
senterrør, 
slanger springer 
lekk ved flytting 
av fisk og fisk 
kommer avløpet

For mye vann i kar, 
rengjøring av sil,  over-
svømmelse, manglende 
ettersyn og vedlikehold, 
brist i rist og siler, brudd i 
kar, uhell ved flytting av 
fisk

Kontroll av teknisk utstyr, sikring 
av slanger, tilstrekkelig 
bemanning og overvåking, 
vedlikeholdsplaner, 
sekundærsikring 

Driftsled
er 
Røkter

0 inspeksjoner, 
loggføring.

Inspisere og reparere / 
overvåke / kontakte leverandør. 
Ved mistanke om rømming, 
varsle fiskeridirektoratet og 
daglig leder Logg

inspeksjoner, 
loggføring.

dokumentasjon på montert 
sekundærsikring

Inspisere og reparere / 
overvåke / kontakte leverandør. 
Ved mistanke om rømming, 
varsle fiskeridirektoratet og 
daglig leder

Logg

KKP 16
Startforing

Fisk kommer 
over kanten ved 
senterrør, 
slanger springer 
lekk ved flytting 
av fisk og fisk 
kommer avløpet

For mye vann i kar, 
rengjøring av sil,  over-
svømmelse, manglende 
ettersyn og vedlikehold, 
brist i rist og siler, brudd i 
kar, uhell ved flytting av 
fisk

Kontroll av teknisk utstyr, sikring 
av slanger, tilstrekkelig 
bemanning og overvåking, 
vedlikeholdsplaner, 
sekundærsikring 

Driftsled
er 
Røkter

daglig inspeksjoner, 
loggføring.

Samle opp søl Inspeksjoner, overvåking  i 
prosessen, hensiktsmessig 
utstyr, sikring over sluk

Driftsled
er 
Røkter

01 KKP 15
Klekkeri

Rogn søles på 
gulv og spyles 
ned i sluk

Uforsiktig håndtering, 
skadet utstyr, 
oversvømmelse i karene
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