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TILTAK OG HANDLINGSPLAN VED SYKDOM OG MASSEDØD
 
NRS Finnmark AS
Markvn. 38 B
Postboks 1154
9504 Alta
 
Konsesjonsnumre: Godkjente lokaliteter:  Kapasitet

FA 10, 58 ELVA 10811
1.800 TN

FA 10, 43, 44, 59. FL 23, 24. FLB 13 MORTENSNES 10794
5.400 TN

FA 58, 43, 44. FL 23, 24. FLB 13 LILLE KVALFJORD 13317
2.700 TN

FA 10, 43, 44, 58, 59. FL 23, 24 STORE KUFJORD 10839
2.700 TN

FA 4, 45, 56, 57. FLB 13, 14, 15 POLLEN 10841 1.800 TN

FA 4, 45, 56, 57. FLB 13, 14, 15 STORE KVALFJORD 10281 1.800 TN

FA 4, 43, 45, 58, 59. FLB 13, 14, 15 LILLE KUFJORD 10840 3.120 TN

FA 10, 43, 44, 58, 59. FL 23, 24 FARTØYVIKA 31797 5.400 TN

FA 10, 43, 44, 58, 59. FL 23, 24 PETTERNES 33517 3.600 TN

FA 4, 10, 44, 59. FL 23, 24. FLB 13 KOKELV 32598 3.120 TN

FA 4, 45, 56, 57 KLUBBEN 33998 3.600 TN

FA 4, 45, 56, 57 NÆRINGSBUKTA 33997 3.600 TN

FA 45, FA 56, FLB 14, FLB 15 DANIELSVIKA 35957 3.600 TN

F LB14, F LB15 STORE KOBBØY 36099 3600 TN

F LB14, F LB15, FA56, FA57 KRÅKEBERGET 16055 3600 TN
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 TILTAK VED SYKDOM OG/ELLER MASSEDØD

 
r  Ved mistanke om sykdom eller økt dødelighet skal:

o   Driftsleder og daglig leder varsles umiddelbart.
o   Mattilsynet varsles, tlf. 22 40 00 00
o   Fiskehelsetjenesten (Marin Helse tlf; 481 86 767) skal varsles av driftsleder ved;

§  Økt dødelighet.
§  Registrering av økning i antall svimere, eller at adferden på fisken forandrer seg brått

og uforklarlig.
§  Redusert matlyst.
§  Store mengder alger eller maneter i sjøen.

 
r  Når sykdom blir konstatert i anlegget skal veterinær vurdere hvorvidt det skal

medisineres. Ved medisinering skal det
o   Varsles til mattilsynet tlf. 22 40 00 00 om tiltak som blir gjennomført.
o   Hvis medisineringen fører til tilbakeholdelsestid for fisken, skal skiltet «medisinering

pågår» settes opp godt synlig og slik at det sees fra sjøsiden og andre naturlige
adkomstveier. Varslingsplikten gjelder fra første behandlingsdag til tilbakeholdelsestiden
er over.
 

r  Ved massedød pga sykdom, eller annen årsak til massedød (algeoppblomstring,
manetangrep, oksygensvikt etc.) skal følgende tiltak iverksettes:

 
o   Få oversikt over situasjonen

§  Hva skyldes massedøden? (Sykdom? Algeoppblomstring? Manetangrep?
Oksygensvikt?

§  Ved mistanke om sykdom iverksettes karantene/hygienetiltak.
§  Ved mistanke om alger/ maneter:

•         Stopp fôringen
•         Vannprøvetaking

§  Oksygensvikt:
•         Stopp fôringen.
•          Finn ut hva oksygensvikten skyldes: Trenging/villfiskstim/høye temperaturer etc. -
•         Iverksett tiltak etter årsak.

 
o   Varsle driftsleder/ daglig leder som igjen varsler mattilsynet tlf. 22 40 00 00
o   Dødfisk tas opp kontinuerlig så lenge det er dødfisk i håven ved opptak, for å begrense

smittepresset og bedre miljøet i merden.
o   Dødfisken håves forsiktig opp uten søl slik at smitte unngås i den grad det lar seg gjøre.

Ved opptak av svimere bedøves de i overdosebad før de destrueres.
o   Dødfisken fraktes til ensilasjebeholdere på lokalitet eller landbase. Der hentes den av

Scanbio tlf (+47) 561 47 300 som vi har avtale med.
o   Fisk som må slaktes pga sykdom: vurderinger gjøres i samråd med Mattilsyn og

veterinærtjenesten.
o   Ved bedøving og avliving av fisk, samt oppsamling og avhending, har vi avtale med

Scanbio tlf: (+47) 561 47 300
 

Anlegg som er båndlagt på grunn av sykdom får restriksjoner ved levering av fôr. Fôrleveranser må
avklares med fôrleverandørene. Ved levering av fôr med bil kan servicebåten frakte fôret videre til
lokalitetene.
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Oversikt over landbaser:

Mortensnes og Elva: Mikkelsby.
Kufjordene, Kvalfjordene og Pollen: Kvalfjord (ikke tilgjengelig med bil).
Fartøyvika og Petternes: Snefjord.
Kokelv og Danielsvika: Kokelv, Revsbotn.
Næringsbukta og Klubben: Dønnesfjord.
Store Kobbøy og Kråkeberget har ikke egen landbase
 
Frakt av folk til lokalitetene skjer etter normal prosedyre ved oppmøte på disse landbasene. I
henhold til prosedyre blir besøkende ikledd anleggets klær på landbasene før de tas med ut på
lokalitetene. Dersom et anlegg er smittet blir det særskilte restriksjoner mot besøk mellom smittet
anlegg og andre anlegg.

 
r  Avtaler med Scanbio og Lerøy Aurora

Utdrag fra avtale med Scanbio:
•       Ved dødelighet utover normalt nivå skal Scanbio hente kat 2 med høyere frekvens.
•       Ved dødelighet utover det volum som kan håndteres av lokalitet, skal Scanbio stille Akvatrans

til rådighet til å fjerne dødfisk fra merd
•       Dersom det er behov for å destruere levende fisk kan dette utføres med fartøyet Biotrans

som er utstyr med elektrisk bedøvelse av fisk
•       Akvatrans er normalt aldri mer enn 24 timers seilingstid fra NRS sine lokaliteter
 
Utdrag fra avtale med Lerøy Aurora dersom det oppstår situasjoner som krever sanitærslakting:
•         Lerøy Aurora vil så langt det er praktisk mulig prioritere å avsette slaktekapasitet til NRS.
Sanitærslakting utløses ved at det foreligger et offentlig pålegg til NRS om utslakting
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 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV SYKDOM OG MASSEDØD

Kompetanse blant de ansatte
q  Alle ansatte i NRS Finnmark AS skal ha gjennomført 2 dagers fiskevelferdskurs.
q  Disse kursene blir holdt av fiskehelsetjenesten. Kurset skal bidra til at alle ansatte har tilstrekkelig

kompetanse til å ivareta fiskens helse og velferd i det daglige, samt gjøre dem kompatibel til å
oppdage endring i adferd hos fisken.

q  I tillegg har alle ansatte fått opplæring i bedriftens internkontroll, der er alle prosedyrer og
forholdsregler som skal sikre fisken godt miljø, senke smittepresset, hindre rømming, samt sikre
de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

q  Fiskehelsetjenesten er oppfordret til å bruke tid på å informere de ansatte om fiskehelse når de er
på rutinebesøk på lokalitetene. Dette for stadig å friske opp de ansattes kunnskap.
 

Daglig tilsyn og dødfiskopptak
q  Alle lokaliteter og alle merder med fisk skal ha tilsyn daglig, så sant forholdene tillater det.
q  I Fishtalk og EQS føres:

o   Utfôring i den enkelte merd
o   Dødfisk i den enkelte merd
o   Temperatur, oksygen og eventuelt sikt og salinitet (i og utenfor merde) i sjø
o   Observasjoner (for eksempel maneter, predatorer rundt anlegget, spesiell adferd på fisken)
o   Hovedårsak til dødelighet skal vurderes og skrives ned minimum en gang i uken

r  Det er ukentlige lusetellinger på lokalitetene ved temperaturer som tilsier dette.
r  Følg med på algevarsel: http://algeinfo.imr.no

 
Varsling
q  Fiskehelsetjenesten skal straks varsles på telefon 481 86 767 ved;

o   Økt dødelighet.
o   Registrert økning av svimere, eller at adferden på fisken forandrer seg brått og uforklarlig.
o   Matlysten går brått ned.
o   Store mengder alger eller maneter i sjøen.

q  Daglig leder eller driftsleder på lokaliteten varsler Mattilsynet (tlf. 22 40 00 00) når det er mistanke om
meldepliktig sykdom jfr. Matloven

o   Hensikten med varsling er å stille diagnose snarest mulig. Da er det lettere å komme i gang
med tiltak så raskt som mulig, og varslingsplikten i matloven oppfylles.
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 Helsekontroll
q  Bedriften har avtale om fiskehelsekontroll med Marin Helse:

o    Telefon 481 86 767
o   Lokaliteter med fisk skal ha helsekontrollbesøk regelmessig, minimum 6 ganger i året og

straks ved mistanke om sykdom / økt dødelighet
 
Smittesikring
q  Anlegget skal kontinuerlig arbeide for å redusere risiko for at smitte introduseres og spres internt

mellom lokaliteter
o   Dokumentasjon på smoltens helsetilstand og smittesikringsrutiner hos smoltanlegget
o   Besøkende skal sluses inn på anlegget, ingen besøkende på lokalitet uten med anleggets

tøy
o   Utstyr:

q  Utstyr skal alltid være rent
q  Dødfiskutstyr rengjøres mellom hver merde
q  Utstyr som kommer fra annet oppdrettsanlegg skal være vasket og desinfisert.

•         Husk å vise aktsomhet i bruk av kjemikalier (jfr. Driftsforskriftens § 13) slik
at det ikke slippes ut skadelige mengder i omkringliggende miljø.

o   Ulike generasjoner skal drives smittemessig atskilt så langt det praktisk lar seg
gjennomføre. Egne klær og støvler for hver lokalitet.

o   Landbase, utstyr og båter rengjøres og desinfiseres hvis de skal skifte lokalitet.
o   Lokaliteter med samme landbase er definert som en smittesone (fra høst 2017)

 
 

 
Miljø i anleggene
q  Fisken skal hele tiden være sikret så godt miljø som lar seg gjøre

o   Nøter skal være så ren at vanngjennomstrømmingen ikke hindres
o   Når noten begynner å bli begrodd skal den straks skiftes evt. spyles

q  Predatorer (fugl, dyr) skal hindres adgang til merdene ved bruk av fuglenett, selskremmer eventuelt
annet godkjent utstyr.

q  Dødfisk håves daglig for å sikre godt miljø i merden. Dette gjøres på en smittehygienisk forsvarlig og
skånsom måte (prosedyre for dødfiskopptak Håndtering av dødfisk og svimere
 

Dødelighet ved skadelige alge- og manetforekomster, vanntemperaturer og akutt forurensning.
 
Dersom oppdrettsfisk dør
Dersom det er høyere dødelighet enn normalt i oppdrettsanlegget eller akutt dødelighet, har vi en
situasjon hvor deler av anleggets beredskapsplan skal iverksettes. Normalt bør følgende punkter raskt
gjennomføres:

1.      Kontakt tilsynsveterinæren. Dersom tilsynsveterinær og oppdretter kommer frem til at
dødeligheten kan ha andre årsaker enn sykdom, iverksettes punkt 2 og 3.

2.      Varsle mattilsynet 22 40 00 00
3.      Ring beredskapstelefon 03415
4.      Ta en eller flere vannprøver

Mulige årsaker
Det kan være flere årsaker til massedød blant oppdrettsfisk som ikke skyldes sykdom.
Planktonalger og maneter er ofte årsaken til massedød av fisk i oppdrettsanlegg, men stor
ferskvannsavrenning til sjøområdet med oppdrett har også ført til uventet massedød.

Tiltak
Når skadelige alger eller maneter nærmer seg eller er påvist i oppdrettsanlegget, er det om å gjøre å la
fisken være mest mulig i ro. Oppdretter må vurdere om fôring skal stoppe og om nødslaktingsplaner skal
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settes i verk. Ved høye manetforekomster, kan finmaskete garn og nøter settes opp i en plogform
motstrøms foran oppdrettsanlegget slik at manetene glir unna. Det går også an å strø fin sand på
manetene, så synker disse til bunns.
 
Vannprøvetaking i akutte situasjoner
Ved plutselig forhøyet dødelighet som ikke skyldes sykdom, skal det tas ut vannprøver for å finne ut
hva dette er.
Utstyr: Prøveflasker, vannhenter (dersom dette finnes), prøvetakingsskjema og blyant.

1. Bruk helst vannhenter til å ta prøvene, men brusflaske og lignende som er godt skyllet er et godt
alternativ.

2. Prøveflasken fylles til det er 2-3 centimeter luft igjen til toppen. Skru korken godt igjen og oppbevar
prøven mørkt og kjølig inntil den skal sendes med egnet transport.

3. Fyll alltid ut prøvetakingsskjema for hver prøvetakingsstasjon med så mange opplysninger som mulig.
Skjemaet skal sendes med vannprøven.

Det kan være lurt å ta kopi eller skrive av skjemaet og oppbevare dette under en beredskapssituasjon.
 

q  Ved økt dødelighet som følge av alge- og manetforekomster, skadelige vanntemperaturer og akutt
forurensing følges samme framgangsmåte som for dødelig sykdom.

q  Det må også vurderes tiltak som f.eks sette ut bremsenøter, lenser.
q  Ved mye rødmaneter på merdene, kan det brukes sand til å få de til å slippe taket.

 
 
Ensilasje kapasitet:
 
Flåter Kapasitet
ASTRID 30 m3

BENTHE 30 m3
BERIT 30 m3
BIRTE 70 m3
CLAIRE 30 m3
JOHANNE 30 m3
MARIANELA 30 m3
ROGNSUND 30 m3
AKVA 250 20 m3

LANDBASER  
Årøya 150 m3

 

Relaterte lenker
Mattilsynets veileder for varsling  
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