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Versjon: 1 Utarbeidet:

Dato:25.11.10 Godkjent:

Stiftelsen var basert på en målsetning om å få etablert et smoltanlegg i Finnmark. 
Bakgrunnen for målsetningen var at aksjonærene hadde etablert ett smoltanlegg i Nordland,
og ønsket å utvide virksomheten ved utnytte underdekningen av smolt i Finnmark.

Selskapet har fått positive tilbakemeldinger på initiativet, og det er et klart behov for større smoltproduksjon

av teknologien er kommet tilstrekkelig langt, og at resirkulering er det klart mest lønnsomme alternativet
med tanke på den geografiske lokaliseringen. Temperatur og tilgang på vann er stikkord som gjør det 

det som normalt brukes i dag. Dette vil ventelig skape et mye bedre utgangspunkt for videre vekst i sjø.

Når anlegget er i full drift vil det sysselsette 12-14 årsverk.
Planen er å legge inn rogn i anlegget i desember 2011.

Det er planlagt investeringer på 260 mill. kr. Kapasiteten ved anlegget forventes å være 1800 tonn

Selskapet har følgende eierstruktur per 25.11.2010:
75,00%

Norsk Smolt AS 25,00%

Selskapets daglige leder er Stein Hansen.

I Styret sitter:
Stein Hansen (leder)

IKA -dok. Nr 1.1 Nord Norsk Smolt AS
Forretningside og 

virksomhetsbeskrivelse
S.Hansen

Nord Norsk Smolt AS ble stiftet i 2010 av Ecomarin Salmon AS og Norsk Smolt AS. 

i regionen. Anlegget skal baseres på resirkuleringsteknologi. Selskapet er av den oppfatning at utviklingen 

fordelaktig med resirkuleringsteknologi. En av målsetningene er å kunne produsere større smolt enn 

Forretningsideen er å produsere smolt av laks, på en kostnadseffektiv måte. 
Ved bruk av resirkuleringsteknologi skal produksjonen bli sikrere, mer forutsigbar og mer miljøvennlig.

per år, eller 12 mill smolt a 150 gram.

Ecomarin Salmon AS

Eirik Sørgård



Versjon: 1 Utarbeidet: RL

Dato:25.5.09 Godkjent:

Kommer

IKA -dok. Nr 1.2 GRYTÅGA SETTEFISK
Organisasjonskart



Versjon: 2 Utarbeidet:
Dato:25.11.10 Godkjent:

Formål: Gi oversikt over ansvarsforhold ved virksomheten

Ansvar. Daglig leder har ansvaret for at alle ansatte har kjennskap til sitt ansvarsområde.

Daglig leder: Rapporterer til styrets leder.
Har ansvaret for forvaltningen av selskapets menneskelige og materielle ressurser.
I det ligger ansvar for daglig drift, - for internkontroll ved at det arbeides systematisk  

Utarbeide fremdriftsplaner og strategier, følge opp - , samt gjøre kjent selskapets 

Administrasjon: Lønn
Regnskap
Rapporter

Driftsleder: Rapporterer til daglig leder
Har ansvar for en best mulig drift innen sitt område.  
Spesielle oppgaver er fôr-kontroll, fôr-bestilling, kontroll med utstyr og bestilling av 
dette, samt føring av dag- og månedsrapporter

Driftsbudsjett
Skal følge opp -, motivere for - , samt påse at virksomhetens målsettinger og 

Har personalansvar og skal lede arbeidsstyrken knyttet til stillingens område.
Skal komme med forslag til løsninger som kan lette arbeidsprosessen og sikre et
bedre resultat for både bedrift, fisk og ansatte.

Tekniker: Rapporterer til Driftsleder
Vedlikeholdsplan
Føre ettersyn med -, og utføre nødvendig vedlikehold av maskiner og utstyr
Etterleve virksomhetens standarder og målsettinger innenfor Internkontroll - 

Røkter: Rapporterer til Driftsleder
Skal inngå i arbeidsplan og eventuell turnus 

Føre ettersyn med utstyr som brukes
Føre protokoller og skjema ut fra anleggets system
Overvåke og røkte fisk,
Rapportere uønskete hendelser

Avtale som omfatter rutinebesøk og akuttbesøk
Rådgivning og bindeledd med offentlige veterinærmyndigheter
Resepter og helseattester

IKA -dok. Nr 1.3.1 Nord Norsk Smolt
Organisasjonsansvar

Alle har et ansvar for å utvise nødvendig aktsomhet, slik at driften er helsemessig
og fiskevelferdsmessig forsvarlig.

for å sikre at regelverk om arbeidsmiljø, - dyrehelse og dyrevelferd, - forurensning, -
brann og eksplosjonsvern,- El-sikkerhet, - og miljø og helse følges. 

idègrunnlag og målsettinger for de ansatte.

Skal ha kontroll over biomassen og registrere i Fish talk

standard innen IKAkvakultur (fiskevelferd) og HMS blir ivaretatt.

bestemmelsene slik at hensyn til fiskevelferd og HMS ivaretas
Dokumentere utført vedlikehold i samsvar med IKAkvakultur - krav

Etterleve bedriftens målsettinger og standard innenfor IKakvakultur og HMS
Tilegne seg nødvednig kunnskap for å oppnå effektiv produksjon

Delta i Interkontrollarbeidet, komme med forslag til løsninger som vil kunne lette 
arbeidsprosess samt sikre et bedre resultat for både bedrift, fiskevelferd og ansatte.

Fiskehelsetjenesten

Andre tjenester ved evt. behov



Versjon: 2 Utarbeidet:
Dato:25.11.11 Godkjent:

Formål:
.

Ansvar: Daglig leder har ansvar for at mål fastsettes, og at det skjer i samarbeid med 
driftsleder og med de øvrige ansattes medvirkning.

2012
Delmål:

* de ansatte skal medvirke i utarbeidelsen av IKA - dokumenter
* de ansatte skal informeres om vedtatte prosedyrer

* de ansatte skal medvirke i internrevisjoner
3. Fiskehelse og velferd

* Overvåke gjennom gode røkterrutiner

* prøver
* registreringer..
* hygiene

* < … mål 

* Beredskaps - og varslingsplan utarbeides og iverksettes

6. Avklare hvilke målinger som til for å gi grunnlag for kontroll og forbedringer
* vannkvalitet
*
*

IKA -dok. Nr 1.3.2 Nord Norsk Smolt
Mål for IKAkvakulturarbeidet

Virksomheten har et overordnet mål og ved å sette operasjonelle delmål for Akva - 

Hovedmål for Nord Norsk Smolt as:

En kvalitetsbedrift vi kan være stolte av

Hvordan blir vi en kvalitetsbedrift vi kan være stolte av?

1. Skaffe oversikt over relevante myndighetskrav 
2. Utarbeide et  IKAkva - system

* de ansatte skal sette seg inn i myndighetskrav
* de ansatta skal innvilveres i risikovurderingen 

* de ansatte skal involveres  i utarbeidelsen av forbedrings - 
   og avvikssystem.

* Fiskehelsetjenesten; kontroller 

4. Dødfiskhåndtering

* Dødfisk registreres og trender følges opp pr mnd

* prosedyre for håndtering av dødfisk og svimere
5. Renholdsplaner og rutiner, smitteforebygging

* Renholdsplaner utarbeides
* Renholdsprosedyre og visuell renholdskontroll innføres

Målene skal evalueres innen ………………. Og nye mål for neste periode / år skal settes.



Fôr
Lang produksjonstid

Virksomheten har et overordnet mål og ved å sette operasjonelle delmål for Akva - 



Stillingsinstrukser i word 



Versjon: 1 Utarbeidet: Team
Dato: 25.11.2010 Godkjent: RL

Formål: Sikre at virksomheten er kjent med, og har tilgjengelig alle lover og forskrifter som 
virksomheten omfattes av.

Ansvar: Daglig leder har ansvaret for at lover og regler er kjent for de ansatte, driftsledere 
har ansvaret for å følge opp at regelverket følges.

*
* Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK - Akvakultur)
*
*
* Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakulturforskriften)
*

virksomhet
*
* Forskrift om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr
* Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg
*
*
* Omsetnings - og sykdomsforskriften

Forurensning:
* Avfallforskriften
* Forskrift om animalske biprodukter
* Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier
* Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
*
* Forurensningsloven

Miljø og helse:
* Forskrift om miljørettet helsevern

Arbeidsmiljø:
* Arbeidsmiljøloven
*
* Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
* Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
*
* Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr
* Forskrift om maskiner
*
* Forskrift om tungt og ensformig arbeid
* Forskrift om vern mot støy 
* Kjemikalieforskriften
* Stoffkartotekforskriften

Brann  - og eksplosjonsvern:
*
* Forskrift om brannforebyggende arbeid og tilsyn

Tilsynsmyndighet:
* Fiskeridirektoratet
* Arbeidstilsynet

IKA -dok. Nr 1.4 Nord Norsk Smolt AS
Oversikt over lover og forskrifter

Krav til dyrehelse og dyrevelferd:
Laksetildelingsforskriften

Lov om dyrevelferd
Matloven

Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert

Forskr om godkj og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakultur og transp.enheter

Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr
Forskrift om transport av akvakulturdyr

Forurensningsforskriften

Forskrift om internkontroll (Interkontrollforskriften)

Forskrift om høytrykkspyling

Forskrift om sikkerhetsskilting

Brann - og eksplosjonsvernloven

Mattilsynet



*
Abonnement:

Det lokale el - tilsyn
Nyheter om regelverk fra Mattilsynet til post@grytaga.no (qB8iT0k v/ endring)



Versjon: 1 Utarbeidet: S. Hansen

Dato: 25.11.2010 Godkjent:

Formål: Formålet med denne rutinen er å beskrive hvordan dokumenter som kreves i

Omfang: Rutinen gjelder for alle som omfattes av virksomhetens styringssystemer

Ansvar:
gjennomgått, og om nødvendig oppdatert minimum 1 gang pr år

Beskrivelse: Alle systemdokumenter lagres på IK - området på server.   I tillegg lagres det en 
papirversjon i perm, i hylle på kontor. 
Rapporter, sjekklister og registreringer lagres i perm i hylle på anleggets kontor.

Inkludert det miljø rogn / smolt produseres i. Dataverktøyet er tilgjengelig på anleggets
datamaskiner på anleggets kontor.

Oppdatering av dokumenter:

I forbindelse med eksterne revisjoner, ledelsens gjennomgang, rapporter fra 

systemdokumenter oppdateres. Ledelsens representant er ansvarlig for å gjøre
nødvendige oppdateringer / endringer.

Foreldede dokumenter:

Alle dokumenter oppbevares inntil ny utgave foreligger. Når dokumenter er erstattet

IKA -dok. Nr 1.5 Nord Norsk Smolt
Dokumentstyring og arkivering

kvalitetsstyringssyntemene skal styres

Daglig leder og driftsleder med ansvar frt IK - dok. Påser at alle dokumenter blir 

Elektroniske rapporter lagres i Fish talk, et databasert produksjonsstyringssystem
som er tilpasset registrering og lagring av aktuelle livsløpsdata fra, fra rogn til levert smolt. 

driftsledere, innspill fra organsisasjonen, innspill fra kunder etc. vil 

skal de omågende fjernes, både fra perm og elektronisk lager. Foreldete  
dokumenter arkiveres i egen perm eller bak skilleark merket "foreldet"
Elektroniske dokumenter flyttes i mappe for foreldete dok.:  ..\...



Versjon: 1 Utarbeidet: SH
Dato: 25.11.2010 Godkjent: 

Formål og omfang: Sikre at alle som ansettes / leies inn blir tatt i mot og introdusert på en  
forsvarlig og god måte. 

Hensikt: Gi retningslinjer for innføring til virksomheten

Ansvarlig:
gjennomgang av virksomheten og dens HMS - forhold før de settes til arbeid 

Introduksjonen: Gjennomgangen skal omfatte følgende:
* Registrere personlige opplysninger samt pårørende
* Gjøre den ansatte kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgaver.
* Fiskehelse / kvalitetskrav

* Ansatte uten erfaring fra lignende virksomhet skal vies ekstra oppmerksomhet
og få spesiell orientering om ulykkesrisiko og om hjelpemidler og tiltak som 
benyttes for å redusere faren for ulykker og skader.
* Gjennomgå sikkerhetsinstrukser og regler
* krav om bruk av personlig verneutstyr
* orientere om konsekvenser ved ikke å rette seg etter sikkerhetsbestemmelser

* orientering om førstehjelpsutstyr og nødprosedyrer

* hvilke sosiale tiltak som er iverksatt, husregler / ordensregler
* Arbeidsreglement
* Arbeidstidsordning

NB! Før nyansatte settes til å bruke arbeidsutstyr / kjemikalier skal arbeidsleder sørge for at 
det gis nødvendig opplæring

Kryssreferanse: 

IKA-dok. Nr 1.6 Nord Norsk Smolt AS                                           
            Introduksjon av nytilsatte og innleide / 

eksterne arbeidere

Drfitsleder skal sørge for at alle nytilsatte og innleide arbeidere får en formell

* Gjøre kjent med evt. farlige arbeidsoperasjoner, brannfarlige og giftige varer

* orintering om bruk av båt / sikkerhet på havet

* hvordan rapportere uønskede hendelser / avviksrapportering

Husk å ta kopier av aktuelle sertifikater, yrkesbevis, og sørg for at kompetanseoversikt oppdateres

HUSK samordning HMS , dok….. 
Registerere eksterne arbeidere / firmaer i hht til prosedyre for samordning på arbeidsplassen

IKA Dok 1.7 Sjekkliste for introduksjon av nytilsatte
HMS dok nr…



Versjon: 1 Utarbeidet: SH
Dato: 25.11.2010 Godkjent: 
Ekstern arbeiders navn:
Ansattes navn:
Ansatt dato:
Hensikt: Sikre at den nyansatte får den informasjon og opplæring som er

Emne Innhold Dato Utført av

Generelt 

Omvisning på arbeidsplassen
Presentasjon, inkl. tillitsvalgt /verneombud
Informasjon om: rutiner ved sykdom
          - arbeidstøy og verneutstyr
          - arbeidstidsordning
          - rutiner for orden og ryddighet
          - arbeidsreglement

          - hus og husregler

Hygiene
Gjennomgang av hygieneinstruks
Krav til personlig hygiene

Personlige data samt reg av pårørende
Skattekort og lønnskonto
Undertegnet arbeidsavtale og instruks
Garderobeskap / utlevert fottøy etc..

Produksjon

Spesielle faremomenter ved jobben
ryddighet / orden
fiskehelse
startforing
veksthall
klekking
alarmer
loggføring

Beredskapsplaner og varsling

Sikkerhet

Førstehjelpsutstyr
utdeling av personlig verneutstyr
sikkerhetsinstrukser
HMS produktdatablad
Varsling
RUH (rapportering uønskede hendelser)

IKA-dok. Nr 1.7 Nord Norsk Smolt AS                          Sjekkliste 
introduksjon og opplæring

Evt. midlertidig (innleie) periode:

nødvendig. Første dag skal nyttes til gjennomgang av regler og instruker, se plan.

          - lokale velferdstiltatk 

Soner / fottøy / handhygiene

Personlige 
registreringer

forlager

Avvikshåndtering



Sikkerhet



Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent:25.11.2010Godkjent av: Side 1 av 2

Formål: Sikre korrekt og systematisk behandling av avvik

Omfang: Feil og mangler på utstyr, maskiner, brudd på krav og etterlevelse av rutiner og
prosedyrer som kan utgjøre risiko for liv, helse og velferd for mennesker og dyr, 
betegnes som avvik. Avvik kan også være feil og mangler ved system. 

Ansvar:

Iverksette strakstiltak og korrigerende tiltak.
Øvrige ansatte skal melde avvik og iverksette strakstiltak.

Avvik kan oppdages:
* Ved kontroll av kritiske punkter (KKP) eller ved oppdagelse av feil og mangler i
det daglige arbeidet.
* ved intern revisjon
* ved kontroll av tilsynsmyndigheter
Avvik kan kreve både strakstiltak og korrigerende tiltak:
Strakstiltak: vil si å rette opp feil og mangler her og nå
Korrigerende tiltak: vil si å treffe tiltak som bedrer systemet for å hindre at  

samme type avvik skjer igjen

Melding av avvik

Ved kontroll av kritiske punkter skal driftsleder melde avvik skriftlig 

Ved oppdagelse av avvik i det daglige arbeidet skal den som oppdager 
et avvik melde dette muntlig og deretter bekrefte skriftlig, til sin

Ved intern revisjon skal den som leder revisjonen melde avvik skriftlig 

Håndtering av avvik
Strakstiltak:

Feil, mangler og brudd på krav, rutiner og prosedyrer som medfører 
økt smittefare / dødelighet på fisk, skal rettes opp umiddelbart.
Ansvar for å utføre strakstiltak har alle arbeidstakere, men først og 
fremst ligger dette ansvaret på driftsleder.

Korrigerende tiltak

igangsettes korrigerende tiltak, selv om eventuelle strakstiltak er igangsatt. 

Nord Snorsk Smolt AS
Prosedyre for avvikshåndtering IKA dok.nr 1.8.1

Daglig leder har ansvar for prosedyrens iverksettele og systematiske oppfølging.
Daglig leder gjennomfører intern revisjon, løpende behandling av mottatte avviks -
meldinger, samt systematisk gjennomgang av siste kvartals avviksmeldinger.
Driftsleder skal kontrollere KKPs i hht sjekkliste, ta stikkprøver samt melde avvik,

på eget skjema. Dok.1.8.2

leder, skjema Dok 1.9 RUH

Ved melding av avvik skal evt. strakstiltak føres på avviksskjemaet
føer det leveres til driftsleder.

Alle avvik som meldes skal  føre til en vurdering av hvorvidt det må 



Driftsleder har ansvar for å igangsette korrigerende tiltak.

følge opp de enkelte avvik skal ivaretas av driftsleder.

I håndteringen av avvik må det ses nærmere på årsakssammenhenger,
det må vurderes hvilke tiltak som kan ha effekt, etterfulgt av utarbeidelse og 
gjennomføring av tiltak, og til slutt må effekten av tiltakene evalueres.
I dette arbeidet bør man trekke inn de arbeidstakerne som er berørt, 
og trekke inn fagpersoner som har spesiell kunnskap på området. Det kan også
 være aktuelt å søke råd og veiledning hos fagpersoner utenfor.

Årsakssammenhenger og tiltak som bør vurderes kan være:
* hvorvidt skriftlige rutiner og prosedyrer er gode nok, f.eks. om 
skriftlige rutiner og prosedyrer er fullstendige eller korrekte i forhold 

* om krav, rutiner og prosedyrer etterleves i det daglige arbeidet, og 
om kontroller av kritiske punkter utføres
* om prosedyrene er godt kjent og lett tilgjengelige, og om det er 
behov for opplæring og/eller informasjon
* om nødvendig og riktig utstyr, instrumenter og maskiner er 
tilgjengelig og fungerer som de skal

Dokumentstyring 
Ved endring av skriftlige krav, rutiner og prosedyrer skal det fremgå 
at prosedyren er revidert, og fra hvilken dato den gjelder. Den skal godkjennes 
med dato og signatur av daglig leder.
Driftsleder har ansvar for å skifte ut prosedyrer i IK-perm og ansvar 
for at permen alltid er oppdatert. 

Kryssreferanser
Forskrift om internkontroll (Akvakulturforskriften)

Daglig leder skal påse at avviksmeldinger følges opp, men oppgavene med å 

til myndighetskrav, eller er anvendelige og mulige å etterleve

IKA Dok 1.9 RUH



Nord Norsk Smolt AS
Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent:25.11.2010Godkjent av: Side 1 av 1

Oppgaven med gjennomgang av meldte avvik kan delegeres til andre. Utfylt skjema oppbevares 

Periode:
kvartal

Antall meldinger om avvik siste kvartal : Antall:

Annet:

Identifisering av alvorlige avvik: Ja Nei

Hvilke avvik dreier dette seg om:

Gjennomgang/evaluering av tiltak: Ja Nei

Kommentarer:

Systematisk gjennomgang av avviksmeldinger IKA dok.nr 1.8.2

Daglig leder er ansvarlig for at alle avviksmeldinger blir gjennomgått minst en gang i kvartalet. 

sammen med avviksmeldingene.

Antall avviksmeldinger fra røkting?
Antall avviksmeldinger fra sortering / vaksinering?
Antall avviksmeldinger fra pumping fisk?
Antall avviksmeldinger fra rydding / renhold lokaler, kar, utstyr?
Antall avviksmeldinger fra lasting / lossing varetransport?
Antall avviksmeldinger fra vedlikeholdsarbeid / inspeksjoner?
Antall avviksmeldinger fra ensilasjehåndtering / levering?
Antall avviksmeldinger fra kjemikaliebehandling?
Antall avviksmeldinger fra alarmer / utkallinger?

Antall avviksmeldinger som førte til / kunne ført til materielle skader?
Antall avviksmeldinger som førte til / kunne ført til personskade? 
Antall avviksmeldinger som førte til / kunne ført til skade/død på fisk?
Det totale antall avviksmeldinger siste kvartal?

Har samme eller beslektede avvik skjedd flere ganger? 
(Mer enn en gang)
Hvilke avvik dreier evt. dette seg om:

Har det oppstått avvik som har ført til betydelig økt fare 
for smittespredning og/eller ført til økt fiskedødelighet?
Hvilke avvik dreier evt. dette seg om:

Har det oppstått avvik som har ført til alvorlige 
personskader?

Er det funnet avviksmeldinger der man i ettertid ser at 
nødvendige strakstiltak ikke ble igangsatt?
Er det funnet avviksmeldinger der nødvendige 
korrigerende tiltak ikke er igangsatt?
Er det funnet behov for å endre på tiltak som er satt i 
gang?
Har gjennomgangen av avviksmeldingene ført til at det 
er satt i gang nye strakstiltak?
Har gjennomgangen av avviksmeldingene ført til at nye 
korrigerende tiltak er satt igang?



Dato: Sign.:



Nord Norsk Smolt AS
Versjon: 1 Utarbeidet av: Dato: 25.11.2010 Godkjent av: Side: 1 av 5

FAREANALYSE 
Prosesstrinn Fare Identifisert fare og årsak Risikoreduserende tiltak Risiko

Beskrivelse KKP Beskrivelse Årsaker Eksisterende og nye Begrunnelse H M

Mangel på rogn

H L

1.b Klekkeri

1

kontaminering 

H L

klekkeri

2 H L

Klekkeri Rømming

15 H L

1.e Klekkeri

H L

Gode rutiner

1.f Klekkeri

H L

IKAkva - plan med risikoanalyse IKA - Dok nr: 1.10

PROSESSBESKRIVE
LSE (2.4)

Dok. 
ref.

Kons Sanns

1. a Innkjøps-
avtale rogn

Innkjøp rogn / kjøpes 
fra  godkjent 
rognleverandør 

Må kjøpe fra annen 
leverandør

Helsedokumentasjon fra leverandør 
samt produktblad foreligger med 
leveransen.

Produktdatablad, 
helsedokumentajon 
/opprinnelsesattest, 

Klargjøring av 
klekkeskuffer og skap 
samt utstyr for mottak 
av rogn

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

Alt utstyr desinfiseres med godkjent 
des.middel før avd. tas i bruk. 
Hygienesone, egen påkledning til 
sonen, uvedkom,ingen adgang, 
vedlikehold av utstyr, opplært personell, 
vask og des. etter arb.

Dok 
3.2

Renholdsplan følges 
Gode rutiner

1. c Rogn, til inkubering Smitte kommer med rogn, 
emballasje, dårlig renhold i 
avd

Krysskontaminering, avvik på 
hygienekrav, ikke godkjent 
leverandør, ikke godkjent 
transport

Hygienekrav til personalet, egen 
påkledning i sonen, hender vaskes og 
des, rogn desinfiseres før innlegging, 
godkjent leverandør, godkjent 
transportør, Tiltak / varsling ved > 0,5 
promille dødelighet/dag

Godkjent leverandør, 
gode rutiner for 
smitteforebygging 

1. d Rogn søles på gulv og 
spyles ned i sluk

Uforsiktig håndtering, skadet 
utstyr, oversvømmelse i skuffer, 
tette siler

Overvåking, forsiktig ved håndteringen, 
rist og filterduk i sluk. Samler opp søl. 
Sil på skuff og ekstra sil i skuff, og 
sekundær sikring over sluk

Dok 
1.12.1

Inspeksjoner, overvåking 
 i prosessen, 
hensiktsmessig utstyr, 
sikring over sluk

Røkting, fjerning av 
død rogn og eggeskall, 
temperaturlogging, 
rense for sopp og groe

mangelfull røkting, slurvete 
renhold av skuff, 
hevertslange og pinsett og 
mangelfull håndhygiene

Manglende opplæring, svikt i 
rutiner. 

Opplæringsrutiner, følge 
renholdsplanene, røkte daglig og i 
samsvar med situasjonen i klekkeriet

Dok 
2.1.1

Registrering oksygen, 
temperatur, visuell 
inspeksjon av 
vanntrykk inn på skap, 
ved behov rengjøre 
slamfilter

For lavt vanntrykk, for lite 
oksygen, temp.endringer

Manglende rengjøring av 
slamfilter, for lavt vanntrykk, for 
høy temp pga manglende 
oppfølging

God opplæring og gode rutiner for 
overvåking, alarmvarsling ved endring i 
temperatur

Dok 
2.1.1.

Alarm og rutiner for 
overvåking



2.a Startforing

3

kontaminering av utstyr

H L

2.b Startforing Fisk i startforing

4 H L

2.c Startforing Rømming av fisk

16 H L

Startforing

H L

Gode rutiner

2.d Startforing

_ L L

3.a Veksthaller

5

kontaminering av utstyr

H L

Klargjøring av kar og 
utstyr mellom 
generasjonsskifter

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, 
godkjente vaskemidler, eget utstyr (håv 
og kost) for hvert enkelt kar, egne klær 
og fottøy i sonen, bøtter og annet utstyr 
fraktes ikke mellom avdelingene.

Dok 
3.1

Opplært personell og 
gode innarbeidete 
rutiner, opplærings - 
plan for nytilsatte

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

Fisketetthet, oksygenmangel, lav 
vannmengde, strømbrudd, 
krysskontaminering, svikt i 
hygienerutiner, manglende 
renhold, manglende vedlikehold, 
feil i foring

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

Dok 
2.1.1

Telling og journalføring 
over dødfisk, opplært 
personell, overvåking 
vann -kvalitet, fiske 
-helse tjeneste tilkalles 
ved mistanke, rutiner for 
mini -mum 12 helse 
-undersøkelser med 
max 8 ukers mellomrom

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

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

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

Dok 
1.12.1

Sekundærsikring, 
overvåking, rutiner for 
vedlikehold og tilsyn. 

Røkting og foring av 
fisk, sjekke appetitt, 
manuelt i perioder 
hvor det er sortering 
og flytting. Overvåke 
fiskeatferd.

Fisk legger seg på bunn, 
svimere og dødelighet, 
overforing, sopp og groe 
på vegger i kar, søl av for, 
dårlig renhold, svikt i 
rutiner. Minkende oksygen 
etc.

Urutinerte personale, stress og 
andre uforutsette ting kommer på

Gode rutiner og loggføring, bruke 
kamera i overvåkingen, kontinuerlig 
plukking, renhold og overvåking. Teste 
alarmer

Dok 
2.1.1

Daglige og ukentlige 
målinger av 
vannkvalitet, temp, pH, 
nitrogen, CO2, 
salinintet

svikt i rutiner, mangelfull 
oppfølging

Urutinerte personale, stress og 
andre uforutsette ting kommer på

Gode rutiner, loggføring på kontrollene. 
Avtale med fiskehelstjenesten som 
overvåker fiskehelse og velferd

dok 
2.3

kvlaifisert personell

Klargjøring av kar og 
utstyr

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

Vask og des av kar og utstyr før bruk, 
godkjente vaskemidler, eget utstyr (håv 
og kost) for hvert enkelt kar, egne klær 
og fottøy i sonen, bøtter og annet utstyr 
fraktes ikke mellom avdelingene.

dok 3 Opplært personell og 
gode innarbeidete 
rutiner, opplærings - 
plan for nytilsatte



3.b Veksthaller Fisk i veksthall

6 H L

3.c Veksthaller Rømming

17 H L

Sekundærsikring, 

4 Foring

7 H L

Veksthaller

H L

Gode rutiner

3.d Veksthaller

L L

kvalifisert personell

7 Vaksinering

10 H L

8 Vann

11 H L

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

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

Dok 
2.1.1

Telling og journalføring 
over dødfisk, opplært 
personell, overvåking 
vann -kvalitet, fiske 
-helse tjeneste tilkalles 
ved mistanke, rutiner for 
mini -mum 12 helse 
-undersøkelser med 
max 8 ukers mellomrom

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 

Dok 
1.12.1

Foringsanlegg, 
automatisk foring

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

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

Vedlikeholdsplan, eget forlager, ingen 
lagring av uvedkommede ting, godkjent 
transport

Dok 
2.1.1.
2.7.1

Rutiner for ettesyn, 
overvåking og 
vedlikehold, eget 
forlager

Røkting og foring av 
fisk, sjekke appetitt, 
manuelt i perioder 
hvor det er sortering 
og flytting. Overvåke 
fiskeatferd.

Fisk legger seg på bunn, 
svimere og dødelighet, 
overforing, sopp og groe 
på vegger i kar, søl av for, 
dårlig renhold, svikt i 
rutiner. Minkende oksygen 
etc.

Urutinerte personale, stress og 
andre uforutsette ting kommer på

Gode rutiner og loggføring, bruke 
kamera i overvåkingen, kontinuerlig 
plukking, renhold og overvåking. Teste 
alarmer

Dok 
2.1.1

Daglige og ukentlige 
målinger av 
vannkvalitet, temp, pH, 
nitrogen, CO2, 
salinintet

svikt i rutiner, mangelfull 
oppfølging

Urutinerte personale, stress og 
andre uforutsette ting kommer på

Gode rutiner, loggføring på kontrollene. 
Avtale med fiskehelstjenesten som 
overvåker fiskehelse og velferd

dok 
2.3

Innleide firma kommer 
til anlegget og 
vaksinerer fisken

dødelighet, stress, skade 
på fisk

Ukyndig personale, systemsvikt 
vann og rør, hygienesvikt,  fisk 
ligger for lenge i rør / på bordet

Kyndig personale, instruks, vedlikehold 
og overvåking av rør og utstyr, 
Fiskehelsetjenesten tar prøver og 
inspeksjoner

Autorisert personale, 
gode rutiner for ettersyn 
og overvåking

Leveranse / inntak og 
resirkulering

Kvalitet, leveranse, 
kontaminering mellom kar. 
Påvirkning av ekstern 
virksomhet / forurensning

Vannmangel, forurenset vann fra 
inntak,  vann fra kar kommer i 
kontakt med andre kar, minimalt 
med vannsøl i avdelingene

Godkjent vannanlegg,  rutiner for 
avvikshåndtering i avsaltingsanlegget. 
Vannkvalitetsmålinger,vann renses i 
resirkmodulene, 

Dok 
2.3.1



9 Vann Avsaltingsanlegg

12

Vannstans, fiskedød

H L

10

19 H L

11

10 H L

Overvåker prosessen

12 Rømming

20 H L

overvåking, telling

13

14 H L

14 Mister data

L L

15 Trusler Kritisk for driften

Stopp i vannforsyning ved svikt i 
anlegg

Vedlikhold på anlegg. Mulighet for 
reservevann.

Dok 
2.2.1

Alarmer ved stans, 
bemannet anlegg med 
vakt hele døgnet

Sekundær 
-sikring

Sil som fanger opp fisk 
som kommer ut i 
avløpet fra anlegget

Fisk kommer gjennom, 
oversvømmelse, svikt i 
anlegg

Dårlig prosjektering, tåler ikke 
trykk fra oversvømmelse fra 
anlegget (underdimensjonert)

Dimensjonert tiktig, spiler i silen har 
tilfredsstillende avstand slik at fisk ikke 
slipper gjennom. 

Dok 
2.2.1

Levering 
Brønnbåt

Pumper fisk over til 
brønnbåt

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

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

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

Levering 
Brønnbåt

Rør / slange sprekker, fisk 
pumpes i sjøen

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

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

Syk og død 
fisk

Håndtering av syk og / 
eller død fisk

Feil håndtering ved 
sykdomsutbrudd på fisk. 
Spredning av smitte

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

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

Opplæring og rutiner, 
liten dødelighet ved 
anlegget

Fish - talk Produksjonsstyrings-
verktøy, lagrer aktuelle 
data fra rogn til levert 
smolt. 
Livsløpregistrering av 
produktet og det 
miljøet det produseres 
i

Systemsvikt, datakrasj, 
sabotasje, utro tjener

Back - up 

Økonomisk svindel, 
manglende 
betalingsevne fra 
kunder, Sabotasje, 
naturkatastrofer
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PROSESSTRINN IDENTIFISERT FARE OG ÅRSAK RISIKO REDUSERENDE TILTAK OVERVÅKING, hvordan oppdage AVVIKSBEHANDLING VERIFISERING

Nr. Beskrivelse Årsaker til hendelse Hvem Mål Hyppighet Prosedyre og registrering hva
dokumentasjon / sjekke ut

1 0

0

Svikt i rutiner renhold

Beredskapsplan smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner IKA - Dok nr: 1.11.1

Beskrivelse, hva kan 
skje

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

Kritisk 
grense

hvordan håndtere eks akutt 
utbrudd av sykdom eller fiskedød, 
etc..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

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

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

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 kontroll 
telling .. Kontrollere 
godkjenning av 
leverandør rogn og 
transport

Rutiner for mottakl og for 
røkting / overvåking, loggføring 
dødelighet

 Ikke godkjent 
leverandør,  
dødelighet

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

En leverandør av rogn. 
Dokumenterte leveranser.

KKP 3
Kar og utstyr i 
startforing

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

Vask og des. Gjennomgang av 
rutiner og opplæring

Loggføring og sjekkliste, 
dokumenter opplæring

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

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

12 helse 
- under-
søkelser 

/ år. 

daglig                      
    max 8 uker mlm 
hver helse 
-undersøkelse

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

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 
inntrer. Hordafor tilkalles og 
henter dødfisk på kort varsel

fiskehelsetjenesten tar prøver 
, bekrefte / avkrefte mistanke. 
Avtale med mottager av 
ensilasje.

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

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

Visuell renholds 
-kontroll 

Renholdsplan IKAdok 3 renhold    
rutinesvikt

Vask og des. Gjennomgang av 
rutiner og opplæring

Loggføring og sjekkliste, 
dokumenter opplæring

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

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

 12 
helse- 
under 

-søkelser
r / år. 

daglig                      
    max 8 uker mlm 
hver helse 
-undersøkelse

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

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 
mottager av ensilasje.



daglig kontroll

daglig rutiner 

avvik

vannstans, fiskedød >10 min <5 min Åpne reserveledning

0 svikt

Journalføring

0 svikt avvik

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

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

 12 
helse- 
under 

-søkelser
r / år. 

daglig                      
    max 8 uker mlm 
hver helse 
-undersøkelse

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

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 
mottager av ensilasje.

KKP 7
Foring

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

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

vedlikeholdsplan, eget forlager Driftslede
r Røkter

KKP 10
Vaksinering

dødelighet, stress, 
skade på fisk

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

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

Driftslede
r Røkter

Rutiner enligt internkontroll

KKP 11
Vann   inntak,  og 
gjennomstrømning

Kvalitet, leveranse, 
kontaminering mellom 
kar

vannmangel, forurenset vann fra 
inntak,  vann fra kar kommer i 
kontakt med andre kar, minimalt 
med vannsøl i avdelingene

Ved mangel, vanntilførsel via kraftstasjon 
ved åpne bypassledning, Vannkvalitets 
-målinger,vann desinfiseres,  vann fra et 
kar kommer ikke i kontakt med fisk i 
andre kar (gjennomstrømningsanlegg)

Driftslede
r Røkter

høy 
temperatu
r >14°C , 

lav 
temperatu
r <2 ° C

vantemp
eratur 

mellom 
4-14° C

dagligen målinger 
av vannkvalitet

Rutine for vannprøver, 
resultater arkiveres

avvik i vannkvalitet som bedøms 
kan ugjøre fare før fisken varsles 
til daglig leder omgående vannprøver tas før analyse og 

verifisering

KKP 12
Avsaltingsanlegg

stopp i vannforsyning ved svikt i 
elforsyning fra nett, 

vedlikhold på anlegg, mulighet for 
reservevann,stoppe foring for å begrense 
vannbehov

Driftslede
r 
Teknikker 
Røkter

daglig kontroll, 
testkjøring 
reservekraftverk 
ukeli, drill 
kraftstasjon 4 
ggr/år

Vedlikeholdsprosedyre, testing, 
drill 

avvik 
vannleveranse

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

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

kontinuerlig 
overvaking vid 
sortering og 
levering

Rutinemessig overvåking systemsvikt 
dødelighet

Avviksbehandling, varsling ved 
svikt som medfører dødelighet

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 /

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

Driftslede
r Røkter 
daglig 
leder

Helseover 
- våking

Varsling og 
innsatsplan

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



Nord Norsk Smolt AS

Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent:25.11.2010Godkjent av: Side 1 av 1

Formål: Sikre varsling i henhold til regelverk ved grunn til mistanke om utbrudd av smittsom 

Ansvar:
varsling og iverksetting av innsats.

Definisjon: Akutt utbrudd av smittsom sykdom, reell eller mistanke, vil si vesentlig økning i dødelighet 

Varsling: tlf 06450 

Akuttbesøk og bindeledd med off. veterinærmyndigheter

Intern varsling:
Daglig leder tlf 

tlf  

INNSATS Driftsleder: Tiltak:
Varsle se listen over

Mobilisere, Få oversikt over situasjonen / skaffe info
Kalle ut personell Sjekke oksygen / vannkvalitet/ omfang

Avgrense Steng vann hvis behov
Tilkall nødvendige ressurser

Analyse
Ta ut vannprøver

Informere internt og ekstern om status
Normalisere Plukk ut - / pump ut fisken

Daglig leder: Tiltak
Varsle internt i selskap Koordinere smittebegrensende tiltak

av partiet

Følg opp varsling  

Evaluere
Revisjon avvik, hendelser, korrigere 

Kryssreferanse:

AD forskriften § 13 ledd 5    

Varsling og innsats ved akutt utbrudd av smittsom 
sykdom IKA dok.nr 1.11.2

sykdom eller andre forhold som har medført skade på fiskevelferdsmessige forhold.

Daglig leder har overordnet ansvar. Driftsleder har ansvar for forskriftsmessig 

og mengde svimere i karene, dvs > 0,05 % (ca 2000 fisk) er kritisk og krever innsats.

Mattilsynet

Ensilasjeleverandør
for beredskap ved volum > 7,5 m³

Fiskehelsetjenesten 

Styreforman

Isolere / sperre kar el avd evt område

Ta ut fiskemateriell til analyse

Kontakt ekstern bistand (Aqarius)
kontakte evt. kunder som kan ha kjøpt

Mattilsynet 
Skaff evt godkjennelse til omsetning
hendelser og avvikshåndteringer

IKA Dok.1.10  IKAkva - plan med risikoanalyse
IKA Dok.1.11.1 Beredskapsplan smittehygiene og fiskevelferd
IKA Dok 1.8 Prosedyre avviksbehandling
IKA Dok 1.15 Intern revisjon
IKA Dok 1.13.2 Prosedyre håndtering av død fisk



Nord Norsk Smolt AS
Varsling og innsats ved massedød 

Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent:25.11.2010Godkjent av: Side 1 av 1

Formål: Sikre varsling i henhold til regelverk

Ansvar: Daglig leder har overordnet ansvar. Driftsleder har ansvar for 

Varsling: Ved dødelighet >0,5 promille:
tlf 06450 

 

tlf  
Akuttbesøk og bindeledd med off. veterinærmyndigheter

Intern varsling:
Daglig leder tlf   

tlf  

INNSATS Driftsleder: Tiltak:
Varsle se listen over

Mobilisere, Få oversikt over situasjonen / skaffe info
kalle ut personell Sjekke oksygen / vannkvalitet/ omfang

Avgrense Steng vann hvis behov
Tilkall nødvendige ressurser

Analyse
Ta ut vannprøver

Informere internt og ekstern om status
Normalisere Plukk ut - / pump ut fisken

Daglig leder: Tiltak
Varsle internt i selskap

Kontakt ekstern bistand
Følg opp varsling  

Evaluere
Revisjon avvik, hendelser, korrigere 

Kryssreferanse:

AD forskriften § 13 ledd 5  

IKA dok.nr 1.11.3

forskriftsmessig varsling og iverksetting av innsats.

Mattilsynet

Ensilasjeleverandør
for beredskap ved volum > 7,5 m³

Fiskehelsetjenesten 

Styreforman

Isolere / sperre kar el avd evt område

Ta ut fiskemateriell til analyse

Koordiner gjenfangsts

Vurder om Mattilsynet skal varsles

hendelser og avvikshåndteringer

IKA Dok.1.10  IKAkva - plan med risikoanalyse
IKA Dok.1.11.1 Beredskapsplan smittehygiene og fiskevelferd
IKA Dok 1.8 Prosedyre avviksbehandling
IKA Dok 1.15 Intern revisjon
IKA Dok 1.13.2 Prosedyre håndtering av død fisk



Nord Norsk Smolt AS
Beredskapsplan RØMMING

Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent: 25.11.2010 Godkjent av: Side: 1 av 1

PROSESSTRINN IDENTIFISERT FARE OG ÅRSAK OVERVÅKING, hvordan oppdage VERIFISERING

Nr. Beskrivelse Beskrivelse Hvem Mål Hyppighet

1 0 daglig Samle opp søl 

Logg

0 daglig

Logg

0

0

0

Observasjon ved lasting

IKA - Dok nr: 1.12.1 

RISIKO REDUSERENDE TILTAK AVVIKSBEHANDLING, begrense, 
gjenfange effektivt

Åsaker Kritisk 
grense

Prosedyre og 
registrering

KKP 15
Klekkeri

Rogn søles på 
gulv og spyles 
ned i sluk

Uforsiktig håndtering, 
skadet utstyr, 
oversvømmelse i karene

Inspeksjoner, overvåking  i 
prosessen, hensiktsmessig utstyr, 
sikring over sluk

Driftsled
er Røkter

inspeksjoner, 
loggføring.

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

inspeksjoner, 
loggføring.

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

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

inspeksjoner, 
loggføring.

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

sekundærsikring

KKP 19
Sekundærsikring 

fisk kommer 
gjennom, 
oversvømmelse, 
svikt i anlegg

dårlig prosjektering, tåler 
ikke trykk fra 
oversvømmelse fra 
anlegger… 

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

Driftsled
er Røkter

inspeksjoner, 
loggføring.

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

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

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

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. 



Norsk Smolt AS
Varsling og innsats ved rømming av fisk 

Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent:25.11.2010Godkjent av: Side 1 av 1

Formål: Sikre varsling i henhold til regelverk

Ansvar:

Varsling: Driftsleder eller dennes stedfortreder (røkter / tekniker) har plikt til straks å melde
mistanke om rømming, eller rømming,  til Fiskeridirektoratet 
Melding gis på elektronisk skjema:

Ved behov for å korrigere / endre melding, skjema 2:

Intern varsling:
Daglig leder tlf 

tlf  

Naboer / samarbeidspartnere , for gjenfangst…

INNSATS Driftsleder:
Varsle som over Begrensende strakstiltak:

Gjenfangstplikt er  innenfor 500m 

Daglig leder:
Varsle internt i selskap

Kontakt ekstern bistand
Følg opp varsling til 
Fiskeridirektorat skriftlig

klarer med Fylkesmannen først

Kryssreferanse:
AD forskrift § 31 - § 33

IKA dok.nr 1.12.2

Daglig leder har overordnet ansvar. Driftsleder har ansvar for forskriftsmessig varsling.

https://www.fiskeridir.no/skjema/romming/romming01.php?sprak=bm
eller på tlf 03415, for å få logget melding. Allikevel skal skriftlig melding gis.

https://www.fiskeridir.no/skjema/romming2/romming01.php?sprak=bm

Styreforman

forebered gjenfangst

Koordiner gjenfangsts

Vurder om Mattilsynet skal varsles
(evt. fiskehelse trues)

Gjenfangt ut over 500 meters sone,



Versjon: 1 Utarbeidet:
25.11.2010 Godkjent:

IKA -dok. Nr 1.13 Nord Norsk Smolt AS
kopi av kontrakt Fiskehelsetjenesten



Nord Norsk Smolt AS

Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent: Godkjent av: Side 1 av 1

Formål Kontrollere for å finne ut om vi gjør det vi har blitt enige om å gjøre og om det vi gjør
er i samsvar med med lover, forskrifter og kundekrav. Med dette søke å avdekke
mangler og forbedringspunkter ved vår praksis.

Ansvar Daglig leder har ansvar for at internrevisjoner gjennomføres, og at ansatte medvirker
i det systematiske oppfølgingsarbeidet.

Krav Virksomheten skal foreta en systematisk overvåking og gjennomgang av intern -
kontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Utførelse Daglig leder, sammen men driftsleder og ansatte tar en årlig gjennomgang av 
virksomhetens internkontrollarbeid. All dokumentasjon gjennomgås punkt for 
punkt for å se om det er samsvar mellom systembeskrivelser og praksis.
Forhold som må forbedres / rettes opp føres opp i handlingsplanen, med tidsfrist

  og ansvar for utbedringen.

I tillegg til den årlige gjennomgangen skal vi ha en hyppigere overvåking. Det gjør vi
ved å foreta stikkprøver ved runde med sjekkliste på anlegget for å se om intern -
kontrollen fungerer i praksis.

Kryssreferanser

Prosedyre interne revisjoner IK Akva IKA dok.nr 1.15.1

Gjennomføringen utføres i hht, årsplan.

IKA Dok 1.15.2 Sjekkliste interne revisjoner
IKA Dok 1.15.3 Sjekkliste KKP`s smitte og fiskevelferd
IKA Dok 1.15.4 Sjekkliste KKP`s Rømming



Nord Norsk Smolt AS

Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent:25.11.2010 Godkjent av: Side 1 av 1

Dato:
Deltakere på revisjonen:

Gjennomgang av skriftlige krav, rutiner og prosedyrer: Ja Nei

Er alle permer oppdatert?
Har alt personale lett tilgang til systemet?

Gjennomgang av kontrollskjemaer: Ja Nei

Er det utført kontroll med vannkvalitet?
Er det utført Nitrogenmålinger?

Er det utført kontroll med Oksygen?
Er det utført kontroll med varmepumper?

Gjennomgang av praksis: Ja Nei

Har intervju av personalet vist at rutiner og prosedyrer følges?

Antall:
Beskriv:

Er det behov for revisjon av dokumenter?
Beskriv:

Er det behov for nye dokumenter?
Beskriv:

Sett tidsfrister og ansvarlig for lukking av avvik:

Dato Signatur

Sjekkliste intern revisjon IK Akva IKA dok.nr 1.15.2

Intern kvalitetsrevisor:

Er alle krav, rutiner og prosedyrer i samsvar med lover og 
forskrifter?
Er alle krav, rutiner og prosedyrer i samsvar med interne 
regelverk?
Er alle krav, rutiner og prosedyrer i samsvar med interne / 
kunders standarder og krav?
Er alle krav, rutiner og prosedyrer lette å forstå og lette å bruke 
i det daglige arbeidet?

Er det utført kontroll av kritiske punkter på smitteberedskap og 
fiskevelferd siste kvartal?
Er det utført kontroll av kritiske punkter på fare for rømming av 
fisk det siste kvartal?

Er det utført Salinitetsmålinger?

Er det ved revisjonen blitt gjennomført intervjuer og/eller 
observasjon av praksis?

Har personalet som har blitt intervjuet tilstrekkelig 
kompetanse?
Har observasjon av praksis vist at rutiner og prosedyrer 
følges?

Har revisjonen ført til avviksmeldinger?



Nord Norsk Smolt AS

Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent:25.11.2010 Godkjent av: Side 1 av 1

Hindre akutt utbrudd av smittsomme sykdommer Ja Nei

Tilfredsstillende håndhygiene?

Bruker alt personale arbeidsantrekk?

Bruker personalet eget arbeidsantrekk / fottøy i sonen?
Er det fisk med avvikende atferd i karene?

Bruker personalet eget arbeidsantrekk / fottøy i sonen?
Er det fisk med avvikende atferd i karene?

Avsaltingsanlegg: Vannforsyningen, alarm er testet og virker?

Antall avvik: Oppfølging jfr prosedyre for RUH
Kommentarer:

Sjekkliste KKP`s smitte og fiskevelferd IKA dok.nr 1.15.3

Klekkeri: Er skap og klekkeskuffer samt utstyr for innlegg av 
rogn rengjort og desinfisert?
Er rogn og emballasje desinifisert? 
Foreligger det dokumentasjon fra leverandør på rognas 
helsestatus?

Er dispensere for såpe, desinfeksjonsmiddel, engangs 
-håndklær og besøksutstyr(overtrekk) fylt opp?

Er evt. sår og rifter på personalets hender tildekt?

Startforing: Er kar og utstyr vasket og desinfisert mellom 
generasjonsskiftene?
Er besøksutstyr tilgjengelig?

Veksthaller: Er kar og utstyr vasket og des mellom 
generasjonsskiftene?
Er besøksutstyr tilgjengelig?

Foringsanlegg: vedlikholdt og fungerer?
Vaksinering: Kyndig personale, dokumentert kompetanse, 
utfører tjenesten?
Overvåking av logistikken og registrering av evt. avvik?
Vann: vannkvalitet overvåkes systematisk?

Brønnbåt: fiskens oppholdstid i rørene overvåkes?
Fiskeavfall: Dødfisk / sykfisk destrueres og fraktes bort?
Avfall: Er avfall korrekt emballert og merket? (eks stikkende / 
hard/ flyt  beholder i hard plast, fylt mindre enn ¾ ful / osv.l)
Avvik: Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding?

Dato:                                     Sign.:



Nord Norsk Smolt AS

Versjon: 1 Utarbeidet av: Godkjent:25.11.2010 Godkjent av: Side 1 av 1

Hindre RØMMING Ja Nei

Er det fare for oversvømmelse i skuffer?
Er sluker hele og riktig plassert i skuffer og på gulv?

Er rister og siler hele og riktig plassert?
Er det vannlekkasje fra kar?
Er det fare for at fisk kan komme i avløp?

Er rister og siler hele og riktig plassert?
Er det vannlekkasje fra kar? 
Er der fare for at fisk kan komme i avløp?

Er silen hel?

Overvåkes leveringen?

Ja Nei

Antall avvik: Oppfølging jfr prosedyre for RUH
Kommentarer:

Sjekkliste KKP`s Rømming IKA dok.nr 1.15.4

Klekkeri: Er det fare for søl av rogn til gulv og sluk?
Er innleggsskuffer hele?

Startforing: Mengde vann i kar, Kan fisk komme over kanten 
på senterrør?

Veksthaller: Mengde vann i kar; kan fisk kommer over kanten 
på senterrør?

Sekundærsikring: er det fisk i silen?

Brønnbåt: Er rør og slanger hele?

Er båt og garn fro evt. gjenfangst klar for innsats ved uhell?

Har kontrollen ført til skriftlig avviksmelding?

Dato:                                     Sign.:
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